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Resumo: A necessidade de abrigos físicos remonta desde o surgimento do homem na terra, 

porém, os sistemas construtivos nunca foram tão agressivos ao meio ambiente como vemos 

atualmente, assim, a bioconstrução através da permacultura com a apropriação de materiais 

naturais e do diálogo com o meio externo, retoma o cenário das construções como alternativa 

ecológica no subsidio da sustentabilidade. O presente trabalho tem por objetivo destacar a 

bioconstrução ou construção sustentável como elemento promulgador de melhores condições 

globais, gerando menos impactos ambientais e residuais através de sua tipologia natural de 

construção. Através de pesquisa bibliográfica, o artigo visa o relato e um sucinto 

entendimento de algumas técnicas construtivas enquadradas no tema da bioconstrução, 

demonstrando inúmeros benefícios para o meio ambiente e para a população em geral.  

 

Palavras-chave: Bioconstrução. Construção sustentável. Permacultura. 

 

Abstract: The need for physical shelter dating from the dawn of man on earth, however, the 

building systems have never been so harmful to the environment as we see today, so 

bioconstruction through permaculture with the appropriation of natural materials and dialogue 

with the external environment takes up the scene of the buildings as environmentally friendly 

alternative in subsidy sustainability. This study aims to highlight the bioconstruction or 

sustainable building as enacting element of better overall, generating less waste and 

environmental impacts through its natural type of construction. Through literature review, this 

paper aims at the report and a brief understanding of some construction techniques covered in 

the topic of bioconstruction, showing numerous benefits to the environment and to the general 

population. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos primórdios da civilização à medida que se deslocavam, os seres humanos 

utilizavam cavernas como meio de proteção contra intempéries e, assim, aos poucos a cultura 

                                                           
1
 Autora. Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICRUZ. E-mail: 

carisetcecchetto@hotmail.com. 
2
 Autora. Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICRUZ. E-mail: samara.s.c@hotmail.com. 

3
 Autora. Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICRUZ. E-mail: ju.pierezan@hotmail.com 

4
 Autor. Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICRUZ. E-mail: andrio37@hotmail.com 

5
 Professor Mestre da UNICRUZ e Orientador da Pesquisa. E-mail: tarcisio_dorn@hotmail.com 

mailto:carisetcecchetto@hotmail.com
mailto:samara.s.c@hotmail.com
mailto:ju.pierezan@hotmail.com
mailto:andrio37@hotmail.com
mailto:tarcisio_dorn@hotmail.com


 

foi mudando, o homem se estabeleceu em lugares permanentes e por consequência disso teve 

que criar abrigos usufruindo dos materiais encontrados no local como matéria-prima. 

 

Há 10.000 anos, a humanidade utiliza os materiais naturais ao seu alcance 

(principalmente a terra) para construir suas habitações. Somente nos últimos 100 

anos é que começaram a ser substituídos por materiais industriais. (PENTEADO; 

SANTORO, 2009, p.2). 

 

Desde sempre, uma das principais necessidades do homem na terra é a busca por 

abrigo e proteção física. Como durante centenas de anos não existiram recursos tecnológicos e 

materiais industriais, o emprego de matérias-primas subsidiadas pela natureza foi o recurso 

mais abrangente na confecção das casas. 

O crescimento rápido das cidades não pode ser acompanhado de modo a garantir o 

atendimento adequado de infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. A urbanização 

acelerada ameaça a qualidade de vida de bilhões de pessoas que sofrem com a poluição do ar 

e das águas, falta de saneamento, enxurradas e inundações, a produção monumental de lixo, 

entre outros problemas (MAGRINI, 2009). Portanto, a caótica realidade que vivemos nas 

cidades é prova da má gestão ambiental e consequente crescimento desenfreado, não havendo 

há pouco tempo atrás a conscientização e preocupação com a utilização massiva dos recursos 

naturais e energéticos. 

 

A maioria da população mundial vive em áreas urbanas e cada vez mais pessoas se 

transferem para as cidades. As cidades geram a maior parte das atividades 

econômicas, consomem a maior parte dos recursos naturais e produzem a maior 

parte da poluição e do lixo. Apesar dos poucos estudos desenvolvidos, sabemos que 

a expansão urbana representa o maior impacto do ser humano sobre a natureza 

(MAGRINI, 2009, p.21). 
 

Assim, nada mais pertinente do que a busca por materiais e métodos menos agressivos 

no processo transgressor da urbanização nos centros. Percebe-se dessa forma que as técnicas 

construtivas sustentáveis são aliadas na minimização da degradação na paisagem, toxidade, 

poluição e recursos naturais. 

A integração dos mais diversos métodos construtivos, materiais e subsídios com o 

local onde será implantada a edificação é a forma de propagação da permacultura. Portanto, a 

construção sustentável deve estabelecer comunicação direta com o seu entorno, usufruindo os 

mais diversos meios de sustentabilidade, não devendo ser somente a construção de terra, mas 

nesta agregar elementos como a captação da água da chuva, a ventilação cruzada, a 

iluminação natural, a compostagem de alimentos e etc.  



 

Desta forma, será explanado no presente trabalho o surgimento da bioconstrução, 

métodos, parâmetros construtivos e suas respectivas vantagens e desvantagens, bem como, a 

permacultura como subsidio de integração dessa construção sustentável no meio de inserção 

tanto rural como urbano.  

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida para o coevo artigo se apresenta através da revisão de 

literatura, em que é possível avaliar o conhecimento produzido em pesquisas prévias, 

destacando conceitos, procedimentos, resultados, discussões e conclusões relevantes. Dessa 

forma, o artigo impulsionará o aprendizado e o amadurecimento na área em estudo, 

principalmente quanto à bioconstrução e algumas de suas práticas. 

 

3. PERMACULTURA  

Criada nos anos de 1970 pelo ecologista australiano Bill Mollison, a permacultura 

pode ser definida como um conjunto de métodos de design e manutenção de casas, jardins, 

vilas ou comunidades autossustentáveis (CANTARINO, 2006).  

Tratando-se dos recursos da permacultura, Magrini (2009, p.38) ressalta: 

 

A Permacultura sugere uma priorização na utilização dos recursos. Os elementos 

prioritários são aqueles que aumentam com o uso (como a informação), aqueles que 

não são afetados pelo uso (como a água em micro-hidrelétricas) e aqueles recursos 

que se degradam quando não utilizados (como as frutas e hortaliças). Os elementos 

de uso regulado são aqueles recursos que reduzem pelo uso (como os combustíveis 

fósseis). E os elementos que devem ser banidos são aqueles que destroem o meio 

ambiente (como os agrotóxicos e a energia nuclear). 

 

Logo, só existirá a permacultura no momento em que diversas naturezas de elementos 

e ciclos se conectarem. Sendo que o fim de um processo resulta em determinado “resíduo” e o 

início de outro agrega esse “resíduo” como matéria-prima e assim sucessivamente até o 

esgotamento total do material.  

A permacultura é a “interação harmoniosa” entre as pessoas e a paisagem, provendo 

alimento, abrigo e tecnologias visando à economia de energia, recursos e a produção das 

necessidades essenciais das pessoas sem comprometer as necessidades das futuras gerações 

(MOLLISON, 1998 apud HENDERSON, 2012). Para Bill Mollison, co-criador do conceito 

de permacultura, esta une práticas tradicionais com a ciência moderna (HENDERSON, 2012).  

Henderson (2012, p.10) destaca ainda: 

 



 

Atualmente a maioria dos especialistas em Permacultura admite que trata-se de uma 

nova ciência holística, capaz de valorizar e aproveitar os conhecimentos  

tradicionais, em consonância com o conhecimento científico e com a tecnologia 

disponível, com o uso mínimo de insumos fósseis (petróleo). 

 

É importante ressaltar que a permacultura quer representar uma ruptura do modelo 

atual que depende fundamentalmente do petróleo e produtos industrializados, dessa forma, 

propõe-se a adoção dessa técnica que está cada vez mais crescente, como uma solução eficaz 

e pertinente para o colapso energético e ambiental que a humanidade está enfrentando. 

 

Figura 1. Flor da integração das atividades na permacultura. 

 

Fonte: Disponível em <https://nupeufrn.wordpress.com/2009/02/06/a-flor-da-permacultura/>. 

 

4. SURGIMENTO DA BIOCONSTRUÇÃO 

Em contexto nacional, tem-se referência que os negros trazidos ao Brasil conheciam 

processos construtivos que utilizavam a terra, e diversas tribos empregavam estruturas 

preenchidas com barro, que apresentavam similaridades com as técnicas de algumas tribos 

brasileiras. O adobe também era conhecido dos africanos. Portanto, durante o início da 

https://nupeufrn.wordpress.com/2009/02/06/a-flor-da-permacultura/


 

colonização brasileira, todas as culturas componentes dominavam técnicas construtivas que 

utilizavam a terra como matéria-prima (PISANI, 2004). 

Em âmbito mundial diversas construções relevantes na história da civilização foram 

constituídas empregando a terra como matéria-prima, ressaltando Pisani (2004, p.1): 

 

A terra como matéria-prima na elevação de alvenarias, de abóbadas e de outros 

elementos construtivos tem sido empregada desde o período pré-histórico. Na 

Turquia, na Assíria e em outros lugares no Oriente Médio foram encontradas 

construções com terra apiloada ou moldada, datando de entre 9000 e 5000 a.C. 

(Minke, 2001). No Egito antigo os adobes de terra crua, assentados com finas 

camadas de areia, eram utilizados na edificação de fortificações e residências, e uma 

espécie de argamassa feita de argila e areia era material de preenchimento de lajes 

de cobertura estruturadas com troncos roliços. As muralhas da China também foram 

edificadas com argila apiloada entre alvenarias duplas de pedra. 

 

Atualmente nota-se que na maioria dos lugares somente as gerações mais antigas têm 

o conhecimento das técnicas tradicionais de construção. A arquitetura tradicional e a 

vernacular sempre construíram de acordo com o clima e com o ambiente natural, apropriando-

se dos materiais disponíveis para a criação da edificação. No entanto, com a industrialização 

isto vem sendo perdido e muitas vezes rejeitado pela população.  

 

Desde a evolução da industrialização no século XIX, as técnicas de construção 

tradicionais vêm sendo abandonadas. As pessoas com poucos recursos financeiros 

têm menos acesso aos produtos industrializados a seguem fazendo o uso das técnicas 

antigas, como o adobe, o pau-a-pique e a taipa de pilão. Estas técnicas são 

associadas à população de baixa renda, o que gera o preconceito que permanece até 

os dias de hoje (BRASIL, 2008. p. 16).  

 

Assim sendo, percebe-se que desde seu surgimento até o presente momento a 

bioconstrução sempre esteve presente como meio construtivo, mostrando-se no início da 

civilização como único meio construtivo, passando pela quase inexistência e agora retoma 

novamente o cenário urbano e rural como técnica comprovadamente eficaz na propagação da 

sustentabilidade. 

 

5. BIOCONSTRUÇÃO 

A bioconstrução é o ramo da arquitetura e engenharia que busca aplicar alternativas 

construtivas de baixo impacto ambiental e de custo reduzido. Portanto, prioriza o uso de 

tecnologias ecoeficientes, matérias-primas naturais ou recicladas provenientes de fontes 

renováveis e técnicas construtivas sustentáveis (BRANDÃO; SILVA; VASQUEZ, 2009). 

 



 

A bioconstrução mobiliza o incentivo à criação de desenhos e projetos específicos, 

para além da proposta de um sistema técnico e de desenho em contratendência a um 

regime estabelecido. Isso gera relações e vínculos que conectam novos atuantes, 

bem diferentes daqueles relacionados à construção convencional (MARQUES; 

PEÑAFIEL e PROMPT, 2013, p. 52). 

 

Brasil (2008) define a bioconstrução como uma “construção de ambientes sustentáveis 

por meio do uso de materiais de baixo impacto ambiental, adequação da arquitetura ao clima 

local e tratamento de resíduos” (2008, p.9). E acrescenta que o ambiente sustentável se 

resume ao espaço que satisfaça às necessidades presentes de moradia, alimentação e energia, 

sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. 

Quanto a isso, Gonçalves e Duarte (2006) constataram que no final da década de 1980 

e início da década de 1990, as questões de sustentabilidade chegaram à agenda da arquitetura 

e do urbanismo internacional de forma incisiva, trazendo novos paradigmas, com destaque 

para o contexto europeu. O tema chegou com maior ênfase pela vertente ambiental, como 

decorrência das discussões internacionais na década de 1970. As atenções estavam voltadas 

tanto para as consequências de uma crise energética de dimensões mundiais como para o 

impacto ambiental gerado pelo consumo da energia de base fóssil, somados às previsões e 

alertas a respeito do crescimento da população mundial e o inevitável crescimento das cidades 

e de suas demandas por todos os tipos de recursos. 

Assim, a sustentabilidade e o conforto ambiental, retomaram a sua importância para o 

projeto de arquitetura, tanto no mundo acadêmico como também na prática, como é bem 

colocado a seguir:  

 

A Arquitetura sustentável é a continuidade mais natural da Bioclimática, 

considerando também a integração do edifício à totalidade do meio ambiente, de 

forma a torná-lo parte de um conjunto maior. É a arquitetura que quer criar 

prédios objetivando o aumento da qualidade de vida do ser humano no ambiente 

construído e no seu entorno, integrando as características da vida e do clima 

locais, consumindo a menor quantidade de energia compatível com o conforto 

ambiental, para legar um mundo menos poluído para as próximas gerações 

(CORBELLA e YANNAS, 2003, p. 17). 

 

A partir das preocupações com o consumo de energia, originadas na década de 1970, o 

tema da arquitetura sustentável retomou e também evoluiu para a adoção de outros materiais 

mais eficientes, influenciando abordagens de projeto na arquitetura contemporânea e 

incluindo iniciativas e exemplos sustentáveis nas mais diversas condições urbanas e 

ambientais.  



 

Sendo assim, desde a concepção do projeto arquitetônico deve-se priorizar a utilização 

de materiais locais, não tóxicos e com o máximo de utilização de materiais básicos: terra, 

argila, palha, bambu, taipa, madeira (certificada) e pedras. A seleção de materiais locais 

diminui os lançamentos de gases nocivos ao meio ambiente, produzidos pelos meios de 

transportes que utilizam combustíveis fósseis (BRANDÃO; SILVA; VASQUEZ, 2009). 

Para Penteado e Santoro (2009), a bioconstrução é composta por técnicas de 

construção que buscam a integração entre homem e ambiente através da: análise do ciclo de 

vida de cada material utilizado; análise de onde vem cada material e pra onde vai; não 

utilização de materiais tóxicos (coadjuvantes) e descartáveis; valorização dos materiais locais; 

utilização de técnicas inteligentes de materiais de mercados industriais; racionalização do uso 

da água e promover tratamentos naturais dos efluentes (esgoto); reciclagem e reuso; e busca 

pela utilização de fontes de energias renováveis e trabalhar com eficiência energética através 

de desenhos arquitetônicos bioclimáticos. Inclusive: 

 

Com a tecnologia disponível adicionada aos conhecimentos de nossos antepassados, 

torna-se perfeitamente possível substituir sistemas construtivos e materiais de 

acabamento não recicláveis ou causadores de grande impacto ambiental por outros, 

que não comprometam o meio ambiente nem a saúde do ser humano que trabalhará 

na obra ou usará a edificação (KRZYZANOWSKI, 2005 apud PENTEADO e 

SANTORO, 2009, p. 11). 

 

Logo, a bioconstrução se traduz em técnicas construtivas sustentáveis consideradas de 

arquitetura vernacular, ou seja, de caráter popular onde a obra não produz grandes impactos 

visuais ou mesmo físicos para o meio onde se insere, justamente por incorporar materiais 

encontrados e definidos no local. 

Ainda, de acordo com Brandão, Silva e Vasquez (2009, p. 2), para que uma edificação 

faça parte dos padrões básicos da bioconstrução, ela deve atender então as seguintes ideias: 

 Orientação e implantação adequadas ao entorno; 

 Gestão sustentável da obra; 

 Projetar para o meio ambiente social e físico; 

 Projetar para um clima (conforto ambiental); 

 Aproveitamento passivo dos recursos naturais; 

 Projetar para a vida útil desejada; 

 Incorporação de sistemas e equipamentos de produção limpa; 

 Programa de tratamento dos elementos residuais (gestão dos resíduos); 

 Otimização dos recursos naturais (uso racional dos materiais); 



 

 Eficiência energética. 

Desta forma, logo abaixo serão apresentadas algumas das alternativas para a 

bioconstrução ou construção natural sustentável. Estas práticas são soluções de baixo custo, 

bom conforto térmico e acústico, fácil execução e durabilidade, e que podem atender as 

diversas classes sociais, principalmente se tornando muito viáveis para a população de baixa 

renda. 

 

5.1 Adobe  

O adobe é uma técnica construtiva antiga e popular, sendo que edificações que 

utilizam esta técnica são encontradas em todo o planeta. Ele é uma mistura de argila, água, 

areia e aglomerante que pode incluir fibras vegetais descartadas ou até esterco, geralmente 

vista em forma de tijolo. Esta mistura é colocada em fôrmas que secam por um período à 

sombra, seguido pela exposição ao sol e após a cura estão prontas para o uso. Para a 

construção, podem ser assentadas com barro e revestidas com reboco de argamassa de cal e 

areia. 

O adobe constitui a própria base da arquitetura mesopotâmica (Suméria, Nínive, 

Babilônia) e egípcia. Nestas civilizações a técnica era largamente utilizada como sistema de 

paredes autoportantes e também na construção de coberturas cupulares e abobadadas 

(BRAGA, 2003). 

 

O adobe tem como características principais: capacidade de produzir conforto 

térmico, confecção simples (sem necessidade de mão-de-obra tecnicamente 

qualificada), rapidez de aplicação, uso de material regional e baixo custo. Além 

disso, é possível fazer blocos com qualquer solo, eles não exigem uma medida 

precisa de argila e areia (BRANDÃO; SILVA; VASQUEZ, 2009, p. 5). 

 

5.2 Superadobe 

O superadobe consiste no processo de encher grandes sacos de areia convencionais ou 

sacos de tecido de formato tubular que são empilhados e trabalham à compressão para criar 

estruturas de casca. Conforme Burke e Keeler (2010), as pilhas são armadas com arame 

farpado e após são rebocadas, resultando em moradias de saco de terra. 

Esta é uma técnica simples que pode ser feita em mutirão e é ideal para as formas 

orgânicas. Estes sacos de propileno são preenchidos com misturas de argila, água, areia e 

palha. Segundo Brandão, Silva e Vasquez (2009) estes sacos são sobrepostos moldando o 

formato das paredes, e cada camada deve ter no mínimo 40 cm de espessura. Salienta-se que o 



 

alicerce deve ser feito com concreto, pedras ou ainda com terra compactada, mas de forma a 

proteger a base da alvenaria contra a umidade e demais patologias. 

 

5.3 Bambu 

O bambu é uma madeira ecológica, pois cresce muito rápido e tem grande resistência. 

De acordo com Burke e Keeler (2010), da Colômbia à Índia, existe uma comunidade 

crescente de construtores de bambu e especialistas em conexões, tratamentos de conservação 

e projeto de fundações relacionadas ao bambu. 

Os autores supracitados acrescentam que esse material é atraente para a construção por 

diferentes motivos, como: ele se renova (se regenera) rapidamente, costumando levar entre 

cinco e seis anos; é extremamente durável e tem uma boa classificação de acordo com a 

escala de rigidez da madeira; é adequado para diferentes aplicações, incluindo pisos e 

elementos estruturais (BURKE; KEELER, 2010). 

Visto por muitos na nossa sociedade como um material sem muito valor econômico, 

social ou cultural, o bambu é em outros países motivo de orgulho e pesquisas por seu 

potencial em diversas e comprovadas áreas de atuação. Ele não é poluente, não requer grande 

consumo de energia e oxigênio em seu processo de preparo; sua fonte é renovável e de baixo 

custo (RIPPER, 1994 apud MARÇAL, 2008). 

No entanto, por serem ocas, as peças de bambu representam um desafio na hora de 

projetar conexões e fundações modernas. Por isso ainda é possível usar concreto e aço 

estrutural para criar conexões mais rígidas. 

 

O uso do bambu na construção civil é pequeno, mas seu potencial é imensurável ao 

se levar em conta a evolução de processos de tratamento, produção e estocagem para 

o bambu roliço (in natura) e a evolução da tecnologia para o processamento e 

produção do laminado colado de bambu- mais conhecido na China como LBL 

(Laminated Bamboo Lumber). Esse material pode ser utilizado na fabricação de 

painéis divisórios, forros, pisos, molduras, esquadrias, móveis e revestimento. O uso 

do bambu pode reduzir de forma significativa o valor final de obras de interesse 

social. Facilita implantação de construções rurais já que o material pode ser 

plantado, colhido e tratado pelo próprio dono da propriedade. O uso do bambu em 

obras de grande porte já começa a ser comum. Devido ao seu baixo peso próprio, 

facilidade de transporte, fácil manuseio por parte da mão de obra no local da 

construção e extrema beleza arquitetônica, o bambu já pode ser visto em estruturas 

por todo o mundo (MARÇAL, 2008, p. 9). 

 

 

 

 



 

5.4 Casas de cerâmica 

Nader Khalili, um arquiteto pioneiro em técnicas de construção alternativas aplicadas 

a diferentes necessidades em termos de moradia, usou a técnica geltaftan, um termo persa que 

significa argila com fibra cozida ou queimada, como base para as residências de cerâmica.  

 

Nesse caso, uma mistura de terra com adobe é moldada em blocos e empilhada para 

criar um compartimento; a seguir, uma fonte de calor é introduzida no espaço para 

que a estrutura seja cozida a uma alta temperatura, o que provoca a fusão dos 

materiais e produz um acabamento cerâmico. O objetivo por trás da tecnologia 

geltaftan é produzir estruturas duráveis capazes de resistir melhor às forças sísmicas 

que as edificações que empregam outras técnicas de alvenaria e materiais 

rudimentares (BURKE; KEELER, 2010, p. 332). 

 

5.5 Cob 

Esta técnica tradicional foi amplamente utilizada para a construção de casas coletivas 

de até três pavimentos na Inglaterra e na Idade Média, além de ser considerado um processo 

histórico nas versões galesa e irlandesa, e permanecem intactas até hoje. Para Penteado e 

Santoro (2009), é necessário um solo arenoso e que a terra seja de subsolo, com areia, água e 

palha picada para fazer a massa. Depois de pronta montam-se os tijolinhos à mão e modelam-

se as paredes com o formato desejado. 

Conforme Brasil (2008), a técnica permite o uso da criatividade e da liberdade, pois 

consiste em moldar a edificação como se essa fosse uma grande escultura. A mistura dos 

materiais citados acima é feita com os pés, e após podem-se formar bolas e ir moldando a 

edificação. 

Além disso, Brandão, Silva e Vasquez (2009) comentam que o cob possui paredes 

autoportantes, com a base mais espessa que o topo, em que estas servem como massa térmica 

(fazendo com que a construção fique mais quente no inverno e mais fresca no verão). Ainda, 

o cob é a prova de fogo, resistente a atividade sísmica, com custos baixíssimos e pode ser 

aplicado em todos os tipos de clima.  

Burke e Keeler (2010) acrescentam que a técnica interessa aos construtores devido ao 

aproveitamento de resíduos e às propriedades de resistência a pragas. Também, cada fiada 

pode ser apiloada ou socada de modo a aumentar a resistência e facilitar a cura. 

 

5.6 Earthships 

Este tipo de edificações é considerada uma proposta inovadora na arquitetura, 

empregando diversas técnicas de reciclagem. Podem ser construídos com pneus velhos, 

garrafas e latas cheias e presas com terra, substituindo desta forma os tijolos e blocos.  



 

Elas receberam o nome de earthships (naves terrestres) por terem sido concebidas 

como “moradias autossuficientes capazes de capturar e reaproveitar a água da chuva, gerar 

eletricidade in loco e oferecer um método de construção econômico usando um material 

descartado no mundo inteiro” (BURKE e KEELER, 2010, p. 334).  

 

5.7 Edificações subterrâneas ou contra taludes 

Conforme Burke e Keeler (2010, p. 333) “as edificações subterrâneas ou contra 

taludes são parcial ou completamente cobertas por área de terra removida”. Nestas definições, 

as edificações subterrâneas são aquelas que possuem coberturas e paredes cobertas de terra, e 

as contra taludes têm apenas paredes externas envolvidas por terra e coberturas 

convencionais.  

Na construção, é evidente que elas desempenham as funções de isolamento térmico, 

massa termoacumuladora e controle acústico, fornecendo uma temperatura interna constante. 

Consequentemente, essas estruturas possuem uma melhor eficiência de energia devido às 

propriedades de isolamento de terra. Além disso, essas técnicas representam uma estética 

envolvente e ao mesmo tempo, de sobrevivência (BURKE e KEELER, 2010). 

 

5.8 Fardos de palha 

Dentre as variadas tecnologias de construção alternativas, esta é a mais visível. Os 

fardos de palha são feitos de palha agrícola descartada ou grama transformada em grandes 

blocos, que podem ser comprimidos mecanicamente para aumentar a densidade de 

carregamento (BURKE e KEELER, 2010). 

De acordo com Brasil (2008), a alvenaria com fardos de palha possui muitas 

vantagens, como: as paredes são grossas e têm camadas de ar no seu interior; é um resíduo 

abundante nas plantações de arroz e trigo; é uma técnica de rápida execução; possui baixo 

custo; e é muito durável.  

Burke e Keeler (2010, p. 333) acrescentam: “unidos com diferentes tipos de pinos, os 

fardos são usados como paredes portantes – geralmente reforçadas com barras de aço – ou 

simplesmente para vedar uma estrutura independente. Esses fardos costumam ser revestidos 

de gesso ou argamassa”. 

 

 

 

 



 

5.9 Pau-a-pique 

Também conhecido como taipa de mão, sopapo ou sebe, é também uma técnica muito 

antiga e empregada em muitas regiões do planeta, sendo muito indicada para as paredes 

internas.  

O pau-a-pique consiste em uma trama de madeira do tipo grade, com esteios cravados 

no solo (dispensando fundações), onde o barro, abundantemente misturado com palha ou 

outras fibras vegetais locais, é juntado e arremessado por ambos os lados. Por isso, para que a 

trama fique estruturada é necessário um enquadramento de peças de madeira. Após 

argamassado e com sua superfície regularizada, o pau-a-pique pode receber um revestimento 

final de argamassa de cal e areia, ou ainda aditivado com excrementos bovinos (BRAGA, 

2003). 

 

5.10 Taipa de pilão 

A taipa de pilão (ou pisé na França), 

 

foi o material mais empregado nas construções coloniais no Brasil, sobretudo pela 

abundância de matéria-prima – o barro vermelho, à relativa facilidade de 

execução, à satisfatória durabilidade, a sua característica isotérmica natural e às 

excelentes condições de proteção que oferece quando recebem manutenção 

adequada. É uma técnica de origem mourisca praticada pelos portugueses e 

espanhóis desde tempos imemoriais, conhecida também pelos negros africanos. 

Era de uso comum na Europa, até meados do século XIX (COLIN, 2010, p.10). 

 

Sabe-se que, semelhante ao adobe, a taipa de pilão deve ser uma mistura bem dosada 

de argila e areia e alguma fibra vegetal, crina de animal ou mesmo estrume. Podia-se também 

misturar óleo de baleia, que propiciava uma grande resistência. Assim, o barro, com ausência 

de materiais orgânicos, é colocado em pequenas quantidades, em camadas sucessivas de 

aproximadamente 20 cm, que se reduzem a 10 ou 15 cm depois de comprimidas (COLIN, 

2010). 

Colin (2010) descreve que a técnica de produção da taipa de pilão consiste em amassar 

com um pilão o barro colocado em formas de madeira, os taipais, semelhantes às formas de 

concreto utilizadas hoje. Os taipais têm somente os elementos laterais, e são estruturados por 

tábuas e montantes de madeira, fixados por meio de cunhas, em baixo, e um torniquete em 

cima. Suas dimensões são de aproximadamente 1,0 m de altura por 3,0 a 4,0 m lateralmente, e 

podem ter a espessura final da parede de 0,6 m a 1 m. Após a secagem, o taipal é desmontado 

e deslocado para a posição vizinha. E assim sucessivamente. Despois da cura, a taipa de pilão 

adquire a aparência de uma parede de pedra.  



 

 

5.11 Tijolo Solocimento 

O solocimento é um tijolo prensado feito de areia, argila e cimento. Eles não são 

queimados como os tijolos comuns, por isso não consomem combustíveis durante a sua 

fabricação, gerando menos impacto sobre o meio ambiente. Também podem ser fabricados no 

canteiro de obras e utilizar principalmente a matéria-prima local (BRASIL, 2008). 

Além do mais, conforme destaca Brasil (2008, p. 36), “não há desperdício de material 

em obra, já que os tijolos quebrados podem ser moídos e reaproveitados” e estes podem ser 

usados sem revestimentos, tendo em vista que possuem um efeito estético agradável. 

 

6. VANTAGENS X DESVANTAGENS DA BIOCONSTRUÇÃO 

Torna-se perceptível que as construções com a terra como matéria-prima básica 

apresentam vantagens em relação a outros materiais de construção empregados atualmente, 

sendo algumas: 

 Autonomia Tecnológica: tratando-se de bioconstrução toda a tecnologia é natural e 

proveniente do local da obra e independe da oferta do mercado, podendo ser manuseado por 

pessoas de todas as idades. 

 Conforto ambiental: as paredes bioconstruídas com terra geralmente são mais largas 

gerando conforto térmico e acústico mais elevado que alvenarias tradicionais, também 

diminui o calor interno no verão e mantem mais quente no inverno. Por se tratar de material 

“vivo”, a construção toda respira e mantêm a umidade do ar, dando mais conforto aos seus 

habitantes. 

 Criatividade: materiais industrializados têm formas padronizadas devido ao 

processo de fabricação e geram residências por muitas vezes muito rígidas. Uma das grandes 

vantagens de se construir com matéria-prima natural são as mais variadas formas orgânicas, 

limitando-se apenas pela criatividade do construtor. 

 Participação: esse tipo de construção tem por característica a união de um grupo de 

pessoas em prol de melhor qualidade da vida dos seus moradores, assim como, reduzir a 

agressão na fauna e flora local a fim de preservá-la. 

 Redução de energia e contaminação: as construções com terra crua economizam 

muita energia e diminuem a contaminação ambiental. As construções com terra praticamente 

não contaminam o ambiente, pois para prepará-las necessita-se de 1 a 2% da energia 

despendida em comparação a uma construção similar com concreto armado ou tijolos cozidos 

(PISANI, 2004). 



 

 O processo é totalmente reciclável: as construções com solo podem ser demolidas e 

reaproveitadas múltiplas vezes, basta fragmentar e voltar ao processo de preparo da massa de 

terra (PISANI, 2004). 

 Menor gasto em transporte: por utilizar a terra como matéria-prima, ou seja, o 

próprio recurso disponível no terreno, resultando na diminuição de gastos com materiais e 

transporte para a construção. 

Por outro lado, ainda continua sendo um material natural e sem tratamento próprio 

para construção e longevidade, podendo apresentar algumas desvantagens, tal como ressalta 

Pisani (2004): 

 Fabricação manual: atualmente com a industrialização e a fabricação em massa de 

componentes para construção civil, o processo construtivo ficou mais rápido e preciso, 

qualificando a permacultura como um modo alternativo de construção, utilizado em pequena 

escala se comparado aos métodos industriais. 

 Não possui padronização: sua composição depende das características geológicas e 

climáticas da região. Podem variar composição, resistências mecânicas, cores, texturas e 

comportamento. Para avaliar essas características são necessárias experiência até a obtenção 

de um resultado adequado. 

 Permeabilidade: as construções com terra crua são permeáveis e estão mais 

suscetíveis às águas, sejam pluviais, do solo ou de instalações. Para sanar esse problema é 

necessária a proteção dos elementos construtivos, seja com detalhes arquitetônicos ou com 

materiais e camadas impermeáveis. 

 Há retração: o solo sofre deformações significativas durante a secagem, gerando 

fissuras e trincas que devem ser reparadas novamente com terra. 

 Preconceito cultural: não é bem vista pela população que hoje habita construções 

sem vida, como de concreto e materiais industriais. 

Logo, por apresentar-se como uma solução sustentável e muitas vezes de baixo 

impacto financeiro e ecológico, a bioconstrução é uma estratégia eficiente para a população 

que procura uma obra limpa, biodegradável e reutilizável depois de usada, além de apresentar 

características de conforto térmico e acústico excelentes. Porém, o preconceito e a associação 

com o retrocesso das construções de terra ainda são o grande empecilho da proliferação da 

técnica construtiva. 

 

 

 



 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A crescente desordem ambiental tem culminado na procura por meios sustentáveis de 

habitar o planeta. Fazendo referência a isso, diversas pessoas têm retornado a técnicas antigas 

de construção (arquitetura vernacular) que agora apresentam um pouco mais de tecnologia, 

mas que da mesma forma como outrora continuam sendo pouco agressivas e impactantes na 

natureza. 

A necessidade de habitar vem de longa data, no início o homem procurava refúgios em 

cavernas que resultassem em um meio físico de proteção, já sendo esta uma construção 

ecológica e após o desenvolvimento e a gradual organização das cidades a moradia tornou-se 

o principal objetivo econômico e ocupacional em sociedade, sendo primeiro em técnicas com 

materiais locais, tais como: taipa de pilão, pau a pique e adobe. Porém, logo surgiram os 

materiais industrializados como: as estruturas em concreto, o aço e os tijolos cerâmico e de 

concreto. Logo, a habitação sempre será elemento primordial na qualidade de vida humana, 

não podendo ser extinta, mas sim, devendo ser indispensavelmente adaptada a realidade 

ambiental e sustentável que o planeta precisa para subsistir.  

Desta forma, percebe-se que a bioconstrução provoca baixo impacto ambiental e é 

considerada “viva” no sentido de enquadrar materiais naturais advindos da própria natureza 

local. Assim, se admite que uma vez não sendo mais necessária poderá voltar a sua 

formulação original como terra e adubo, desenvolvendo e participando de um novo ciclo 

como material facilmente adaptável, enquanto os materiais industriais dificilmente possuem 

nova aplicação. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a presente pesquisa abordou-se o processo da integração da habitação construída 

através do surgimento e conceituação da bioconstrução, suas vantagens e desvantagens, a 

permacultura como meio integrador da edificação com o meio externo onde se insere, bem 

como, algumas das técnicas construtivas intrínsecas na construção sustentável. O assunto foi 

tratado de maneira breve, visto que, o tema é bastante amplo e cabível de um maior 

aprofundamento. 

 

O consumo sem limites para atender às satisfações do homem cresce a cada dia 

esgotando os recursos naturais e as fontes energéticas. O declínio de energia 

demanda respostas urgentes para novas situações e adaptações do ser humano 

perante aos sistemas inadequados existentes. A adoção de estratégias e técnicas 

como a bioconstrução, que observa o fluxo dos sistemas naturais no próprio 

ambiente, pode ser uma maneira adequada de se viver dentro dos limites ecológicos 



 

e ao mesmo tempo garantindo às expectativas de produção de riquezas 

(PENTEADO; SANTORO, 2009, p.14). 

 

Verifica-se que a construção através da bioconstrução e da permacutura acarreta 

inúmeros benefícios para o meio ambiente e para a população em geral, adaptando-se ao 

clima, características biológicas e geográficas, culturais e sociais. No entanto, Penteado e 

Santoro (2009) expressam ser preciso levar em consideração que esta não é a única forma de 

alcançarmos a sustentabilidade e que não existe um modelo pré-definido de tecnologias que 

solucionem os problemas ambientais e sociais atualmente enfrentados, porém, é uma técnica 

que propõem a análise do entorno, definindo soluções condizentes para cada necessidade e se 

baseando nos fluxos naturais do próprio ambiente, mostrando ser uma boa maneira de 

praticarmos a sustentabilidade no dia-a-dia. 

Assim, a construção tem caráter ecológico e sustentável quando admite processos, 

materiais e técnicas menos agressivos ao meio ambiente, não sendo expressamente 

necessárias as três definições em uma mesma conjuntura, pois cada iniciativa na gestão 

ambiental é válida e fundamental para promover a preservação dos recursos naturais. 
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