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RESUMO 
 
 

Na atualidade, nos preocupamos cada vez mais com os métodos e materiais utilizados para a 
construção civil e nesta busca por novos recursos, acabamos deixando de lado técnicas 
milenares que a muito foram aperfeiçoadas e passadas para a nossa geração. Segundo 
Bussoloti(2008) a construção civil enfrenta hoje dois grandes desafios. O primeiro, mais 
localizado no nosso hemisfério, é como resolver os enormes índices de déficit habitacional nos 
países em desenvolvimento. O segundo, que implica diretamente a todo o planeta, é conseguir 
fazer com que as construções não respondam mais pela maior culpa das mudanças climáticas, 
como o aquecimento global. A maior parte da energia gerada no planeta vai parar movimentar 
a vida nas cidades e suas construções, grande parte do que é retirado da natureza como 
recursos naturais abastece o mercado da construção e um dos maiores tipos de resíduos 
descartados vem de demolições. E para esses dois grandes desafios existem soluções 
simples, vindas das comunidades elementares. Este tipo de edificação que atualmente nos 
parece rústica e antiquada na verdade são amplamente utilizadas até hoje. Aproximadamente 
metade das construções de países em desenvolvimento utilizam a terra e técnicas com barro 
como a base de suas construções. Isto equivale a um terço da população global vivendo em 
habitações deste tipo. Atualmente, a nossa sociedade vê a terra crua como um material ligado 
à pobreza e como tal estas inovações podem mudar esta desajustada percepção e 
preconceitos em relação à construção em terra uma vez dotado o material de uma excelente 
qualidade e nova aparência. As inovações neste tipo de construção consistem sobretudo no 
desenvolvimento de soluções de estabilização do solo que trazem melhorias significativas em 
termos de durabilidade, economia, sustentabilidade e estética à construção em terra (EIRES E 
JALALI, 2008). Com base nos estudos feitos e na necessidade seja de buscar novos materiais 
sustentáveis, ou reconsiderar os já existentes, nos deparamos com técnicas que se mostram 
eficientes e com excelência em qualidade e durabilidade apesar do preconceito contra as 
mesmas, seja por serem elementares ou de estética rudimentar. Um exemplo dessas 
edificações as quais utilizamos, é a construção em adobe feita pelos moradores da 
comunidade Nova Gokula, localizada em Pindamonhangaba - SP. Suas casas são compostas 
por materiais brutos encontrados na própria fazenda da comunidade como: taipa, barro, palha, 
esterco, entre outros. Estes materiais munidos da técnica correta, concedem a moradia ótima 
ventilação, durabilidade, excelente sensação térmica, porém limitam a construção a uma parte 
estrutural mais simplificada. Estas casas seriam simples, porém ideais na realização de 
projetos habitacionais governamentais como o “Minha casa, minha vida”. Além do uso de 
recursos naturais renováveis, as moradias diminuiriam em quase 100% os restos de entulho, e 
estas sobras em sua maioria seriam reutilizáveis, em vista que materiais como o barro podem 
ser armazenados para posterioridade. Uma comparação entre o custo de construção de uma 
moradia de alvenaria comum e a de adobe, mostra a eficiência das casas de barro também em 
poupar custos. Segundo as construtoras as casas de tijolos comuns do programa habitacional 
custam em torno de 50 mil reais cada, enquanto que os moradores da fazenda Nova Gokula 
não gastaram mais que 20 mil para construir suas casas de adobe, uma redução de nada 
menos que 60% no custo de obra. Fica evidente a atenção que deveria ser voltada para a 
técnica de adobe que em pesquisas apresentadas neste trabalho se mostrou um método 
construtivo eficiente.  


