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1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho é eleger um método construtivo sustentável adequado à 

autoconstrução de uma edificação unifamiliar de interesse social no critério da eficá-

cia termo acústica. Este trabalho se justificou por se observar no contexto mundial a 

crescente preocupação com as questões ambientais e a pouca oferta de habitação 

popular.  Buscou-se realizar um estudo dos sistemas construtivos mais utilizados: e 

discutir sua aplicação, vantagens e desvantagens. O trabalho está em andamento, 

mas já foi possível eleger dentre os sistemas estudados, a alvenaria tradicional e de 

solo cimento como mais adequados para os testes finais, pela facilidade de obten-

ção os materiais e de execução. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Buscando respostas ao problema de escolha do sistema construtivo mais adequado 

a autoconstrução de residências de interesse social, realizou-se uma pesquisa bibli-

ográfica sobre diferentes métodos construtivos com enfoque na bioconstrução.  

Par tal foi necessário realizar visitas á edificações construídas em adobe, taipa, ma-

deira e alvenaria de solo cimento, possibilitando a analise e comparação entre os 

métodos, indicação das  vantagens e desvantagens quanto à execução e o surgi-

mento de patologias. Adotou-se a alvenaria tradicional e de solo cimento para a rea-

lização do presente trabalho. Após a definição dos métodos construtivos, foi escolhi-

do o local de intervenção para a possível implantação do projeto,   uma área periféri-

ca da cidade de São Paulo. A continuidade do trabalho tem como objetivo a elabora-

ção do projeto considerando a nova norma de desempenho térmico, NBR 15220, 

aplicada aos dois métodos construtivos estudados no trabalho. 

  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo a escolha de um método construtivo sustentável ade-

quado à autoconstrução de uma edificação unifamiliar e estudar seu desempenho 

termo acústico. 

 

4. METODOLOGIA 

 Para tal foram realizadas pesquisas bibliográficas, visitas a obras e análises 

de suas vantagens e desvantagens. Com os métodos construtivos definidos, preten-

de-se na etapa seguinte analisar a norma de desempenho térmico NBR 15220 e e-



laborar o projeto arquitetônico de uma residência de interesse social, considerando a 

nova norma de desempenho térmico.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Alvenaria tradicional 

A alvenaria tradicional não é dimensionada para resistir ações além de seu próprio 

peso, é utilizada como elemento de vedação vertical e compartimentação de ambi-

entes internos em estruturas de concreto armado moldado no local da obra.  

Este processo construtivo é largamente utilizado pela facilidade de obtenção dos 

materiais e simplicidade de execução, que não exige mão de obra especializada.  

Dentre as vantagens e desvantagens deste método podemos destacar: não exige 

mão de obra qualificada; há retrabalho, pois para a passagem de instalações é ne-

cessário ‘rasgar’ a alvenaria e em seguida fazer remendos com argamassa, com 

isso há também desperdício de material; não há controle de execução, muitas vezes 

problemas somente serão detectados na conferência do prumo do revestimento ex-

terno, o que gera elevado consumo de argamassas para acabamento e aumento de 

ações permanentes atuantes na estrutura; nas autoconstruções não há projeto de 

alvenaria, por isso as soluções construtivas são improvisadas durante a execução 

dos serviços. (PAULUZZI, 2013) 

 

5.2 Alvenaria de Solo Cimento 

A ABNT na norma NBR 12023 (1992) define o bloco solo cimento como um produto 

endurecido, resultado da cura de uma mistura homogênea compactada de solo, ci-

mento e água, em proporções estabelecidas através de dosagens controladas con-

forme a NBR 12024 de 1992.  

Atualmente, com as prensas manuais, é possível a utilização de blocos modulares, 

que viabilizam uma construção limpa, com menor quantidade de resíduos e entulho, 

uma vez que a estrutura de perfeito encaixe facilita os cálculos reduzindo a quanti-

dade de cortes e também amplia a resistência estrutural e funciona como um siste-

ma térmico acústico (TAVEIRA, 1987). 

Dentre as vantagens e desvantagens podemos citar: economia relacionada à dispo-

nibilidade do solo, inclusive no local da obra, reduzindo custos com transporte; facili-

dade de manuseio das prensas manuais, não necessitando de mão de obra especia-

lizada; obtenção de material resistente com pequenas quantidades de cimento; bai-



xa agressividade ao meio ambiente, pois dispensa a queima; facilidade de manuseio 

devido aos encaixes, que agilizam a execução da alvenaria; os tijolos podem ser 

produzidos com furos internos que permitem a passagem de tubulações sem a ne-

cessidade de cortes ou quebras; eficiência construtiva devido ao sistema modular, 

pelo qual os tijolos são somente encaixados ou assentados com pouca quantidade 

de argamasas; funcionalidade de seus equipamentos, permitindo uma operação dire-

ta no canteiro de obras, independentemente de sua localidade; controle de perdas (a 

alvenaria modular minimiza o desperdício) (GRANDE 2003); para a obtenção de ma-

terial resistente e dentro das normas é necessário controle tecnológico regular e do-

sagem da mistura; a pureza do solo é altamente variável (CONCIANI, 2002). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Após visita e avaliação dos métodos pesquisados, foi escolhida a alvenaria 

tradicional e de solo cimento como os dois métodos para serem avaliados e estuda-

dos na pesquisa. A alvenaria tradicional foi escolhida por ser o método mais difundi-

do na autoconstrução e a alvenaria de solo cimento por ser um método racionaliza-

do, de baixo custo e cujos tijolos podem ser produzidos no local da obra, utilizando-

se da matéria prima local. 
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