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CONSTRUÇÃO COM TIJOLO DE SOLO-CIMENTO: 

SUSTENTABILIDADE E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

 

Isabella Uda Saldanha Guimarães  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca analisar e compreender o potencial construtivo com a técnica do tijolo de 

solo cimento no contexto atual, por meio da apresentação do material e suas características, 

entendendo como se dá sua execução, a prática de processo participativo em comunidades 

carentes e, ainda, a viabilidade econômica em relação a construção convencional. Na crescente 

busca em reduzir os impactos ambientais da construção civil, o tijolo de solo-cimento mostra-se 

como uma alternativa viável e eficaz, unindo simplicidade, sustentabilidade e baixo custo para as 

edificações, sendo, ainda, capaz de gerar transformação social e melhorar a qualidade de vida das 

comunidades sub-habitadas. 

 

Palavras-chave: Função social; Solo-Cimento; Sustentabilidade; Tecnologia Construtiva. 

 

 

 

CONSTRUCTION WITH SOIL-CEMENT BRICK: 

SUSTAINABILITY AND SOCIAL TRANSFORMATION 

 

ABSTRACT 

 

The attending article look for analyze and understand the constructive potential useing the 

soil-cement brick technique in the present context, through the presentation of the material 

and its characteristics, understanding how its execution takes place, the practice of 

participatory process in poor communities and, economic viability over conventional 

construction. In the growing quest to reduce the environmental impacts of civil construction, 

soil cement brick can be a viable and effective alternative, combining simplicity, 

sustainability and low cost for buildings, as well as being able to generate social 

transformation and improve quality of life for the communities in need.  
 

Keywords: Constructive Technology; Social role; Soil-cement brick; Sustainability. 
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INTRODUÇÃO  

 

A responsabilidade socioambiental dentro da construção civil é de extrema relevância, 

visto que é o setor que gera um dos maiores impactos relacionados ao uso de matéria-prima e 

produção da necessidade primordial do ser humano, a moradia. A Associação Brasileira dos 

Escritórios de Arquitetura1 (ASBEA) relata que as cidades têm crescido rapidamente, tendo-

se hoje cerca de 80% da população do país morando nas áreas urbanas, consumindo cada vez 

mais recursos naturais e consequentemente gerando mais resíduos. De acordo com o Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), a construção civil no país é responsável por 

15% do PIB, 75% do consumo de recursos naturais, 50% do consumo de energia elétrica e 

21% do consumo de água, sendo ainda produtora de aproximadamente 80 milhões de 

toneladas de resíduos oriundos da construção e demolição.  

Desta maneira, a gestão e implementação de tecnologias construtivas, que atuam em 

caráter social, econômico e ambiental, é fundamental. Araújo (2008) afirma que uma 

construção sustentável é aquela que, ao fazer alterações no entorno, preocupa-se em atender 

as necessidades do usuário moderno, conservando o meio ambiente e os recursos naturais. 

Não se trata apenas de resoluções de problemas pontuais, e sim de uma nova maneira de 

pensar a construção e tudo que a envolve, propondo alternativas para a geração atual e futura. 

Diante disso, a arquitetura com terra vem sendo estudada como proposta de aliar 

sustentabilidade, conforto e baixo custo.  A terra é utilizada nas edificações desde o princípio 

das civilizações e hoje é objeto de pesquisa na busca por inovações da técnica para atender as 

necessidades atuais, uma vez que é um material abundante na natureza, de caráter simples, 

eficaz e barato (NEVES, 2006; NEVES 2004).  

Os blocos de solo-cimento são uma das possibilidades do uso de terra nas construções, 

uma vez que podem substituir os blocos cerâmicos convencionais na alvenaria estrutural ou 

de vedação, como afirmam Neves e Faria (2011). Barbosa (2003, p. 19) acredita que os blocos 

são uma “forma moderna” do uso da terra nas construções atuais. Essa tecnologia é produto 

da estabilização de argila, cimento e água por meio de uma prensa manual ou industrializada, 

sem necessidade de queima (CORDEIRO, CONCEIÇÃO e LIMA, 2006).  Motta et al. (2014) 

descreve que a adoção desse método tem vários privilégios como a redução do consumo de 

água, de energia, além de gerar pouco resíduo e de respeitar o meio ambiente.  

                                                           
1 Informação disponível em: <http://www.asbea.org.br/userfiles/manuais/d9b83e8c0c8967c0bfc18c3e4b7a16c 

f.pdf >. Acessado em: 25 maio 2018. 
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Outro aspecto relevante desse processo construtivo está na possibilidade de fabricação 

manual dos blocos e construção de edifícios sem mão de obra especializada e por meio de 

mutirão, sendo assim um produto de potencial para diminuir a carência habitacional. A 

utilização da técnica para reduzir as construções irregulares e trazer qualidade de vida tem 

ajudado famílias com moradias dignas e educação profissional. 

 Apesar do material trazer diversos benefícios e estar disponível no mercado, a maioria 

da população desconhece ou tem preconceitos com relação à tecnologia, asseveram Cordeiro, 

Conceição e Lima (2006). Nesse sentido, o objetivo do presente artigo consiste na análise e 

compreensão da tecnologia construtiva com tijolos de solo cimento, como caminho para 

construção sustentável e oportunidade para comunidades carentes, por meio de uma breve 

exposição sobre o material, suas características, composição, seus impactos ambientais, o 

processo construtivo e participativo e a viabilidade econômica.  

 

 

1. O TIJOLO DE SOLO-CIMENTO 

 

Não existe construção que não gere impacto, a busca é por intervenções que 

os ocasionem em menor escala (PIZANI, 2006). 

 

Os tijolos ecológicos, ou tijolos de solo-cimento, são denominados assim justamente 

por serem considerados não poluentes, visto que podem ser produzidos com o solo local e não 

necessita de queima no processo de fabricação, diminuindo assim o corte de árvores e emissão 

de CO2 na atmosfera (CARTILHA PRODUÇÃO DE TIJOLO DE SOLO-CIMENTO, 2014). 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2010) declara que essa 

tecnologia construtiva diminui o tempo de construção, reduz quase a zero o uso de 

madeiramento em caixaria e economiza concreto, além de economizar no uso de ferragens e 

de favorecer uma obra mais limpa sem excesso de resíduos. 

 Os blocos são uma mistura de argila, cimento e água que adquirem características 

pertinentes à construção de alvenaria, podendo substituir o tijolo cerâmico em qualquer 

situação (CARVALHO, A. R. O.; POROCA, J. S., 1995). Os autores ainda declaram que o 

design foi aperfeiçoado em conformidade com a funcionalidade e adaptados para um sistema 

construtivo não convencional, reduzindo o uso de argamassa e viabilizando a construção 

modular, sem necessidade de mão de obra especializada. Barbosa (2003) defende que a 

facilidade de acesso aos materiais e o baixo custo somado à qualidade dos materiais produz 
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uma tecnologia apropriada para auxiliar no déficit de moradias.                                  

Martins (2011) e Motta et al. (2014) explicam que os tijolos possuem orifícios com o 

intuito de facilitar o encaixe uns sobre os outros, mediante um sistema de encaixe macho e 

fêmea (FIGURA 1), posicionando-os com mais segurança e uniformidade para a passagem 

das instalações hidráulicas, elétricas e estruturais do edifício, sem necessidade de recortes. 

Esses encaixes auxiliam na resistência da estrutura, facilitam a execução e diminuem 

efetivamente o tempo e o custo de obra, além de reduzir drasticamente a quantidade de 

argamassa ou cola empregada. Os furos dos blocos, ainda, auxiliam no isolamento 

termoacústico, por viabilizar câmaras de ar no centro da alvenaria. Motta et al (2014) afirma 

que os tijolos podem ser fabricados com prensas manuais ou hidráulicas, podendo ter três 

formatos: inteiro, metade e em “U”, conforme figura 1. O tijolo em formado “U” é utilizado 

para as canaletas, o bloco inteiro e metade fazem a vedação através dos encaixes. 

 

Figura 1– Formas do tijolo de solo-cimento produzidas no Brasil e encaixes. 

    

Fonte: http://www.ecoogreen.com.br/oqueetijoloecologico.html; Cartilha Eco Produção, 2016. 

 

Pizani (2006) declara que no Brasil existe uma variação considerável no tamanho dos 

blocos, normalmente selecionados de acordo com a tipologia de projeto, os materiais 

disponíveis e os equipamentos locais, por exemplo. Contudo, Martins (2011) informa que a 

dimensão de 6,25x12,5x25cm é mais usual pois é aprovada e regulamentada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. A tabela 1 apresenta os modelos e tamanhos mais encontrados 

no país: 

PAREDE RETA CANTOS 

COLUNAS 

SÓLIDAS 

COLUNAS 

VAZADAS 
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Tabela 1 – Tipos e dimensões de tijolos de solo-cimento produzidos no Brasil. 

 

 
Fonte: Pizani, 2006. 

 

 

2. IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA CONSTRUTIVA  

 

[...] com a terra pode-se fazer belas e saudáveis construções (BARBOSA, 

2003). 

 

Segundo Barbosa (2003) e Neves e Faria (2011), o processo construtivo pode ser 

considerado bastante similar ao convencional. A locação da edificação deve ser realizada 

tradicionalmente, seguindo o projeto específico para o uso dos blocos, pois, se tratando de 

uma construção modular e de encaixes, é conveniente acompanhamento técnico em todas as 

etapas. A fundação pode ser feita com pedras locais, preenchidas com argamassa de cimento, 

e uma cinta de concreto com barra de aço fazendo a amarração na parte superior. Sobre a 
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fundação, deve correr uma cinta de concreto que irá evitar a subida de água por capilaridade 

na alvenaria, criando um rodapé de proteção (FIGURA 2). 

A alvenaria é executada, primeiramente, com o assentamento da primeira fiada de 

blocos, na qual são utilizados argamassa de cimento e areia para corrigir o nível, em seguida, 

as demais fiadas são assentadas com argamassa fluída em volta dos orifícios, mantendo o 

nível e a linearidade (BARBOSA, 2003). A cada dois metros de comprimento da alvenaria 

deve ser inserido uma barra de aço na vertical, preenchida com argamassa de concreto e areia 

ou microconcreto (FIGURA 3). As tubulações elétricas e hidráulicas acompanham a alvenaria 

através dos orifícios dos blocos (NEVES e FARIA, 2011). 

No topo das paredes, que coincide com a altura das portas e janelas, deve-se correr a 

segunda cinta de concreto com barra de aço (FIGURA 2). Em seguida, a estrutura da 

cobertura e o telhado são apoiados, deixando-se um beiral de no mínimo 50cm para proteção 

contra a ação das intempéries. A alvenaria de solo cimento pode também receber pintura e 

revestimento, o que é dispensável, devido a uniformidade de suas faces e à aparência já 

agradável (BARBOSA, 2003).   

 

Figura 2 – Conjunto fundação, parede, cintamentos. 

  

Fonte: Barbosa, 2003. 
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Figura 3 – Alvenaria de tijolo de solo, notando-se as barras de aço verticais, para reforço da parede. 

 

Fonte: Neves e Faria, 2011. 

 
 

3. VIABILIDADE ECÔNOMICA 

 

Motta et al. (2014) apresenta uma tabela de custos comparativa – elaborada em 2014 

em Belo Horizonte – de uma construção de 16,20m² em alvenaria convencional e alvenaria de 

tijolo de solo-cimento, concluindo que a alvenaria de tijolo ecológico apresenta uma 

economia de quase 21% em relação à alvenaria convencional, com um custo de R$ 21,047/m² 

contra R$ 26,59/m² (Tab. 2). Contudo, Carvalho e Poroca (1995) ressaltam que é importante 

não generalizar os valores, visto que cada região ou situação deve ter seu contexto analisado 

especificadamente.  

Ainda assim, é possível ter uma obra até 40% mais econômica do que a convencional, 

afirma Barbosa (2003), pois a mão de obra não especializada para fabricação do tijolo e 

execução, dispensando o uso de revestimento e pintura, juntamente em regime de mutirão, 

pode reduzir ainda mais o custo da obra. 

 

Tabela 2 – Relação de custos tijolo convencional x solo-cimento. 

ALV. CONVENCIONAL UNID. QTD PREÇO TOTAL 

1. PAREDE 

TIJOLOS BAIANO 11,5X14X24 PÇ 235 R$0,44 R$103,40 

CIMENTO KG 12 R$0,30 R$3,60 

AREIA M³ 0,13 R$69,90 R$9,09 

CAL KG 20 R$0,20 R$4,00 

2. PILARES DENTRO DOS FUROS (3 GRAUTES) DE 2,90M 

AREIA  M³ 0,12 R$69,70 R$8,36 
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CIMENTO KG 8 R$0,30 R$2,40 

BRITA M³ 0,1 R$59,00 R$5,90 

TABUA DE 15CM P/ FORMA ML 18 R$1,99 R$35,82 

RIPA P/ TRAVAMENTO DA FORMA ML 3 R$1,10 R$3,30 

PREGOS KG 0,5 R$4,10 R$2,05 

ARMAÇÃO 8MM ML 12 R$1,40 R$16,80 

ARMAÇÃO 4,2MM P/ ESTRIBOS ML 6,5 R$0,60 R$3,90 

ARAME RECOZIDO KG 0,25 R$5,90 R$1,48 

3. CANALETA 0,10X0,10X0,30= 3M (2 CANALETAS) 

AREIA  M³ 0,02 R$69,90 R$1,40 

CIMENTO KG 10,5 R$0,30 R$3,15 

PEDRA M³ 0,02 R$59,00 R$1,18 

TABUA DE 15CM P/ FORMA ML 24 R$1,99 R$47,76 

RIPA P/ TRAVAMENTO DA FORMA ML 3 R$0,60 R$1,80 

PREGOS KG 0,5 R$4,10 R$2,05 

ARMAÇÃO 8MM ML 12 R$1,40 R$16,80 

ARMAÇÃO 4,2MM P/ ESTRIBOS ML 4,42 R$0,60 R$2,65 

ARAME RECOZIDO KG 0,05 R$5,90 R$0,30 

4. REBOCO 16,20M² 

CIMENTO KG 25 R$0,30 R$7,50 

AREIA M³ 0,58 R$69,90 R$40,54 

CAL KG 80 R$0,20 R$16,00 

5. PINTURA 16,20M² 

MASSA CORRIDA GL 3 R$14,90 R$44,70 

SELADOR PARA ALVENARIA GL 1 R$17,90 R$17,90 

TINTA GL 1 R$26,90 R$26,90 

CUSTO EM ALVENARIA CONVENCIONAL R$430,72 

 

 

TIJOLO ECOLÓGICO UNID. QTD PREÇO TOTAL 

1. PAREDE 

TIJOLO ECOLÓGICO 15X30X7,5 PÇ 360 R$0,70 R$252,00 

CIMENTO KG 12 ECONOMIA ECONOMIA 

AREIA M³ 0,13 ECONOMIA ECONOMIA 

CAL KG 20 ECONOMIA ECONOMIA 

2. PILARES DENTRO DOS FUROS (3 GRAUTES) DE 2,90M 

AREIA  M³ 0,12 R$69,70 R$8,36 

CIMENTO KG 8 R$0,30 R$2,40 

BRITA M³ 0,1 R$55,00 R$5,50 

TABUA DE 15CM P/ FORMA ML 18 ECONOMIA ECONOMIA 

RIPA P/ TRAVAMENTO DA FORMA ML 3 ECONOMIA ECONOMIA 

PREGOS KG 0,5 ECONOMIA ECONOMIA 

ARMAÇÃO 8MM ML 12 R$1,40 R$16,80 

ARMAÇÃO 4,2MM P/ ESTRIBOS ML 6,5 ECONOMIA ECONOMIA 

ARAME RECOZIDO KG 0,25 R$5,90 R$1,48 

3. CANALETA 0,10X0,10X0,30= 3M (2 CANALETAS) 

AREIA  M³ 0,02 R$69,70 R$1,39 

CIMENTO KG 10,5 R$0,30 R$3,15 

PEDRA M³ 0,02 R$59,00 R$1,18 

TABUA DE 15CM P/ FORMA ML 24 ECONOMIA ECONOMIA 

RIPA P/ TRAVAMENTO DA FORMA ML 3 ECONOMIA ECONOMIA 

PREGOS KG 0,5 ECONOMIA ECONOMIA 

ARMAÇÃO 8MM ML 6 R$1,40 R$8,40 

ARMAÇÃO 4,2MM P/ ESTRIBOS ML 4,42 ECONOMIA ECONOMIA 

ARAME RECOZIDO KG 0,05 R$5,90 R$0,30 

4. REBOCO 16,20M² 

CIMENTO KG 25 ECONOMIA ECONOMIA 
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AREIA M³ 0,58 ECONOMIA ECONOMIA 

CAL KG 80 ECONOMIA ECONOMIA 

5. PINTURA 16,20M² 

MASSA CORRIDA GL 3 ECONOMIA ECONOMIA 

SELADOR PARA ALVENARIA GL 1 ECONOMIA ECONOMIA 

TINTA NO TIJOLO GL 1 R$40,00 R$40,00 

CUSTO EM ALVENARIA CONVENCIONAL R$340,96 

Fonte: Motta et al, 2014. 

 
 

4. PROCESSO PARTICIPATIVO 

 

Intervenções para melhoria das condições das favelas só serão sustentáveis 

quando o direito à moradia for reconhecido como válido para todos 

(ROLNIK, R., 2009). 

 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2018), em um levantamento feito em 2015, 

estima-se que o déficit habitacional no Brasil atinge cerca de 6.355 milhões de domicílios e 

87,7% estão localizados na zona urbana. O sistema construtivo com tijolo ecológico pode 

ajudar a melhorar as condições de vida de muitas pessoas no país, pois além de ser de fácil 

assimilação pela população, não necessita de serviço especializado (BARBOSA, 2003; 

CARVALHO, A. R. O.; POROCA, J. S., 1995). Estudos e pesquisas mostram que essa 

técnica construtiva pode ser uma alternativa de baixo custo para as habitações populares, além 

de ser um material não danoso ao meio ambiente (CORDEIRO, CONCEIÇÃO e LIMA, 

2006). 

Diante dessa realidade, projetos sociais junto as comunidades tentam reverter a 

carência habitacional desenvolvendo projetos participativos com a população carente, sendo o 

tijolo ecológico o principal aliado. Uma dessas experiências foi desenvolvida pela Coppe – 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, ligado à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (FIGURA 4), em que profissionais da construção 

civil eram habilitados a atuarem como educadores e gestores de mutirão por meio de oficinas 

e cursos, a fim de capacitar a população na construção de suas próprias casas, formando assim 

uma cooperativa comunitária (CORDEIRO, CONCEIÇÃO e LIMA, 2006).  
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Figura 4 – Escola-fábrica e jovens capacitados fabricando tijolos e construindo. 

        
Fonte: Cordeiro, 2006. 

 

Um outro exemplo consiste na construção do Conjunto Habitacional Sapucaia em 

Cotagem – MG. Em 1998, foi executado com blocos de solo-cimento e, para minimizar os 

custos, os futuros moradores foram incentivados a participar, em regime de mutirão, da 

construção de suas residências. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Cotagem, foram 

realizados programas de treinamentos dentro do canteiro de obras, qualificando as famílias 

para produzir os blocos e construir as casas. Os blocos eram feitos próximos ao terreno, com o 

solo local. A ação, além de promover maior valorização e possibilitar habitações de 

qualidade, permite qualificação profissional à população, auxiliando também nas 

oportunidades de trabalho (PASSOS, LIMA e SANTOS, 2001). 

Perante a vulnerabilidade socioeconômica e déficit habitacional, foi criada, em 1999, a 

Cooperativa de Moradia e Construção Comunitária (CMCC) no município de Rio Grande 

(RS), onde em 2002, vinte famílias já fabricavam e comercializavam os tijolos objetivando 

levantar renda e construir suas moradias em regime de mutirão. A cooperativa, na época, 

treinou e capacitou a população para fabricar e construir com os blocos, visando promover o 

resgate da cidadania (PEDREIRA, DIAS e TORRADA, 2004). 

Um exemplo mais recente e continua com projetos participativos é a empresa Sahara 

tecnologia que, junto com parcerias, tem desenvolvido projetos sociais voltados à habitação 

de interesse social, utilizando o tijolo de solo-cimento. O projeto Sacramento Cajuru2 em 

Minas Gerais foi um grande plano habitacional desenvolvido pela Sahara e a prefeitura de 

Sacramento que ajudou mais de 1000 pessoas a terem moradias de qualidade. Toda mão de 

obra para a construção e fabricação dos tijolos partiu dos moradores que recebiam 

                                                           
2 Disponível em: https://www.sahara.com.br/novo/projetos-habitacionais/projeto-sacramento-cajuru.php. 

Acessado em: 30 abr. 2018. 
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treinamento e orientação técnica para a execução (FIGURA 5). O projeto foi concluído em 

2002 e representou o país no I Congresso Mundial de Tecnologia Social da UNESCO, em 

Paris, França. Em 2011, a Sahara, em parceria com o governo do Amazonas, realizou o 

projeto “Minha Casa” 3 que beneficiou 30 famílias com o programa e participaram de todo o 

processo construtivo sendo, também, qualificados (FIGURA 6).  

 

Figura 5 – Projeto Sacramento Cajuru, MG. 

    
Fonte: www.sahara.com.br 

 
Figura 6 – Projeto “Minha Casa”, MG. 

      

Fonte: www.sahara.com.br 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto compreende-se, portanto, que de fato é necessário ter-se um novo 

olhar sobre a construção diante do atual panorama de desenvolvimento mundial. Os blocos de 

solo-cimento apresentam-se como uma boa alternativa aos desafios da cadeia produtiva da 

                                                           
3 Disponível em: https://www.sahara.com.br/novo/projetos-habitacionais/projeto-minha-casa.php. Acessado em: 

30 abr. 2018. 
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construção civil, pois traz benefícios ambientais, econômicos, sociais e até mesmo culturais.  

Quando falamos em benefícios ambientais, podemos claramente perceber que os blocos 

geram menos agressões desde sua produção até a execução final da obra, sendo um aliado na 

diminuição do consumo geral de insumos e geração de resíduos – por exemplo, reduz a 

emissão CO2 devido ao menor consumo de matéria-prima, além de possuir propriedades de 

isolamento termoacústico com alto índice de conforto ambiental, o que minimiza o gasto de 

energia.  

Economicamente falando, a partir do comparativo apresentado, pode-se observar que, 

apesar do bloco ecológico em si ser mais oneroso do que o convencional, há uma economia 

significativa no custo total. Isso acontece visto que a construção com a técnica de tijolos de 

solo-cimento dispensa o uso de diversos insumos e acabamentos. A divulgação e o aumento 

da produção pode torná-lo mais popular e mais viável, auxiliando ainda mais nos custos.  

A partir dos relatos de processos participativos, nota-se também um grande potencial 

da tecnologia com tijolo para construções populares ecológicas e de qualidade, pois trazem 

oportunidade de trabalho, de moradia e de melhorias na condição de vida para comunidades 

carentes. Portanto, é possível adotar os tijolos de solo-cimento como alternativa na produção 

arquitetônica, sendo mais uma possível solução mitigadora de impactos sociais e ambientais. 
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1.3 O PROJETO 
Adotando um partido de sustentabilidade e 
economicidade, tem-se como prioridade materiais de 
baixo custo e baixo impacto ao meio ambiente, além de 
iluminação natural e propriedades termoacústicas. A 
solução arquitetônica posposta incorpora os princípios 
de uma grande praça com a promoção de um espaço 
participativo, favorecendo o amplo desenvolvimento das 
crianças e adolescentes da comunidade.
O programa de necessidades busca atender às 
principais atividades da ONG, como as salas paras 
oficinas, a área esportiva e recreativa, o auditório para 
apresentações e refeitório, sendo espaços que 
permitem a flexibilidade de sua utilização. As decisões 
projetuais foram pautadas a fim de proporcionar uma 
obra organizada e eficiente com a redução estratégica 
das ações construtivas e dos custos. Através da 
articulação do programa em setores e da fruição nos 
percursos, buscou-se transcender os limites físicos e 
pedagógicos, potencializando a edificação como um todo.

VENTO 
DOMINANTE

ESTUDO DE ENTORNO
1:10.000

SEDE ATUAL P.V.
ESCOLA MUNICIPAL
MASSAMI TOBA

U.B.S JARDIM SOCIAL E
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

ESCOLA MUNICIPAL
YOSHIO HAYASHI COLÉGIO ESTADUAL

HELENA KOLODY

NOVA SEDE P.V.

AV
. L

ON
DR

IN
A

AV. JOÃO MARANGONI

AV. BOM PASTOR

ZONA 
CENTAL

ZONA 
INT. SOCIAL

AV
. D

EP
. B

OS
AR

I N
ET
O

COLÉGIO ESTADUAL DO
JARDIM INDEPENDÊCIA

M
ar
in
gá

Ma
ria

lv
a

ZONA
SUL

ZONA
NORTE

BR 376

SARANDI

R
. Q

U
A
T
R
O

AV. DEP. BOSARI NETO

R
. T

R
ÊS

R
. Â

N
G
ELO

 LO
P
ES

 D
A
 S

ILV
A

CLÍNICA DE 
E´PECIALIDADES
DE SARANDI

U.B.S. JARDIM
SOCIAL

CENTRO MUN. 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JULIA VOLPATO SORDI

ESCOLA MUN.
YOSHIO HAYASHI

53
3

53
2

A:5.783,15M²

E.1:500

INSERÇÃO DO PROJETO
NO CONTEXTO URBANO

1.1 CARACTERÍSTICA URBANAS E SOCIAIS
A ONG Pescadores de Vida atua há 11 anos como 
oportunidade de transformação social no bairro Jardim 
Universal, em Sarandi, através de atividades 
socioeducativas e apoio às famílias, atendendo em 
torno de 120 crianças e adolescente em estado 
vulnerável e aproximadamente 120 famílias com cestas 
básicas, dando auxilio psicológico e profissional. A sede 
atual da ONG localiza-se na margem nordeste da cidade, 
atendendo a comunidade em uma casa alugada, sem 
infraestrutura e espaço adequado para a realização 
das atividades programáticas. 
De acordo com o IBGE, no último censo de 2010, a maior 
parte da população da cidade tem entre 10 e 19 anos de 
idade, e 30% da população ganha meio salário mínimo 
per capta. Segundo moradores do bairro, o local já foi 
um dos mais perigosos da cidade, onde o tráfico e a 
prostituição eram intensos. 

1.2  O PROJETO E A TERRITORIALIDADE
Para além de um espaço físico adequado, a proposta 
arquitetônica visa a comunicação e acolhimento da 
comunidade em meio a um ambiente de convivência, 
cultura, esporte e lazer, fortalecendo o tecido social e 
familiar através de estratégias de educativas. O 
terreno escolhido para a nova sede da instituição 
localiza-se no bairro Monte das Oliveiras, a 1,7km de 
distância da sede atual. Com uma área de 5.783,15m², o 
lote possui um playground e uma ATI, que são muito 
utilizados pela comunidade, e ainda é próximo às escolas 
da região e de frente para uma U.B.S e uma clínica de 
especialidades.

CENTRO COMUNITÁRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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PEDAGÓGICO
26 - APOIO PSICOLÓGICO
27 - SALA DA SAÚDE
28 - OFICINA DE INFORMÁTICA
29 - BIBLIOTECA/ REFORÇO ESCOLAR
30 - OFICINA DE LÍNGUAS
31 - OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL 
E ARTÍSTICA/ MÚSICA E CORAL
32 - SALA INFANTIL
33 - SALA DE ATENÇÃO E INTERAÇÃO
34 - HORTA
35 - AUDITÓRIO
36- SALA DE AUDIOVISUAL

 

RECREATIVO
1 - PÁTIO COBERTO
2 - PLAYGROUND EXISTENTE
3 - ATI EXISTENTE
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Ocupação 1
- Pátio central como extensão do auditório;
- Auditório com abertura flexibiliza a utilização;

Ocupação 2
- Circulação como extensão das oficinas;
- Espaços de permanência e atividades;
- Calçadão para uso comum junto a comunidade;

Ocupação 3
- Áreas recreativas em pontos estratégicos;
- Quadra, playground, ATI, horta e pista de 
skate compartilhada com a comunidade;

INTEGRAR E POTENCIALIZAR

0 2,5 7,5m



CORTE B-B
1:250

Telha Zipada

Telha Zipada
Telha Zipada

Telha Zipada

ATI ExistentePlayground
 ExistentePático

Coberto

Quadra PoliesportivaPista de
AtletismoPlayground

 Lúdico

Cobogó de 
Tijolos

Sala infantilOficina Expressão
Corporal e ArtísticaEstacionamento

GLP
Horta

Telha Zipada

Brise Metálico Porta Camarão

Janela Maxim ar

DETALHE 01

CORTE C-C
1:250

Telha Zipada
Telha Zipada

Pático
Coberto

Banco bloco de
concreto

Biblioteca e
Reforço escolar

Pista de Skate

Janela Maxim ar

Refeitório

Porta Camarão

3/4

I: 3%
TELHA METÁLICA

I: 4%
TELHA METÁLICA

I: 4%
TELHA METÁLICA

I: 3%
TELHA METÁLICA

I: 11%
TELHA 

METÁLICA

I: 11%
TELHA 

METÁLICA

I: 11%
TELHA METÁLICA

I: 10%

ACESSO
PRINCIPAL

ACESSO
SECUNDÁRIO

ACESSO
SERVIÇOS

ACESSO
SECUNDÁRIO

ACESSO
SECUNDÁRIO

ACESSO
ESTACIONAMENTO

A A

BB

C

C

AV. DEP. BOSARI NETO. 

AMARRAÇÃO
VERTICAL

CINTA DE AMARRAÇÃO
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TECNOLOGIA CONSTRUTIVA

A proposta prevê um edifício de fácil execução. Os 
materiais se ajustam entre alvenaria de tijolo de solo-
cimento e elementos metálicos. A escolha do bloco de 
solo-cimento adveio de seu potencial ecológico, racional, 
modular, econômico e passivo de processo participativo 
na produção até a execução. A escolha do aço para a 
cobertura foi devido à sua leveza, capacidade de vencer 
grandes vãos e sua  fácil execução. As vedações e 
elementos de proteção solar conjugam caixilharia em 
alumínio. Para permitir ventilação, iluminação e 
permeabilidade visual utilizou-se do próprio tijolo para 
criar painéis de cobogó.

MODELOS DE TIJOLO DE SOLO-CIMENTO
DETALHE CONSTRUTIVO DOS BLOCOS
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ASSENTAMENTO

GRAUTEAMENTO
DE CONCRETO

BLOCO DE
SOLO-CIMENTO

ORIFÍCIOS AUXILIAM NO
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO
E NA PASSAGEM DE REDES

DETALHE 01
SEM ESCALA

Janela Maxim ar

Cinta de amarração

Viga baldrame

Contrapiso

Cinta de amarração

Brise vertical

Tijolo de solo-cimento

Cinta de amarração

Viga metálica soldada

Telha zipada sanduíche

Chapa metálica

Treliça metálica

DETALHE COBOGÓ DE TIJOLOS

CORTE A-A
1:250

Telha Zipada
Janela Pivotante

Telha Zipada

Horta

Portão 
Metálico

RefeitórioSala
da Súde

Sala da 
PsicologiaBWC

Fem.
BWC
Masc.Pático

Coberto

PalcoATI Existente Playground
 Existente

Concregrama

Telha Zipada

Audiovisual

Porta Camarão

2,00

1,25 1,25

3,30

1,852,002,00

1,10 1,10 0,60 0,55

2,001,85 2,00

1,251,251,101,101,00

1,10 1,10

0,00

ESTRUTURA METÁLICA

VISTA CORTE

PLANTA DE COBERTURA
0 4 12m

Auditório

caixa dágua
6000L

caixa 
dágua
2000L

caixa 
dágua
2000L

Vento

Luz



4/4

VENTO DOMINANTE (NE)

Para o conforto ambiental buscou-se trabalhar a ventilação 
cruzada nos espaços e a utilização de aberturas vantajosas 
para a entrada de luz. Os cobogós são feitos com os blocos de 
solo-cimento, dispostos de forma a permitir a passagem de 
iluminação e ventilação sem comprometer o conforto térmico. 
Em razão de seus orifícios, os blocos utilizados na vedação 
ajudam na atenuação dos ruídos e nas trocas térmicas . 
Para auxiliar no consumo eficiente da água, considerou-se a 
utilização do sistema de captação de água da chuva através de 
uma cisterna que irá abastecer os banheiros, torneiras de 
jardim e a irrigação da horta comunitária. 

PERFORMANCE AMBIENTAL

Espaços amplos e de caráter recreativo
que podem ser utilizados pela comunidade
quando o projeto não estiver usando.
 

O projeto propõe uma entrada permeável 
conectando o edifício ao bairro através
de um grande calçadão e acessos adjacentes, 
que proporcionam espaços para eventos,
feiras e espaço de laser da comunidade.

Auditório com polivalência 
espac ia l ,  perm ite a 
flexibilização do espaço.

A pista de skate, além de atrair a comunidade 
a participar e conhecer o projeto, faz 
referência a pista Skate Plaza existente na 
zona sul da cidade, muito famosa entre por 
ser a maior do estado.

«[...] um movimento coletivo tem a força 
nescessária para redesenhar significados.»

Rosenbaum, M.


