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RESUMO  

 

A grande necessidade por moradias populares e o alto custo dos atuais materiais construtivos 

tornou necessária a busca por tecnologias úteis e de baixo custo em substituição aos materiais 

de construção convencionais. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo a avaliação da 

viabilidade técnica e econômica da tecnologia construtiva denominada superadobe para uso 

em casas populares. As avaliações técnicas foram fundamentadas por Hunter e Kiffmeyer 

(2004), por dissertações e normas construtivas para esta tecnologia. Os resultados 

demonstraram a viabilidade técnica da substituição dos blocos estruturais por superadobe em 

casas populares. Na análise da viabilidade econômica foi realizada a comparação dos custos 

de um projeto de casa popular do Conjunto Habitacional Bom Retiro 2, sendo verificada 

maior economia com a aplicação da técnica do superadobe em relação às técnicas construtivas 

convencionais. Para a construção das alvenarias, utilizando solo comprado para a produção do 

superadobe, foi apresentado um custo 13% menor que o de alvenaria estrutural de bloco de 

concreto, enquanto o uso de solo retirado no próprio local da obra gerou uma economia de 

18%. Embora o superadobe tenha se mostrado técnica e economicamente viável à aplicação 

na construção de casas populares, a escassez de estudos técnico-científicos e de normas 

brasileiras sobre essa tecnologia tem limitado sua utilização em larga escala. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Construção civil, Material de construção civil, Técnica construtiva, 

Sustentabilidade. 
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Engenharia do Campus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 

2015. 

 
ABSTRACT  

 

The need for affordable housing and the high cost of today's building materials make 

necessary to look for useful and affordable technologies for these house buildings. In this 

context, this study aimed to evaluate the technical and economic feasibility of construction 

technology called Earthbag for use in public housing. Technical assessments were based on 

Kiffmeyer and Hunter’s book (2004), academics dissertations and construction standards for 

the technology. The result allowed a positive evaluation towards the feasibility proposal and 

showing the possibility of replace the use of structural concrete blocks in public housing. The 

economic viability was performed an economical compared to a project Housing Project Bom 

Retiro 2 with one of Earthbag which have been shown considerable savings between the 

techniques. For the construction of masonry, build with purchased sand, 13% lower budget 

was found in comparison of a concrete masonry block. With the use of sand from the work 

site itself, there is a saving of 18%. Although earthbag has proven to be a technically and 

economically feasible for application in the construction of affordable housing, the shortage 

of technical and scientific studies and Brazilian regulations on this technology has limited its 

large-scale use. 

 
 
 

 

KEYWORDS: Construction, Construction material, Construction technique, sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente são muitas as discussões sobre a necessidade do desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos sustentáveis que busquem a integração da construção civil com o meio 

ambiente e utilizem tecnologias de baixo custo e que, ao mesmo tempo, proporcionem maior 

qualidade e conforto à sociedade. 

O superadobe apresenta elevada aplicabilidade em construções de casas populares, 

tendo em vista seu baixo custo, a rápida execução e a manutenção simples, podendo ser 

produzido com quase qualquer tipo de solo. Por apresentar estas vantagens, essa técnica vem 

sendo muito incentivada no Brasil. 

De acordo com Martinaitis (2008) o superadobe apresenta maior estabilidade que os 

tijolos convencionais, em regiões sujeitas à grande variação de temperatura, devido a sua alta 

capacidade calorífica volumétrica. O bom desempenho do superadobe em relação às altas e 

baixas temperaturas radiantes superficiais possibilita sua utilização em muitas regiões 

brasileiras, representando uma boa alternativa para tecnologias construtivas. No entanto, é 

preciso avaliar a viabilidade técnica e econômica do uso desta técnica para garantir a 

segurança e o conforto dos usuários.  

A seleção das técnicas construtivas de residências populares pelo estado tende a 

satisfazer a premissa capitalista, priorizando o menor espaço construído conciliado ao menor 

orçamento. E, na maioria dos casos, os direitos dos cidadãos são, sob certos aspectos, 

negligenciados, o que resulta em condições mínimas de qualidade de vida e conforto. 

Considerando que os menores orçamentos são os selecionados pelo estado, normalmente 

esses projetos não aplicam tecnologias e materiais alternativos visando o conforto e a 

economia para o usuário. 

Na região do Vale do Paraíba também é observada essa situação e, neste caso, com o 

agravante da ocorrência de altas temperaturas que, combinadas com elevadas aglomerações 

nas áreas ocupadas por conjuntos habitacionais, gera muito desconforto aos usuários. Para a 

população que recorre à autoconstrução, também não é diferente, afinal a tecnologia 

construtiva utilizada é sempre a convencional de altos custos. No entanto, o estado deve 

procurar atender o direito à habitação, adotando novas tecnologias construtivas, que 

melhorem a qualidade de vida dos cidadãos. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica do 

superadobe como tecnologia alternativa em substituição aos materiais construtivos 

convencionais, visando a melhoraria do conforto térmico em construção de casas populares. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a viabilidade técnica e econômica e o atendimento às normas construtivas da 

aplicação do superadobe na construção de casas populares, na região do Vale do Paraíba, no 

estado de São Paulo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar um projeto de casa popular, substituindo o material de construção convencional por 

superadobe;  

- Analisar tecnicamente, economicamente e ambientalmente a viabilidade da substituição dos 

materiais convencionais pela tecnologia do superadobe, na construção de casas populares, na 

região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1. O USO DO SUPERADOBE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Na década de 80, quando a National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

promoveu o simpósio “Lunar Bases and Space Activities of the 21º Century”, em que 

engenheiros e arquitetos se reuniram para discutir a viabilidade de construção na Lua, o 

arquiteto Nader Khalili apresentou a técnica de construção do superadobe, uma evolução do 

Adobe, em que tijolos são produzidos com solo. A idéia do uso do superadobe tornaria 

desnecessário o deslocamento de material de construção civil para o espaço. 

Nader Khalili apresentou uma técnica simples, que consistia na utilização de sacos de 

polipropileno trançado, preenchidos com solo e empilhados. Essa técnica de construção, 

segundo seu criador, apresenta vantagens por não incluir grande deslocamento de materiais 

até a obra, proporciona maior segurança e estabilidade, conforto térmico, simplicidade 

construtiva, sendo rápido o aprendizado ea preparação da mão-de-obra. 

Com o passar do tempo, essa técnica foi sendo aperfeiçoada, com a inclusão de 

acabamento com reboco tradicional e de arame farpado entre as fiadas de polipropileno 

trançado, para evitar o deslocamento entre os mesmos.  

O superadobe não deve ser considerado como a única solução para o conforto térmico 

dos residentes no ambiente construído. Outros elementos a serem trabalhados para o conforto 

térmico são as aberturas, como portas, e janelas, e as coberturas. A arborização e a condução 

da ventilação do entorno, também são importantes na manutenção de um bom desempenho 

térmico desta tecnologia. Outra vantagem do superadobe é a característica de isolamento 

acústico, uma vez que suas paredes são espessas e compactadas. 

De acordo com o site do Pensamento Verde, publicada pela redação do site na data 24 

de março de 2014o superadobe é uma tecnologia simples e capaz de gerar bons resultados, 

com o uso de materiais facilmente encontrados, de baixos custos e que não causam danos ao 

meio ambiente, pois evita ameaças de contaminações durante o período de construção. 

 

3.2. MATERIAIS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO DO SUPERADOBE 

 

Dados sobre superadobe são escassos no Brasil, no entanto, segundo o livro “Earthbag 

Building: The tools, tricks and techniques”, escrito pelos autores Kaki Hunter e Donald 
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Kiffmeyer (2004) fornecem informações mais aprofundadas do método construtivo dessa 

técnica, descritas a seguir. 

De acordo com estes autores, para a produção adequada de superadobe para a 

construção civil recomenda-se o uso de 70% de areia e 30% de argila, no entanto, é possível 

usar maior proporção de solo para o preenchimento das ráfias1. A argila é indispensável para 

o desenvolvimento desta tecnologia, pois a argila funciona para o solo como o cimento para o 

concreto, apresentando como características, ser pegajosa e maleável quando molhada e um 

material extremamente duro quando desidratado. Embora uma das características da argila é 

sua capacidade de adsorção de elementos, para a produção do superadobe são recomendadas 

somente as argilas mais regulares, com pouca ou ausente expansão e contração, não sendo 

aplicáveis argilas expansivas. Um método prático para avaliar a qualidade das argilas é a 

avaliação de suas propriedades quando molhada, se a argila se torna pegajosa e plástica não é 

expansiva e pode ser utilizada na produção de superadobe, se a argila é expansiva fica com 

um aspecto gelatinoso. Para a produção do superadobe é recomendado o uso de solos com 

teor de argila variável de 5 a 30%, adicionado de areia e pedrisco de no máximo 2,5 cm, que 

combinados possibilitam o preenchimento dos espaços vazios e a cimentação realizada pela 

argila, conferindo maior estabilidade ao produto. 

De acordo com Hunter e Kiffmeyer (2004) para a avaliação da aplicabilidade do solo 

disponível no entorno da área a ser construída e de suas proporções no superadobe, 

normalmente é realizado o “teste do jarro”, que consiste no preenchimento de metade de uma 

“Jarra Masson2”, com a amostra do solo, evitando os horizontes que contenham matéria 

orgânica e complementação com água. Após a mistura do solo com a água e a sedimentação 

por cerca de 12 horas é analisada a possibilidade de uso. Quando o solo é pobre em argila 

(menos de 5%) deve ser adicionado cimento para substituir a argila. A figura 1 demonstra 

resultados do teste. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fibras têxteis, normalmente usadas para a fabricação de sacos para transporte de pequenas cargas. 
2 Recipiente cilíndrico de vidro. 
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Figura 1- Teste da “jarra Masson” utilizado na avaliação da aplicabilidade do solo disponível 
no entorno da área a ser construída e de suas proporções no superadobe. 

 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques (2004). 

 

É imprescindível que antes do início da produção do superadobe, o solo seja avaliado 

para estabelecer a proporção da quantidade de água a ser adicionada na mistura. Para 

estabelecer a quantidade ótima de água na mistura é realizado outro teste simples, indicado na 

figura 2, sendo adicionado água a uma amostra do solo até a proporção que possibilite a 

produção de uma esfera sem rachaduras. Posteriormente, essa esfera é levantada atéa altura do 

ombro e liberada para cair. Se ela se desfizer quando atingir o chão, a quantidade de água a 

ser adicionada a este solo foi em uma proporção de 10%.Se ao se encontrar ao chão a esfera 

não quebrar, mas se rachar, o solo apresenta uma umidade de 20%, que também pode ser 

usada. De acordo com os autores do livro essa faixa de 10 a 20% em massa de água em 

relação ao solo usadosão consideradas como ideais para esta tecnologia. 
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Figura 2– Esquerda - Esfera de solo sem rachaduras / Direita - três amostras de esferas 
desfragmentadas no solo para teste de umidade. Amostras que mostram solos (da esquerda 

para a direita) de proporção de 10% a 20% de água adicionada. 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques(2004). 

 

Após o estabelecimento da quantidade de água a ser adicionada na mistura e das 

proporções adequadas dos demais constituintes do superadobe, recomenda-se a produção de 

amostras que devem ser deixadas curando por uma semana. Para uma verificação rápida estas 

amostras devem ser avaliadas por meio de chutes e de 7,5 cm de altura e se as amostras não 

desfragmentarem no interior dos sacos de ráfia, o material está pronto para ser utilizado na 

construção. Para um resultado mais preciso, a norma peruana realizada pelo Instituto de la 

Construcción y Gerencia denominada E.80 (2006) os testes necessários para verificação da 

resistência são o ensaio de compressão axial (com a divisão da altura do prisma pela espessura 

do mesmo igual a 3) e uma resistência mínima de 2 kg cm-2 ou 0,19 MPa e um ensaio de 

compressão diagonal que deve apresentar uma resistência mínima de 0,625 kg cm-2 ou 

0,6MPa. 

Os sacos usados na produção do superadobe são de ráfia, constituído de polipropileno, 

com medidas aproximadas de 42,5cm por 75 cm, mas em construções em circunferência 

podem ser utilizados sacos de maiores dimensões. Antes de serem usados para a produção do 

superadobe, estes sacos devem ser devidamente protegidos, pois são vulneráveis à exposição 

dos raios UV, tornando o material frágil e vulnerável em caso de enchentes.  

Embora somente a sobreposição dos sacos já seja suficiente para garantir estabilidade 

à estrutura, para garantir maior estabilidade das paredes é realizada a conexão demonstrada na 

figura 3 entre os sacos, normalmente, com arame farpado, que oferece à estrutura uma força 

de tensão. 
 
 

 



20 
 

 

Figura 3– Colocação de arame farpado entre os sacos de superadobe para aumentar a 
estabilidade das paredes. 

 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques, (2004) 

 
 

Para a posterior instalação das redes elétrica e hidráulica é recomendada a colocação 

de uma tela hexagonal plástica de 6,7x 0,48 m, semelhante à utilizada em galinheiro, junto às 

embalagens de superadobe (figura 4). Essa tela fornece uma estabilidade após o acabamento 

com reboco. 
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Figura 4– Tela hexagonal plástica colocada junto aos sacos de superadobe para auxiliar nas 
instalações hidráulicas e elétricas. 

 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques (2004). 

 
3.3. TÉCNICA CONSTRUTIVA COM SUPERADOBE 

 

As embalagens de polipropileno são mantidas eretas no local da construção por um 

suporte de madeira ou metal conforme é demonstrado na figura 5, que mantém uma de suas 

extremidades aberta, enquanto são preenchidas com a mistura de solo, areia, pedrisco, argila e 

água, com o máximo de uniformidade possível. 

 

Figura 5– Suporte para manter as embalagens de polipropileno abertas e eretas para o 
preenchimento uniforme com a mistura que compõe o superadobe. 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques (2004). 
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Para fechar a embalagem de polipropileno é necessária uma dobra em sua extremidade 

e fechamento com pregos, como na figura 6, mantendo um acabamento retilíneo para facilitar 

a conexão entre as embalagens na construção das paredes. 

 

Figura 6– Dobramento da extremidade da embalagem de polipropileno, mantendo um 
acabamento retilíneo para facilitar a conexão entre as embalagens na construção das paredes. 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques(2004). 

 

Após o fechamento, as embalagens são colocadas horizontalmente no local da 

construção da parede e é compactada para que a espessura se torne homogênea. A conexão 

entre as camadas de superadobe é realizada por arame farpado, que deve ser colocado 

horizontalmente para aumentar a sustentação das paredes e não ocorrer escorregamento. A 

figura 7 demonstra a recomendação de passar uma linha de nylon amarrada em tijolos 

comuns, de barro cozido, serpenteando as camadas de superadobe, para segurar o arame 

farpado. 

Figura 7– linha de nylon serpenteando as camadas de superadobe aplicado à construção de 
paredes. 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques (2004). 
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Para o posicionamento correto do superadobe no local da construção é necessário 

inserir entre o arame farpado e a embalagem, uma chapa de metal, para que os dois materiais 

não se enrosquem e ocorra perfuração da embalagem. 

A compactação do solo pode ser realizada por compactadores manuais, que podem ser 

construídos no próprio local da construção ou adquiridos em lojas especializadas. 

Inicialmente, a compactação é realizada com a embalagem ainda na posição vertical, para que 

atinja a dimensão pré-determinada. Posteriormente, a embalagem posicionada na horizontal é 

feita nova compactação do solo. A percepção da compactação ótima se vem pelo som, um 

som metálico. Para uma análise mais precisa pode-se executar um ensaio de compactação de 

solo, e encontrar a carga necessária para uma compactação mínima de 90%. 

O posicionamento correto das embalagens proporcionará uma boa estabilidade 

vertical, impedindo que o solo perca resistência e ocorra movimentação. As extremidades das 

embalagens sempre devem ser posicionadas lado a lado. É recomendado um espaçamento 

máximo de 1,25 cm entre as extremidades, para que a compactação proporcione o ajuste 

perfeito, assim como a figura 8. 

 

Figura 8– Posicionamento correto das embalagens do superadobe na construção de paredes. 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques(2004). 

 

A figura 9 de monstra que as embalagens devem ser dispostas de forma ereta e sem 

estufar, sendo necessário o adensamento do solo durante o preenchimento da embalagem a 

cada duas latas de solo. Esse adensamento pode ser feito por adensadores manuais ou por 
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golpes com as mãos para que o compartimento permaneça com a mesma forma em toda a sua 

extensão. 

Figura 9– Adensamento do solo durante o preenchimento das embalagens para a manutenção 
de suas dimensões. 

 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques(2004). 

 
Nas fundações de uma construção com uso de superadobe são utilizados os materiais e 

as técnicas construtivas convencionais. Ao final da construção, na etapa de reboco, é 

necessária a queima das embalagens de polipropileno com um maçarico para que o solo se 

ligue ao reboco. 

Para as instalações de portas e janelas é necessária o dimensionamento e uso de vergas 

de madeira na parte superior do vão destinado e nas extremidades se instala pequenas vigas de 

madeira para se estabelecer uma moldura para o vão, abaixo da verga. A verga necessita ter 

de espessura no mínimo três quartos da dimensão da largura da parede e um comprimento 

onde contenha 30 cm a mais em cada lado do vão. Nos últimos 20 cm de cada lado uma placa 

de madeira com velcro é colocada para conexão da verga com os sacos de polipropileno. A 

cada 3 ou 4 fiadas é requerido a adição de outra placa de madeira fixada perpendicular à 

moldura entre as ráfias como demonstrada na figura 10. Para vãos até 90 cm uma verga de 

12,5 cm é necessária, até 120 cm, 25 cm e maiores que 150 cm vergas de 30 cm. Janelas e 

portas devem ser instaladas diretamente na moldura, para a escolha da verga deve-se levar em 

conta a carga aplicada sobre ela para dimensionar e escolher o material necessário.  
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Figura 10 - Placas de madeiras fixadas entre fiadas. 

 
Fonte: Earthbag Building: The tools, tricks and techniques (2004). 

 
 

3.4. IRRADIAÇÃO TÉRMICA DO SUPERADOBE 

 
De acordo com Martinaitis (2008) o superadobe apresentou maior estabilidade e menor 

susceptibilidade às alterações climáticas que tijolos cerâmicos, com temperaturas de 

irradiação relativamente constantes (Figura 11). 

 
Figura 11 - Comparação entre superadobe (terra) e tijolo cerâmico quanto às médias das 

temperaturas radiantes (Primavera 2006 – Primavera 2007). 

 
Fonte: Superadobe (EARTHBAG, 2008). 
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Este estudo evidencia o conforto térmico fornecido pelo superadobe, sendo que nos 

horários de maior incidência solar o superadobe apresentou uma temperatura mais baixa do 

que o tijolo cerâmico. A autora afirma que o superadobe é uma boa alternativa para regiões 

com climas tropicais, não somente pela estabilidade térmica, mas também ao pela 

simplicidade de seu método construtivo, sendo prático e de baixo impacto ambiental, quando 

bem planejado. 

 

3.5. ANÁLISE ESTRUTURAL DO SUPERADOBE 

 
Vadgama (2010) comprovou a eficiência estrutural do superadobe, por meio de ensaios 

de compressão aplicados nas embalagens de polipropileno preenchidas com solo. Nestes 

ensaios, 8 embalagens empilhadas romperam com uma pressão de 157,0 kN, sendo as 

embalagens de 100 gsm (gram per square metter), semelhantes às de polipropileno(ráfia), e 

peso variando de 20 a 15 kg.Estes ensaios foram realizados com embalagens de 0,235 m por 

0,452 m, o que corresponde a uma base de 0,10622 m², e uma resistência de 1,4781 MPa. 

Conforme o Instituto de la Construcción y Gerencia demonstra na norma peruana E.80 o 

esforço requerido para a construção com o uso de adobe é de 0,19 MPa. Além disso, 

Vadgama (2010) afirmou que quanto maior a base da estrutura, maior será sua resistência à 

compressão, assim, a resistência de uma embalagem de ráfia de 42,5x72 cm pode apresentar 

alta resistência à compressão. Esse autor também verificou que a adição de 4% de cimento no 

volume total da mistura, aumentou em 22% a capacidade de carga, com uma resistência de 

1,80 MPa. Quando o ensaio foi realizado com três embalagens, a resistência foi de 1,79 Mpa e 

com o acréscimo de 4% de cimento a resistência chegou a 2,15 MPa. Quando o ensaio foi 

realizado com apenas uma embalagem a resistência registrada foi de 16,5 Mpa, enquanto a 

norma peruana exige uma resistência de 1,178 Mpa e a NBR 6136-1994 uma resistência 

mínima de 4,5 Mpa. 

Croft (2011) verificou a importância da colocação de arame farpado para aumentar a 

estabilidade da estrutura em 3,05%. Estes estudos comprovaram a eficiência estrutural do 

superadobe, demonstrando assim, que seu uso pode ser uma alternativa interessante em 

substituição à alvenaria. 

Khalili e Vittore (1998) relataram que o uso do superadobe pode ser indicado, inclusive 

para regiões sujeitas a terremotos. Estes autores atribuem a eficiência do superadobe à 

possibilidade de sua fundação conseguir deslizar pelo terreno em movimento, enquanto o 

restante da estrutura atua como uma “peça monolítica”, onde a massa diminui 



27 
 

 

exponencialmente em direção ao ápice, eliminando assim, falhas nos locais mais altos. Assim, 

a estrutura tem a possibilidade de trabalhar sem o aparecimento de falhas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 
Para o estudo, foi utilizado dados do Conjunto habitacional Bom Retiro 2 localizada na 

Estrada Municipal do Mato Dentro, nº 2450, Parque Nova Esperança, em São José dos 

Campos (SP). Tal área apresenta solo para o uso de ensaios como demonstrado na figura 12. 

 
 

 

 
Figura 12 - Solo da amostra 4 retirada da camada de 0-30 cm no Conjunto Habitacional Bom Retiro 2 em São 

José dos Campos (SP). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

4.2. ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DO USO DO SUPERADOBE EM 

SUBSTITUIÇÃO AOS BLOCOS ESTRUTURAIS 

 
Embora seja uma tecnologia eficiente e consagrada, o uso de blocos estruturais ou 

estruturas armadas, ainda apresenta altos custos. Para tornar moradias populares mais 

acessíveis é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias, que busquem utilizar 

materiais de fácil acesso e de baixos custos, como o superadobe, que apesar de, geralmente, 

resultar em menores custos, precisa ser analisado quanto a viabilidade técnica. 

A análise da viabilidade técnica do uso do superadobe foi fundamentada em 

experimentos e ensaios realizados para avaliar se o solo, retirado do entorno da obra efetuada 

com bloco de alvenaria, atendia as necessidades requeridas. Entre os requisitos estabelecidos 

para o solo, destaca-se o teor de 10 a 20% de argila, avaliado pela metodologia de Hunter e 

Kiffmeyer (2004), aplicada às 6 amostras retiradas de solos do Conjunto Habitacional Bom 

Retiro 2. 
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Por meio do “teste do jarro” foi verificada a proporção de argila, sendo constatado que a 

amostra de solo número 4, coletada no Conjunto Habitacional Bom Retiro 2 apresentou 

12,5% de argila, sendo a mais recomendável para o preenchimento de embalagens de ráfia na 

produção do superadobe (Figura 13).  

 

 

 
Figura 13 - Ensaio com seis amostras de solo para a avaliação do teor de argila e do potencial de uso na 

produção de superadobe. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Nestes ensaios foram tomados os devidos cuidados para a certificação de ausência de 

matéria orgânica nas análises, retirando a terra a 30 cm abaixo do nível da superfície do solo e 

o peneirando, para após isso executar a compactação do solo. 

Para a verificação da quantidade de solo necessária para a produção de 1 m³ de solo 

compactado considerando a média do volume de solo necessário para preencher as oito 

embalagens, para cada 1 m3 de solo compactado foram necessários 1,32 m³ de solo, sem 

adição de água,de acordo com um teste realizado da maneira demonstrada por Hunter e 

Kiffmeyer (2004) o solo apresentava uma umidade de aproximadamente 15%, dentro da faixa 

recomendada para uso. A figura 14 demonstra o processo de preparação do superadobe. 

 O tempo médio para preparação e preenchimento das embalagens de ráfia foi de 3,75 

embalagens hora-1 pessoa-1.  
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Figura 14– Ensaio para avaliar a necessidade de compactação do solo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
4.3. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO USO DO SUPERADOBE 

 
Na avaliação da viabilidade econômica do uso do superadobe foram comparados os 

custos das obras com blocos estruturais e com superadobe. Para isso, foram utilizados os 

valores orçados pelo site da PINI (http://piniweb.pini.com.br/). Para a cotação dos valores dos 

materiais e insumos indisponíveis neste site e em revistas como Guia da construção, foram 

feitas consultas em três estabelecimentos comerciais das redes C&C®, Telhanorte® e Leroy 

Merlin®, que possuem filiais em diversos municípios do estado de São Paulo e para a seleção 

do material foi considerado o menor custo. A análise da viabilidade econômica foi realizada 

por meio da comparação orçamentária entre o superadobe, sem e com a necessidade de 

compra de solo e o material de alvenaria estrutural em bloco de concreto. Tal escolha foi 

motivada pelo projeto encontrado no empreendimento Bom Retiro 2, localizado na Estrada 

Municipal do Mato Dentro, nº 2450, Parque Nova Esperança, em São José dos Campos (SP).  

O conhecimento da produtividade, da quantidade de insumos e da duração dos 

trabalhos, possibilitou o estudo e a análise mais detalhada e, consequentemente, um resultado 

confiável. As estimativas de tempo foram baseadas em obras de alta escala. As quantidades 

dos materiais utilizados e o tempo para execução do projeto utilizando bloco estrutural foram 

estabelecidos com base em dados do empreendimento. 

 A comparação orçamentária foi efetuada executando um levantamento de custos em 

cada fase da construção em sua respectiva técnica construtiva, tornando assim mais fácil uma 

estimativa final com os orçamentos definidos. 
 

http://piniweb.pini.com.br/
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4.3.1. Orçamento do projeto de construção de uma residência em bloco 
estrutural 

 

Para o levantamento orçamentário da construção em bloco estrutural foi utilizado o 

projeto ilustrado na figura 15 da obra de uma residência de um pavimento, de 43,11 m² de 

área interna, localizada no Conjunto Habitacional Bom Retiro 2,realizado pela Moya 

Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 
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Figura 15– Projeto de construção de uma residência de 43,11 m² de área interna em bloco 
estrutural. 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 
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Com este projeto e os dados sobre o empreendimento, foi possível realizar um 

orçamento detalhado da construção em alvenaria. 

Para as instalações hidráulicas da construção foram elaborados projetos de hidráulica de 

água fria e esgoto ilustrados pelas figuras 16, 17 e 18. 

 

Figura 16– Projeto isométrico de água fria da construção em alvenaria. 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 
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Figura 17– legenda do projeto hidráulico da construção em alvenaria. 
 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 
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Figura 18- Detalhe hidrosanitário do esgoto da construção em alvenaria. 
 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 

 

A quantificação correspondente à rede elétrica foi realizada com o projeto da planta 

elétrica e suas respectivas legendas de acordo com as figuras 19 e 20. 
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Figura 19– Planta do projeto da rede elétrica da construção em alvenaria. 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

Figura 20– Legenda do projeto da rede elétrica da construção em alvenaria. 
 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 
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Para a execução do telhado e da caixa d’água, demonstrados nas figuras 21 e 22, 

foram selecionados suportes de Pinus: quadrado de Madeira de 9x270 cm, tábua de madeira 

14x5x300 cm e viga de madeira autoclavada bruta 22x5x360 cm. As telhas selecionadas 

foram as onduladas, Brasilit em três tamanhos: 244x110 cm, 183x110 cm e 305x110 cm. 

Entre as telhas, na parte superior do telhado, foi previsto o uso de cumeeiras de 110 cm e 

argamassa para efetuar a vedação do telhado. 

 

Figura 21– Planta de estrutura e telhas do telhado e posicionamento da caixa d’água da 
construção em alvenaria. 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 

 
Figura 22– Projeto da estrutura do telhado e caixa d’água da construção em alvenaria. 

 

 
Fonte: Elaborado pela Moya Engenharia, Projetos e Consultorias Ltda. 

 
Para a fixação da estrutura e do telhado foi mensurado o uso de prego de aço de 

3,5x70mm, prego galvanizado de 18x27mm e parafuso autobrocante de 12mm x 1.1/2’’. A 
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vedação interior foi realizada com lâmina de PVC para forro, de 600x10 cm e espessura de 

8mm, em todos os cômodos da residência. 

4.3.2. Orçamento do projeto de superadobe utilizando solo comprado 

 
 O levantamento orçamentário para o projeto utilizando solo comprado foi elaborado 

com base nos mesmos projetos elétricos, hidráulicos e de telhado do demonstrado 

anteriormente, conforme Figura 23. 

 

Figura 23– Planta do projeto de uma residência com a aplicação da tecnologia do superadobe. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a execução desta obra foi considerado o uso de 68 embalagens de polipropileno por 

fiada,com base no tamanho da espessura e comprimento, sendo necessário um total de 884 

embalagens. Essa quantidade foi estimada contando com as possíveis perdas, uma vez que, no 

projeto foram desconsiderados os vãos de porta e janelas. 

4.3.3. Orçamento do projeto de superadobe utilizando solo retirado do local 
da obra 

 
O levantamento do orçamento para a obra usando solo disponível no local da construção 

foi praticamente o mesmo utilizando solo comprado. A única diferença foi a retirada do custo 

de terra comprada. A escavação do solo não entrou no cálculo pelo fato de que se houver a 

necessidade de escavação e retirada do solo, em qualquer uma das técnicas comparadas, o 

custo do solo deve ser retirado. 

 

4.4. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE USO DO SUPERADOBE 

  
 Embora seja previsto um aumento na adoção da técnica construtiva usando o 

superadobe, as informações disponíveis sobre as obras realizadas em nosso país são muito 

escassas. Não existe norma brasileira com estabelecimento de parâmetros, padrões e limites a 

serem atendidos para uso de superadobe. A única norma disponível é a peruana, NORMA 

E.080/2006, utilizada para a realização deste trabalho, por permitiro atendimento de alguns 

parâmetros construtivos, descritos a seguir. 

 Nesta norma a resistência mínima do solo e a forma de montagem das fiadas são 

demonstradas (Figura 24) para superadobe em muros reforçados com arranques e sem reforço. 

Também recomenda a retirada de pedras maiores de 5 mm e outros elementos estranhos do 

solo utilizado no superadobe. 
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Figura 24 – Tipos de amarras nos encontros de muros de superadobe com ou sem reforço. 

 
Fonte: norma peruana E.080, 2006, p.4. 

 
 Uma informação de grande importância fornecida na norma E.080/2006 é a resistência 

mínima à compressão, exigida para o cálculo do superadobe, que é de 2 kg cm-2 ou 0,19 MPa. 

Esse parâmetro deve ser usado quando as amostras não obtiverem ensaios resistivos. Os 

índices de esbeltez do superadobe são necessários para o cálculo das dimensões mínimas para 

a espessura e a altura das alvenarias. Com base nestas dimensões, as espessuras mínimas das 

embalagens de ráfia deverão ser de 8 cm por fiada, como apresentado no Quadro 1, altura 

mínima de 2,4 m e largura mínima de 0,3 m (espessura do muro). 
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Esbeltez (λ) Apoios e reforços obrigatórios Espessura mínima 
do muro (m) 

Altura mínima 
do muro (m) 

λ≤ 6 Solera 0,4 – 0,5 2,4 – 3,0   
6 ≤λ≤8 Solera + elementos de reforço horizontal e 

vertical nos encontros dos muros 
0,3 – 0,5 2,4 – 4,0 

8 ≤λ≤ 9 Solera + elementos de reforço horizontal e 
vertical em toda a longitude dos muros 

0,3 – 0,5 2,7 – 4,5 

Quadro 1 - Dimensões mínimas e índices de esbeltez para alvenaria construída com superadobe. 
Fonte: norma E.080 (2006). 

 
 Esta norma também estabelece o tipo de fundação a ser empregada, podendo ser de 

concreto ciclópico, com espessura mínima de 60 cm ou argamassa, quando o terreno não 

apresentar risco de alagamento. As fundações são necessárias quando o terreno apresenta 

risco de terremotos, pois permitem trabalho, no entanto, caso não haja risco de ocorrência de 

abalos sísmicos, a fundação recomendada é o radier. 

Para aumentar a resistência do muro poderá ser usada uma malha de aço nas faces do 

muro e o superadobe pode ser construído atrelado a colunas e vigas de concreto armado, 

apenas como alvenaria estrutural. Essa norma também demonstra os ensaios de compressão 

axial e diagonal a serem realizadas no material. 

De acordo com a NBR 6136/1994, a resistência mínima para o projeto de bloco 

estrutural de concreto, a resistência mínima para tal tecnologia deve ser de 4,5 Mpa. Tal valor 

se demonstra inferior ao do superadobe, já que a resistência para uma única embalagem foi 

demonstrada como 16,5 MPa 
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5       RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1. ALVENARIA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO  

 
Para a construção usando a tecnologia com bloco estrutural de concreto, foram 

utilizados os orçamentos dos projetos de cada fase. Na Tabela 1 é apresentado o orçamento do 

projeto de construção da residência de 43,11 m² de área interna em alvenaria com bloco 

estrutural. 

 
Tabela 1– Orçamento do projeto de construção de uma residência de 43,11 m² de área interna 

em alvenaria com bloco estrutural. 
Insumos unidade Índice Custo Unitário Custo Total Perdas/desperdicio Custos + Perdas/desperdicio

Bloco concreto 19x14x39 - 4Mpa unidade 1222 R$ 2,54 R$ 3.103,88 10% R$ 3.414,27

Bloco concreto 19x14x19 - 4MPa unidade 169 R$ 2,09 R$ 353,21 10% R$ 388,53

Bloco concreto 19x14x34 - 4MPa unidade 91 R$ 1,94 R$ 176,54 10% R$ 194,19

Armador diária 3 R$ 54,88 R$ 164,64 R$ 164,64

Argamassa m³ 12 R$ 233,25 R$ 2.798,96 R$ 3.078,86

Cimento (50Kg) Sacos 65,00 R$ 20,90 R$ 1.358,50 10% R$ 1.494,35

Areia m³ 14 R$ 102,89 R$ 1.440,46 10% R$ 1.584,51

Reboco m² 5,10 R$ 300,33 R$ 1.531,82 R$ 2.259,20

Cimento Sacos 28,00 R$ 20,90 R$ 585,20 10% R$ 643,72

Areia m³ 6 R$ 102,89 R$ 617,34 10% R$ 679,07

Pedreiro diária 6
R$ 54,88 R$ 329,28 R$ 329,28

Cal hidratada diária 70 R$ 6,99 R$ 489,30 10% R$ 538,23

Vedacit m² 1 R$ 68,90 R$ 68,90 R$ 68,90

Gesso m² 149 R$ 11,75 R$ 1.750,30 R$ 1.855,30

Gesso sacos 30 R$ 17,00 R$ 510,00 10% R$ 561,00

Agua m³ 10,8 R$ 50,00 R$ 540,00 10% R$ 594,00

Gesseiro m² 149 R$ 4,70 R$ 700,30 R$ 700,30

Pedreiro m² 15 R$ 54,88 R$ 823,20 R$ 823,20

Ajudante diária 15 R$ 45,12 R$ 676,80 R$ 676,80

Concreto m³ 9 R$ 245,38 R$ 2.208,42 10% R$ 2.429,26

Aço de 8mm - radier barras 134 R$ 21,90 R$ 2.934,60 10% R$ 3.228,06

Aço de 10mm - alvenaria barras 6 R$ 26,80 R$ 160,80 10% R$ 176,88

Tela soldada (1,5x1,5) - 7,5 x 50 unidade 1 R$ 24,98 R$ 24,98 10% R$ 27,48

Água m³ 5 R$ 50,00 R$ 250,00 10% R$ 275,00

Custo total R$ 15.220,90 R$ 18.991,67  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Para a fundação do empreendimento foi selecionado o uso de radier, que possui um 

comprimento de 10 m, largura de 8 m e espessura de 9 cm, com armadura projetada em barras 

aço de 8mm de diâmetro e espaçamento de 10 cm entre cada. Para a execução deste trabalho 

foi contratado um armador por três dias.  

Na modulação da moradia foi possível verificar a quantidade de blocos usados em cada 

fiada: 94 blocos de 19x14x39, 7 blocos de 19x14x34 e 13 blocos de 19x14x19, considerando 

o acréscimo de perdas. Os preenchimentos dos blocos foram feitos em 27 pontos com aço 

CA-50 de 10mm e uma tela soldada foi inserida entre alguns blocos, como demonstrado no 
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projeto. A duração cotada para finalização da alvenaria foi de 15 dias, considerando o 

trabalho de um pedreiro e um ajudante. 

A quantificação da argamassa considerou o traço obtido no site “orçamentos.eu” com 

uma proporção de 1:5, ou seja, para uma parte de cimento, serão adicionadas cinco partes de 

areia média, totalizando 12 m³ de argamassa. Para o reboco foi usado um traço de 1:1:5, 

sendo 1 parte de cimento para uma de cal hidratada e 5 de areia média, sendo produzido um 

total de 5,10 m³ de reboco para suprir a necessidade da construção. A quantificação da 

argamassa foi realizada prevendo uma seção transversal de 1 cm² ao longo de toda a aresta, 

em cada extremidade. No caso do reboco foi previsto um comprimento linear de 48,3 m, com 

pé-direito de 2,64 m e 4 mm de espessura. As áreas de aplicação foram as paredes externas, 

banheiro e cozinha e impermeabilização com o Vedacit, comercializado em balde de 18 L da 

Otto Baumgart. A quantidade de água necessária para a dosagem da argamassa e reboco foi 

estimada em 5 m³. O cimento e a areia média totalizaram 28 sacos (1400 Kg) e 6 m³, 

respectivamente, sendo adicionados 10% em suas quantidades para o caso de ocorrer alguma 

perda de material. O tempo estimado para a execução do serviço por um pedreiro foi de 6 

dias. 

Para o levantamento da quantidade de gesso necessária, foi considerada a aplicação na 

sala, nos dois quartos, no corredor, no teto da cozinha e no teto do banheiro e a água 

necessária foi de 9 L kg-1 de gesso. A área total de aplicação de gesso foi de 149 m², sendo 

necessários 30 sacos de 40Kg de gesso e 10,8 m³ de água, com orçamento para realização do 

serviço de R$ 4,70 por metro quadrado. O custo total de acordo com a tabela 1, incluindo 

materiais e mão de obra, para a execução da fundação e da alvenaria foi de R$18.991,67. 

No orçamento do projeto hidráulico, alguns insumos foram aumentados para uma 

previsão de perda, tais itens foram os canos/tubos, cola para PVC e argamassa (Tabela 2). O 

tempo de preparo da rede hidráulica foi de 6 dias com o trabalho de um encanador. As 

prumadas foram instaladas nas partes interiores dos blocos e, posteriormente, chumbadas nos 

mesmos com o uso de argamassa. 
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Tabela 2– Orçamento hidráulico para o projeto da construção em alvenaria com bloco 
estrutural. 

Insumos unidade Índice Custo Unitário Custo Total

Joelho 100 (90º) unidade 1 R$ 6,90 R$ 6,90

Cano PVC ᴓ100mm x 6m barra 2 R$ 58,90 R$ 117,80

Luva ᴓ100 unidade 1 R$ 5,85 R$ 5,85

Junção ᴓ50/ᴓ100 unidade 1 R$ 12,59 R$ 12,59

Cotovelo ᴓ50 (90º) unidade 5 R$ 3,10 R$ 15,50

Cotovelo ᴓ50 (45º) unidade 4 R$ 4,19 R$ 16,76

Luva ᴓ50 unidade 2 R$ 3,39 R$ 6,78

Cano PVC ᴓ50mm x 6m barra 4 R$ 29,85 R$ 119,40

Caixa sifonada 100x140x50 unidade 2 R$ 22,50 R$ 45,00

Cotovelo ᴓ40 (90º) unidade 1 R$ 1,89 R$ 1,89

Junção ᴓ40/40 unidade 1 R$ 2,89 R$ 2,89

Ralo seco 100x40 unidade 1 R$ 5,95 R$ 5,95

Cano PVC ᴓ40mm x 6m barra 1 R$ 33,90 R$ 33,90

Cano PVC ᴓ25mm x 3m barra 11 R$ 6,08 R$ 66,88

Tee ᴓ25mm unidade 4 R$ 1,30 R$ 5,20

Cotovelo ᴓ25 (90º) unidade 18 R$ 0,49 R$ 8,82

Bucha de redução ᴓ25 - 3/2'' unidade 1 R$ 0,70 R$ 0,70

Bucha de redução ᴓ25 - 1/2'' unidade 6 R$ 0,62 R$ 3,72

Luva ᴓ25 unidade 5 R$ 0,76 R$ 3,80

Cano PVC ᴓ20mm x 3 barra 2 R$ 9,59 R$ 19,18

Cotovelo ᴓ20 (90º) unidade 4 R$ 0,49 R$ 1,96

Bucha de redução 20 - 1/2'' unidade 2 R$ 1,10 R$ 2,20

Luva 20 unidade 2 R$ 1,00 R$ 2,00

Registro de Gaveta 3/4'' unidade 1 R$ 39,90 R$ 39,90

Registro de Pressão 3/4'' unidade 2 R$ 45,90 R$ 91,80

Vaso sanitário com caixa acoplada 6 L unidade 1 R$ 339,00 R$ 339,00

Tanque 20 L unidade 1 R$ 199,90 R$ 199,90

Caixa de água de 1000 L unidade 1 R$ 389,90 R$ 389,90

Encanador diária 6 54,88 R$ 329,28

Cola para PVC Incolor Frasco 850g unidade 4 36,9 R$ 147,60

Argamassa m³ 3 R$ 243,46 R$ 730,37

Cimento Sacos 17,00 R$ 20,90 R$ 390,83

Areia m³ 3 R$ 102,89 R$ 339,54

R$ 2.773,42Custo Total  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A caixa d’água foi projetada com uma capacidade de 1.000 L para atender os quatro 

moradores dessa residência, considerando o consumo médio de 120 L dia-1 pessoa-1, com 

projeção para suprir as demandas por dois dias, como estabelece a norma NBR 5626, sendo o 

orçamento de R$2.773,42. 
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Para se calcular o orçamento da parte elétrica é necessária a leitura do projeto 

apresentado na Figura 19. Os tubos de PVC de diâmetro de 25 e 20 mm são marrons, 

enquanto os demais são brancos. 

Para a quantificação da rede elétrica, o mesmo projeto foi usado. Os elétrodutos foram 

chumbados na alvenaria com uso de argamassa e também foram consideradas as possíveis 

perdas, sendo aumentado em 10% a quantidade de fios para o orçamento, como pode ser 

observado na Tabela 3. 

 
Tabela 3– Orçamento da instalação elétrica para a construção em alvenaria com bloco 

estrutural. 
Insumos unidade Índice Custo Unitário Custo Total

Elétroduto de PVC flexível 1.1/2 preto unidade 3 R$ 198,90 R$ 596,70

Tomada padrão brasileiro 2P+T em caixa 4"x2" a 0,3 m do piso unidade 8 R$ 21,90 R$ 175,20

tomada padrão brasileiro 2P+T em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 6 R$ 21,90 R$ 131,40

tomada padrão brasileiro 2P+T em caixa 4"x2" a 2,1 m do piso unidade 2 R$ 21,90 R$ 43,80

Interruptor simples 1 tecla em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 2 R$ 4,90 R$ 9,80

Interruptor paralelo 1 tecla em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 1 R$ 19,90 R$ 19,90

Interruptor paralelo 2 teclas em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 1 R$ 10,90 R$ 10,90

ponto para telefone externo a 0,3 m do piso unidade 1 R$ 35,90 R$ 35,90

ponto para antena de televisão a 0,3 m do piso unidade 1 R$ 53,90 R$ 53,90

cigarra em caixa a 4"x2" a 2,10 m do piso unidade 1 R$ 35,90 R$ 35,90

caixa de distribuição a 1,50 do piso unidade 1 R$ 38,90 R$ 38,90

Ponto de luz no teto em caixa octogonal unidade 7 R$ 5,35 R$ 37,45

Fio de 2,5mm preto metros 1 R$ 55,90 R$ 55,90

Fio de 2,5mm branco metros 1 R$ 55,90 R$ 55,90

Fio de 4mmx100m preto metros 2 R$ 166,90 R$ 333,80

Fio de 4mmx100m branco unidade 1 R$ 166,90 R$ 166,90

Argamassa m³ 3 R$ 243,46 R$ 730,37

Cimento Sacos 17,00 R$ 20,90 R$ 390,83

Areia m³ 3 R$ 102,89 R$ 339,54

eletricista diária 6 R$ 54,88 R$ 329,28

R$ 2.861,90Custo Total  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O planejamento para a instalação elétrica foi executado com uma estimativa de 6 dias 

para execução por um eletricista. A fiação de distribuição e exclusiva para o chuveiro foi 

planejada para ter 4 mm, enquanto a restante 2,5 mm. O custo total de execução das 

instalações elétricas foi de R$2.861,90. 

Na Tabela 4 é apresentada a planilha orçamentária para a construção do telhado, da 

estrutura da caixa d’água e do forro em PVC. 
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Tabela 4– Planilha orçamentária do telhado, estrutura da caixa de água e forro em PVC da 
construção em alvenaria com bloco estrutural. 

Insumos Unidade Índices Custo Unitário Custo Total Encargos Custo + encargos

Quadrado de Madeira Pinus 9x270cm tabua 30 R$ 67,90 R$ 2.037,00 10% R$ 2.240,70

Tabua de madeira Pinus 14x5x300cm tabua 45 R$ 49,90 R$ 2.245,50 10% R$ 2.470,05

Viga de Pinus autoclavado bruto 22x5x360cm unidade 12 R$ 123,90 R$ 1.486,80 10% R$ 1.635,48

Telha ondulada Brasilit 244x110cm unidade 19 R$ 39,90 R$ 758,10 10% R$ 833,91

telha ondulada Brasilit 183x110cm unidade 14 R$ 34,90 R$ 488,60 10% R$ 537,46

telha ondulada Brasilit 305x110cm unidade 1 R$ 73,44 R$ 73,44 R$ 73,44

Cumeeira 110cm unidade 34,35 R$ 9,00 R$ 309,15 10% R$ 340,07

Batente de madeira 210x82cm unidade 4 R$ 189,90 R$ 759,60 R$ 759,60

Porta de madeira 210x80cm unidade 4 R$ 117,90 R$ 471,60 R$ 471,60

Janela 160x120cm unidade 1 R$ 379,90 R$ 379,90 R$ 379,90

Janela 120x100cm unidade 2 R$ 619,90 R$ 1.239,80 R$ 1.239,80

Janela 100x80cm unidade 1 R$ 259,90 R$ 259,90 R$ 259,90

Janela 80x60cm unidade 1 R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90

Carpinteiro diária 12 R$ 54,88 R$ 658,56 R$ 658,56

telhadista diária 4 R$ 54,88 R$ 219,52 R$ 219,52

Argamassa m³ 3 R$ 233,25 R$ 699,74 R$ 769,71

Cimento Sacos 16,25 R$ 20,90 R$ 339,63 10% R$ 373,59

Areia m³ 3,5 R$ 102,89 R$ 360,12 10% R$ 396,13

Prego de aço 3,5x70 saco 250g 63 R$ 18,79 R$ 1.183,77 10% R$ 1.302,15

Prego galvanizado 18x27 saco 1 kg 4 R$ 8,59 R$ 34,36 10% R$ 37,80

Lamina de PVC para forro 600 x 10 cm, esp 8 mm m² 44 R$ 17,82 R$ 784,08 10% R$ 862,49

Parafuso autobrocante 12x1.1/2 Cento 3 R$ 29,58 R$ 88,74 10% R$ 97,61

R$ 12.247,11 R$ 15.349,64Custo total  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O custo estimado para a construção do telhado, da estrutura da caixa d’água e do forro 

de PVC foi de R$15.349,64. 

Com a soma de todos os orçamentos individuais foi obtido o custo da construção da 

residência em bloco estrutural, de 43,11 m² de área interna que, sem considerar pintura e 

revestimento, foi de R$39.976,63, o que corresponde a R$927,32 m-2 de área interna. Este 

valor é aceitável, quando comparado aos custos apresentados pelo indico CUBE (Custo 

Unitário Básico de edificações) elaborado pelo Siduscon de São Paulo e disponibilizado no 

site da PINI, de R$52.309,64, ou seja, de R$1.213,45 m-2 para residência unifamiliar de um 

pavimento, com área construída de 43,11 m², como a utilizada neste estudo.  

 
5.2. ALVENARIA EM SUPERADOBE COM SOLO COMPRADO  

 
O projeto de construção de uma residência, utilizando o superadobe em substituição aos 

blocos estruturais, foi realizado para a mesma metragem interna adotada na construção em 

alvenaria com bloco de concreto de 43,11m2, o que resultou uma mudança na área externa, 

que deve ser considerada, porque a espessura das paredes aumentou aplicando a técnica do 

superadobe. 

Para a elaboração do orçamento deste projeto foi considerado o mesmo acabamento e os 

produtos usados na construção de bloco estrutural, para que a comparação fosse restrita à 

substituição da técnica construtiva convencional pela técnica do superadobe. 
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Tabela 5– Planilha orçamentária da alvenaria para a tecnologia do superadobe com solo 
comprado. 

Insumos Unidade Índice Custo Unitário Custo Total Perdas/desperdicio Custos + Perdas/desperdicio

Saco de Rafia (20x425x72) unidade 884 R$ 0,60 R$ 530,40 R$ 530,40

Armador diária 3 R$ 54,88 R$ 164,64 R$ 164,64

Terra m³ 74,4 R$ 25,72 R$ 1.913,27 10% R$ 2.104,60

Arame Farpado metros 1112 R$ 0,47 R$ 522,64 10% R$ 574,90

Reboco m³ 12,0 R$ 282,05 R$ 3.381,74 R$ 4.958,69

Cimento Sacos 64 R$ 20,90 R$ 1.337,60 10% R$ 1.471,36

Areia m³ 14 R$ 102,89 R$ 1.440,46 10% R$ 1.584,51

Pedreiro diária 11 R$ 54,88 R$ 603,68 R$ 603,68

Cal hidratada diária 160 R$ 6,99 R$ 1.118,40 10% R$ 1.230,24

Vedacit Sacos 1 R$ 68,90 R$ 68,90 R$ 68,90

Ajudante (3) diária 13 R$ 135,36 R$ 1.759,68 R$ 1.759,68

Radier (8x10x0,08) - Concreto usinado 

fck 20 MPa brita 1 e 2 abatimento 8±1
m³ 7 R$ 245,38 R$ 1.717,66 10% R$ 1.889,43

Aço de 8mm - radier barras 134 R$ 21,90 R$ 2.934,60 10% R$ 3.228,06

Água m³ 5 R$ 50,00 R$ 250,00 10% R$ 275,00

Custo total R$ 12.821,74 R$ 15.485,40  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para o preenchimento das embalagens de ráfia foi necessária a compra de 74,4 m³ de 

solo, considerando um volume de 32% a mais devido à perda no volume pelo adensamento e 

compactação. Na preparação do solo se fez necessário o umedecimento, o peneiramento e, 

durante o preenchimento da embalagem, o adensamento e a compactação. As conexões entre 

as fiadas foram feitas por arame farpado (duas linhas paralelas) na parte interna e externa e o 

tempo estimado de preparo foi de 13 dias com o trabalho constante de 3 ajudantes, uma vez 

que não se faz necessário o trabalho de um pedreiro devida simplicidade da técnica. 

O reboco seguiu os mesmos parâmetros considerados na alvenaria de bloco estrutural, 

porém, com uma espessura de 5 cm, para o preenchimento das curvaturas desse tipo de 

alvenaria. Para a realização desta fase da obra foi estimado um prazo de 11 dias para o reboco 

de todas as paredes internas e externas da residência, considerando o trabalho de um pedreiro, 

sendo o custo total demonstrado na tabela 5 de R$15.485,40. 

Também para as instalações hidrosanitárias foram projetados insumos equivalentes aos 

aplicados na obra com blocos estruturais, modificando-se apenas o método de fixação. No 

orçamento do projeto com superadobe, a hidráulica não foi chumbada com argamassa e a 

conexão ao superadobe foi feita pela tela plástica hexagonal de 6,7x0,48m, resultando em 

economia de argamassa (Tabela 6). 
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Tabela 6– Planilha orçamentária da instalação hidráulica na técnica do superadobe. 
Insumos unidade Índice Custo Unitário Custo Total

Joelho 100 (90º) unidade 1 R$ 6,90 R$ 6,90

Cano PVC ᴓ100mm x 6m barra 2 R$ 58,90 R$ 117,80

Luva ᴓ100 unidade 1 R$ 5,85 R$ 5,85

Junção ᴓ50/ᴓ100 unidade 1 R$ 12,59 R$ 12,59

Cotovelo ᴓ50 (90º) unidade 5 R$ 3,10 R$ 15,50

Cotovelo ᴓ50 (45º) unidade 4 R$ 4,19 R$ 16,76

Luva ᴓ50 unidade 2 R$ 3,39 R$ 6,78

Cano PVC ᴓ50mm x 6m barra 4 R$ 29,85 R$ 119,40

Caixa sifonada 100x140x50 unidade 2 R$ 22,50 R$ 45,00

Cotovelo ᴓ40 (90º) unidade 1 R$ 1,89 R$ 1,89

Junção ᴓ40/40 unidade 1 R$ 2,89 R$ 2,89

Ralo seco 100x40 unidade 1 R$ 5,95 R$ 5,95

Cano PVC ᴓ40mm x 6m barra 1 R$ 33,90 R$ 33,90

Cano PVC ᴓ25mm x 3m barra 11 R$ 6,08 R$ 66,88

Tee ᴓ25mm unidade 4 R$ 1,30 R$ 5,20

Cotovelo ᴓ25 (90º) unidade 18 R$ 0,49 R$ 8,82

Bucha de redução ᴓ25 - 3/2'' unidade 1 R$ 0,70 R$ 0,70

Bucha de redução ᴓ25 - 1/2'' unidade 6 R$ 0,62 R$ 3,72

Luva ᴓ25 unidade 5 R$ 0,76 R$ 3,80

Cano PVC ᴓ20mm x 3 barra 2 R$ 9,59 R$ 19,18

Cotovelo ᴓ20 (90º) unidade 4 R$ 0,49 R$ 1,96

Bucha de redução 20 - 1/2'' unidade 2 R$ 1,10 R$ 2,20

Luva 20 unidade 2 R$ 1,00 R$ 2,00

Registro de Gaveta 3/4'' unidade 1 R$ 39,90 R$ 39,90

Registro de Pressão 3/4'' unidade 2 R$ 45,90 R$ 91,80

Vaso sanitário com caixa acoplada 6 L unidade 1 R$ 339,00 R$ 339,00

Tanque 20 L unidade 1 R$ 199,90 R$ 199,90

Caixa de água de 1000 L unidade 1 R$ 389,90 R$ 389,90

Encanador diária 5 54,88 R$ 274,40

Cola para PVC Incolor Frasco 850g unidade 4 36,9 R$ 147,60

R$ 2.018,17Custo Total

Tela plastica hexagonal 6,7x0,48 unidade 2 15 R$ 30,00

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como no projeto de superadobe não é utilizada argamassa, o serviço do encanador foi 

reduzido para 5 dias e o custo estimado da instalação hidráulica foi de R$2.018,17. 

Para a fase das instalações elétricas foram aplicadas as mesmas premissas das 

instalações hidráulicas, com a subtração dos custos com aplicação de argamassa e uma diária 

do eletricista, sendo o orçamento das instalações elétricas de R$2.076,65 (Tabela 7). 

 



50 
 

 

 
 

Tabela 7– Planilha orçamentária para a fase de instalação elétrica. 
Insumos unidade Índice Custo Unitário Custo Total

Elétroduto de PVC flexível 1.1/2 preto unidade 3 R$ 198,90 R$ 596,70

Tomada padrão brasileiro 2P+T em caixa 4"x2" a 0,3 m do piso unidade 8 R$ 21,90 R$ 175,20

tomada padrão brasileiro 2P+T em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 6 R$ 21,90 R$ 131,40

tomada padrão brasileiro 2P+T em caixa 4"x2" a 2,1 m do piso unidade 2 R$ 21,90 R$ 43,80

Interruptor simples 1 tecla em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 2 R$ 4,90 R$ 9,80

Interruptor paralelo 1 tecla em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 1 R$ 19,90 R$ 19,90

Interruptor paralelo 2 teclas em caixa 4"x2" a 1,1 m do piso unidade 1 R$ 10,90 R$ 10,90

ponto para telefone externo a 0,3 m do piso unidade 1 R$ 35,90 R$ 35,90

ponto para antena de televisão a 0,3 m do piso unidade 1 R$ 53,90 R$ 53,90

cigarra em caixa a 4"x2" a 2,10 m do piso unidade 1 R$ 35,90 R$ 35,90

caixa de distribuição a 1,50 do piso unidade 1 R$ 38,90 R$ 38,90

Ponto de luz no teto em caixa octogonal unidade 7 R$ 5,35 R$ 37,45

Fio de 2,5mm preto metros 1 R$ 55,90 R$ 55,90

Fio de 2,5mm branco metros 1 R$ 55,90 R$ 55,90

Fio de 4mmx100m preto metros 2 R$ 166,90 R$ 333,80

Fio de 4mmx100m branco unidade 1 R$ 166,90 R$ 166,90

eletricista diária 5 R$ 54,88 R$ 274,40

R$ 2.076,65Custo Total  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a instalação das estruturas do telhado e caixa d’água e do forro, a quantificação dos 

insumos foi a mesma para o projeto de alvenaria com bloco estrutural de concreto, sendo o 

orçamento de R$ 15.349,64. No entanto, a norma peruana E.80 estabelece o máximo de 2kg 

cm-2 para uma construção com superadobe. Assim, como a área do telhado desta residência é 

de 3.187,5 cm² (75cm x 42,5cm), a estrutura do telhado pode ser de, no máximo, 6.375 kg. 

Considerando o peso das telhas retirados do site da Brasilit de 959,3 kg, o conjunto de Pinus 

de 3.217,32 kg e a lâmina de PVC de 85,36 kg (baseado em informações retirada do site da 

empresa Ruffino) o peso total da estrutura do telhado foi de 4.679,64 kg (acrescentado 10% 

para o caso de alguma sobrecarga não calculada), essa cobertura apresentou 1.695,36 kg a 

menos que o limite permitido em norma. 

A soma de todos os orçamentos individuais resultou no custo total de execução do 

projeto de construção com a tecnologia do superadobe utilizando solo comprado, de 

R$34.929,86. 

 

5.3. ALVENARIA DE SUPERADOBE COM SOLO LOCAL  

 
Para o levantamento orçamentário da alvenaria de superadobe com solo local foi 

estimado o uso do solo do próprio local construtivo (Tabela 8). 
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Tabela 8– Planilha orçamentária de alvenaria do superadobe com solo retirado no local da 
construção. 

Insumos Unidade Índice Custo Unitário Custo Total Perdas/desperdicio Custos + Perdas/desperdicio

Saco de Rafia (20x425x72) unidade 884 0,6 R$ 530,40 530,4

Armador diária 3 R$ 54,88 R$ 164,64 R$ 164,64

Arame Farpado metros 1112 0,47 R$ 522,64 10% 574,904

Reboco m³ 11,73 R$ 288,30 R$ 3.381,74 R$ 4.958,69

Cimento Sacos 64,00 R$ 20,90 R$ 1.337,60 10% R$ 1.471,36

Areia m³ 14 R$ 102,89 R$ 1.440,46 10% R$ 1.584,51

Pedreiro diária 11 R$ 54,88 R$ 603,68 R$ 603,68

Cal hidratada diária 160 R$ 6,99 R$ 1.118,40 10% R$ 1.230,24

Vedacit Sacos 1 R$ 68,90 R$ 68,90 R$ 68,90

Ajudante (3) diária 13 135,36 R$ 1.759,68 1759,68

Radier (8x10x0,08) - Concreto usinado 

fck 20 MPa brita 1 e 2 abatimento 8±1
m³ 7 245,38 R$ 1.717,66 10% 1889,426

Aço de 8mm - radier barras 134 21,9 R$ 2.934,60 10% 3228,06

Água m³ 5 50 R$ 250,00 10% 275

Custo total R$ 9.962,64 R$ 13.380,80  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O custo da alvenaria utilizando superadobe com solo retirado no local da construção 

foi de R$13.380,80, que somado aos demais orçamentos, resultou em um custo total de 

R$32.825,26 para a construção da residência de área interna de 43,11 m2. 

 

5.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS LEVANTAMENTOS 

 
Embora a alvenaria construída com superadobe apresente maior conforto térmico e 

acústico devido a maior espessura das paredes quando comparada à construção com blocos 

estruturais, a consequente perda de área externa, pode ser considerada uma desvantagem 

construtiva. Essa perda de área externa pode se tornar relevante no momento de aquisição de 

terrenos para a construção, sendo necessária a compra de uma área maior, o que implica em 

aumento dos custos, para uma construção com a mesma área interna. 

A comparação das propostas orçamentárias para a construção da residência de 43,11 m2, 

utilizando a tecnologia do superadobe e blocos estruturais pode ser observada relacionando os 

três orçamentos.  Essa comparação possibilitou verificar na Tabela 9, que a redução dos 

custos com a utilização da técnica do superadobe, de 13% a 18%, que correspondem a 

R$5.046,77 e R$ 7.151,37, respectivamente, foi representativa em relação ao uso de bloco 

estrutural. A substituição dos blocos estruturais por superadobe foi mais viável 

economicamente, mesmo com a compra do solo para sua produção. Essa redução de custos é 

muito expressiva em qualquer obra, principalmente, quando se trata de residências populares. 
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Tabela 9– Comparação orçamentária entre as técnicas construtivas utilizando superadobe e 
blocos estruturais. 

Custo Superadobe comprando terra R$ 34.929,86 13%

Custo superadobe usando terra do local R$ 32.825,26 18%

Custo com bloco estrutural R$ 39.976,63  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Considerando que este estudo foi fundamentado em um projeto de residência popular, 

visando a construção em larga escala, em conjuntos habitacionais, foi possível realizar uma 

análise comparativa entre os cronogramas das duas técnicas e suas diferenças na realização. 

 A aplicação de um Gantt Chart (figura 25) possibilitou verificar a semelhança entre os 

cronogramas das obras com superadobe e com bloco estrutural, o que contradiz muitos sites e 

livros, que relatam que o sistema construtivo do superadobe é mais rápido. Portanto, a 

qualidade e o tempo necessário para a execução de uma obra com superadobe não limitam a 

construção em larga escala. 

 

Figura 24– Cronograma para a construção em alvenaria estrutural (superior) e com 
superadobe (inferior). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De acordo com estes cronogramas, verificou-se que a diferença no tempo estimado de 

construção foi mínima, sendo que quando foi utilizado bloco estrutural, o período foi de 46 

dias, enquanto com a técnica do superadobe foi de 45 dias.  

Quando se comparam as técnicas construtivas, as diferenças foram mais visíveis. Para 

a construção utilizando bloco estrutural foram necessários, um pedreiro e um ajudante, 

enquanto para a técnica do superadobe foram envolvidos três ajudantes para o preenchimento, 

assentamento, posicionamento e compactação das embalagens de ráfia. As técnicas também 

diferem quanto ao revestimento, na construção com bloco estrutural pode ser usado o gesso, 

enquanto na construção com superadobe é necessário o uso total de reboco, aumentando a 

área usada na com reboco e, assim, deixando a construção um pouco mais cara nessa etapa, 

considerando o gesso como um material mais econômico. 

Outra diferença é que a construção com bloco estrutural necessita de conexão por 

meio de chumbamento, enquanto a conexão com o superadobe pode ser feita por amarração 

em tela plástica hexagonal, que além de ser um método de menor custo, facilita a manutenção 

das redes hidráulica e elétrica. 

A técnica do superadobe não apresenta limitações quanto à mão de obra para a 

construção em larga escala, podendo apresentar uma diferença de orçamento significativa em 

relação a outras técnicas. Neste caso, a construção de 100 casas em um conjunto habitacional, 

o uso da tecnologia do superadobe representaria uma economia de R$ 504.677,00 para o caso 

da necessidade da compra de solo e de R$ 715.137,00 com a retirada do solo no local da 

construção. Esses valores são muito expressivos, considerando a grande demanda de casas 

populares. 

De acordo com a norma peruana E.080/2006, para a análise técnica do superadobe é 

preciso um estudo com cada tipo de solo a ser utilizado, porém se as condições não 

permitirem testes, a compressão axial para o prisma usada deve ser de 0,2 Mpa ou 2 Kgf cm-2. 

Essa resistência é relativamente alta para uma construção térrea com carga apenas do telhado, 

ou seja, amparado pela norma peruana o superadobe se torna viável. Outros parâmetros de 

análise estrutural dessa tecnologia foram os reportados por Vadgama (2010), onde foi 

verificada resistência de 1,80 Mpa, muito superior ao mínimo exigido pela norma peruana, 

demonstrando uma grande capacidade de carga do superadobe. 

Uma grande vantagem do uso do superadobe é a possibilidade de uso de recursos do 

próprio terreno destinado à construção, minimizando assim extrações externas de solo. Outro 

fator, como foi verificado neste estudo, o superadobe ainda apresenta menores custos, mesmo 
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que seja necessária a aquisição de solo de maiores áreas externas. A Tabela 10 apresenta a 

comparação entre a técnica convencional e o superadobe. 
 

Tabela 10– Comparação construtiva entre as técnicas utilizando superadobe e blocos 
estruturais.  

Bloco estrutural Superadobe

Alvenaria
Bloco de concreto e 

argamassa

Saco de polipropileno 

preenchido com terra e 

arame farpado

Revestimento
reboco (áreas molhadas) 

e gesso
Reboco

Chumbamento hidráulico Argamassa Tela hexagonal plástica

Chumbamento elétrico Argamassa Tela hexagonal plástica  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
O superadobe é uma técnica que apresenta um grande potencial de uso, porém são 

escassos dados técnicos e científicos e normas brasileiras sobre esta tecnologia. As 

metodologias encontradas para a elaboração do superadobe apresentam métodos muito 

empíricos para as análises de solo. Para uma maior aplicação da técnica do superadobe na 

construção civil em larga escala, são imprescindíveis pesquisas e análises detalhadas para a 

caracterização do solo, realização de ensaios de resistência mecânica, determinação de 

plasticidade, liquidez e teor em água. Tais parâmetros permitem classificar detalhadamente o 

solo perante suas características mecânicas, de permeabilidade e trabalhabilidade, para que 

assim seja possível estimar e avaliar um projeto amparado por dados técnicos sobre o 

superadobe.  

Nenhuma referência encontrada forneceu dados precisos sobre o comportamento do 

revestimento sobre o superadobe, tal como adesão e aparecimento de trincas a partir do 

movimento do solo da alvenaria. Como é uma técnica promissora, torna-se necessário o 

desenvolvimento de normas brasileiras, que assegurem a qualidade do superadobe perante as 

alvenarias convencionais, para que seja aceita pela sociedade e aplicada em larga escala. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 
Para que o superadobe seja aplicado em larga escala no Brasil é imprescindível a 

criação de uma norma brasileira com parâmetros, metodologias construtivas e ensaios a serem 

realizados para uso eficaz dessa técnica, cujas informações atuais são, em maioria, empíricas 

e geradas por estudos internacionais. 

É necessário o estabelecimento de ensaios para avaliar tecnicamente o superadobe, que 

garantam a segurança e a confiabilidade dessa tecnologia construtiva, que apresenta ótimas 

perspectivas favoráveis a seu uso.  

Outro ponto para se verificar em estudos são os vãos encontrados em janelas e portas. 

Como o solo age diferentemente do dos blocos estruturais recomenda-se uma verificação 

quanto a rachaduras, uma vez que o recalque do solo poderá causar fissuras no reboco. Por 

isso é necessário um estudo e verificação para que a instalação não cause tais fissuras. 
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7 CONCLUSÕES 

 
- Embora muitos livros e sites apresentem a técnica do superadobe como extremamente 

simples, rápida, de baixo custo e eficiente, foram encontradas poucas referências técnicas e 

científicas com dados que comprovem cientificamente estas afirmações.  

 

- Uma dificuldade para que a tecnologia do superadobe seja adotada em larga escala no Brasil 

é a inexistência de uma norma brasileira, sendo necessário recorrer ao uso da norma peruana 

E.080/2006. 

 

- Para que a técnica do superadobe possa ser adotada em larga escala no Brasil é necessário o 

desenvolvimento de normas, contendo as metodologias de ensaios para os parâmetros a serem 

considerados, com seus respectivos padrões e limites. 

 

- A técnica do superadobe apresentou vantagens econômicas e construtivas em relação ao uso 

de blocos estruturais, indicando aplicabilidade na construção em larga escala, como em 

conjuntos habitacionais, com uma redução de custo de 13% a 18%, quando o solo utilizado no 

processo foi comprado ou retirado do próprio local da construção, respectivamente. 
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