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RESUMO 

Este trabalho descreve e analisa a viabilidade técnica, econômica e ambiental da utilização do 

material Cob dentro do contexto de construção civil, a partir de uma perspectiva empreendedora, 

apresentando ainda um novo tipo de empreendedorismo, conhecido como empreendedorismo 

sustentável. Devido ao fato de que a indústria de constução civil é considerada uma das maiores 

consumidoras de recursos naturais, promovendo impactos ao meio ambiente, foi realizada uma 

pesquisa sobre as vantagens e desvantagens ao utilizar a técnica Cob, fazendo-se uma análise 

comparativa com outros materiais comumente utilizados para esta aplicação, como o tijolo. O 

material Cob, mistura de argila, areia, palha vegetal e água, apresenta características vantajosas 

para utilização em construções unifamiliares. O material e a técnica Cob mostram-se eficazes na 

estruturação de habitações e suas vantagens são maiores que a dos materiais utilizados 

atualmente, além de serem mais viáveis economicamente quando comparados à construção de 

uma casa de concreto de mesma dimensão, podendo gerar uma economia maior que 35% no custo 

final. 

Palavras-chave: Cob. Meio Ambiente. Construção Civil. Empreendedorismo Sustentável. 

ABSTRACT 

This work describes and analyzes the technical, economic and environmental feasibility of the 

use of Cob material within the context of civil construction, from an entrepreneurial perspective, 

presenting a new type of entrepreneurship, known as sustainable entrepreneurship. Due to the 

fact that the civil construction industry is considered one of the biggest consumers of natural 

resources, promoting impacts to the environment, a research was carried out on the advantages 

and disadvantages of using Cob technology, making a comparative analysis with other materials 

commonly used for this application, such as brick. The Cob material, a mixture of clay, sand, 

vegetable straw and water, presents advantageous characteristics for use in single-family 

buildings. The material and the Cob technique prove to be effective in housing structures and its 

advantages are greater than that of the materials currently used, in addition to being more 

economically viable when compared to the construction of a concrete house of the same size, 

generating savings greater than 35% in the final cost. 

Keywords: Cob. Environment. Construction. Sustainable Entrepreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a Pré-História, a humanidade busca um lugar de resguardo para o frio e chuvas e 

proteção contra predadores. Inicialmente, as cavernas e as grutas serviam de modo satisfatório 

para a proteção, no entanto, com o decorrer do tempo, houve uma mudança no estilo de vida da 

humanidade, passando esta a se tornar nômade (SILVA, 2000). 

 Com a transição do estilo de vida sedentária para nômade, houve uma mudança no design 

nos artefatos do homem e, mais consideravelmente, em sua habitação.  Dessa forma, existiam 

vários desafios relacionados à necessidade de providenciar moradias apropriadas para este novo 

modelo de sociedade (ANDERS, 2007). 

De acordo com Silva (2000), diante de tal mudança, houve então a necessidade de levar 

consigo sua moradia, dando origem a cabanas e tendas, feitas principalmente com peles de 

animais e tecidos. Com o advento dos plantios e a diminuição do estilo de vida nômade, a 

necessidade humana passou a ser por construções fixas, com estrutura resistente e que 

assegurassem a sua sobrevivência. A partir de então, as construções passaram por modificações 

e melhorias em sua arquitetura ao longo dos séculos e houve a descoberta de novos materiais, 

como o barro (terra crua). 

Não há consenso sobre quando e onde as técnicas de construção em barro surgiram, no 

entanto, são encontrados os exemplos mais antigos na Mesopotâmia e no antigo Egito 

(GOUVEIA, 2010). Consta também que em Jericó, cidade mais antiga do mundo, fundada em 

9.000 a.C., foram construídas habitações utilizando o barro (PORTELLA et al., 2015). Já, 

segundo Minke (2006) e Jalali e Eires (2008), ainda hoje quase metade da população mundial 

ainda vive em habitações construídas com terra. 

Uma das técnicas mais tradicionais da construção com terra crua é o Cob, mistura de 

argila, areia, palha e água que se mostra tão duradoura que existem construções ainda de pé 

datadas de mais de quinhentos anos e tão resistentes que apresentam edificações de até treze 

andares. Sua técnica consiste em juntar os ingredientes em uma lona estendida no chão e misturar 

a massa com os pés. Dessa forma, são criados pequenos “pães” para serem empilhados e 

moldados para se criar tanto móveis quanto habitações no formato de preferência (apesar de ser 

amplamente utilizado em construções arredondadas) (SALAZAR, 2012).   

O uso deste material pode ter diversas aplicações empreendedoras. Nesta pesquisa, adota-

se a perspectiva na construção civil.  

Entende-se por empreendedorismo o comprometimento de pessoas e processos que, 

juntamente, transformam ideias em oportunidades. A perfeita efetivação de tais oportunidades 

leva à geração de negócios de sucesso (DORNELAS, 2014). 

E, pelo fato do Cob não necessitar de mão de obra especializada, o compromisso com a 

construção abrange somente o fato de os materias envolvidos estarem disponíveis em nosso meio 

ambiente, é possível, ainda, categorizar em modelo empreendedor como sendo sustentável. 
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Pode-se definir o empreendedorismo sustentável como o descobrimento, o 

desenvolvimento e a exploração de oportunidades associadas aos nichos sociais e ambientais que 

produzem ganho econômico e aperfeiçoamento tanto social quanto ambiental (BORGES et al., 

2014). 

Assim, este trabalho procura analisar a viabilidade técnica, econômica e ambiental para o 

uso do material Cob na construção civil a partir de uma perspectiva empreendedora. 

Para a realização do mesmo, foi utilizada pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2010), 

é elaborada com base em material já publicado. E, quanto aos fins, é classificada como uma 

pesquisa exploratória que, ainda, de acordo com Gil (2010, p.27), “têm como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. 

A seguir serão apresentadas as teorias que ambasaram o estudo e, posteriormente, o 

comparativo entre as perspectivas técnicas, econômicas e ambientais. 

2. EMPREENDEDORISMO 

Em 1725, o termo “empreendedor”, palavra derivada do francês “entreprendre”, foi 

introduzido pela primeira vez pelo economista Richard Cantillon, designando o indivíduo que 

assumia riscos. Tal palavra significa “aquele que está entre” ou “intermediário” (CUSTÓDIO, 

2011 e FREDERICK; O'CONNOR; KURATKO, 2018).  

O empreendedor é o indivíduo que faz as coisas acontecerem, antecipa-se aos fatos e 

possui uma visão futura da organização (DORNELAS, 2014), incumbindo ao mesmo tempo a 

percepção de uma oportunidade e a criação de maneiras para persegui-la (DORNELAS, 2008). 

Compreende-se como empreendedorismo o despertar do indivíduo para o total 

aproveitamento de seus potenciais racionais e intuitivos. Consiste na procura do 

autoconhecimento em processo de aprendizagem permanente, com o propósito de abertura para 

novas experiências e novos modelos (BAGGIO; BAGGIO, 2014).  Ainda, é considerado o motor 

que impulsiona seja qual for a indústria ou economia de sucesso (MORRISON; RIMMINGTON; 

WILLIAMS, 1999). 

Além de o empreendedorismo ser tratado como um agente de transformação social, 

especialmente para o crescimento da economia, atualmente, o mesmo passou a ser considerado 

um meio que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável (BORGES et al., 2014). 

Posto isso, no próximo tópico, será abordado um novo conceito de empreendedorismo 

relacionado ao desenvolvimento sustentável, que é conhecido como “empreendedorismo 

sustentável” ou ainda “empreendedorismo orientado à sustentabilidade”. 

3. EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 

Pessoas, empresas, governos e quaisquer organizações visam progressivamente 

apresentar políticas, comportamentos e um padrão de produção ou consumo que agregue a 
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lucratividade financeira e o avanço econômico com o bem-estar social e o equilíbrio ambiental. 

É, nesse âmbito, que surge o empreendedorismo sustentável (BORGES et al., 2014). 

Apesar de ser semelhante a outros tipos de empreendedorismo, o empreendedorismo 

sustentável é tido como o mais responsável por levar em consideração questões relacionadas à 

sociedade e ao meio ambiente em conjunto com questões econômicas (SWANSON; 

DEVEREAUX, 2017). 

De acordo com Youssef, Boubaker e Omri (2018), o empreendedorismo sustentável pode 

ser retratado como inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável, sendo 

definido como uma forma inovadora, orientada para o mercado e para a personalidade, 

envolvendo a criação de valor por inovações e produtos ambientalmente ou socialmente benéficos 

que excedem a fase inicial de uma empresa. 

Tal empreendedorismo consiste em um processo de criação de negócios que associa as 

atividades empreendedoras à obtenção de propósitos sociais e ambientais sustentáveis e de valor 

sustentável (O'NEILL; HERSHAUER; GOLDEN, 2009). 

Os empreendedores sustentáveis concentram-se no reconhecimento de novas 

possibilidades de negócios que têm como resultado em produtos ou processos mais sustentáveis 

que os atualmente disponíveis no mercado (DAVIES; CHAMBERS, 2018). 

A aplicação da atividade empreendedora pode minimizar a poluição ambiental e o 

desmatamento, preservar o ecossistema e melhorar o abastecimento de água doce e as práticas 

agrícolas. Logo, o empreendedorismo poderia ser uma maneira de solucionar os diversos 

problemas ambientais e sociais (YOUSSEF; BOUBAKER; OMRI, 2018). 

Dessa forma, com a necessidade de reduzir o impacto ambiental e social decorrente da 

indústria de construção civil, levou-se a um renovado interesse em um empreendedimento 

sustentável, que traz consigo vantagens no âmbito ambiental, técnico e econômico, conhecido 

como Cob.  

 4. COB 

 O Cob consiste em uma das técnicas que faz parte de construção da terra vernacular1. Essa 

técnica de bioconstrução consiste em empilhar torrões2, preparados com uma mistura de terra 

plástica, com o intuito de construir uma parede homogênea (HAMARD et al., 2016).   

 Segundo Prompt (2008), o Cob é uma termo em inglês cuja tradução literal é “maçaroca”. 

A técnica é bastante antiga e largamente empregada em diversos lugares do mundo.  A Figura 1 

apresenta um edifício antigo feito de Cob na Bretanha. 

 
1 Vernacular - emprego de materiais e recursos do mesmo ambiente em que a construção é realizada. 
2 Torrões - pedaços de terra endurecida. 
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Figura 1. Edifício em Cob feito em 1608 na Bretanha. Fonte: Hamard et al. (2016). 

 Segundo Akinkurolere et al. (2006), é uma das muitas metodologias  de construção com 

terra crua, que ultrapassa as outras técnicas relacionadas, tanto na facilidade de construção quanto 

na liberdade de projeto. 

  Além do mais, quando comparado aos materiais de construção convencionais, o Cob 

encontrou um interesse renovado devido ao seu baixo impacto no meio ambiente (HAMARD et 

al., 2016).  O processo Cob é realizado a partir da mistura de materiais apresentados no esquema 

a seguir (Figura 2).      

           

 

Figura 2. Suprimentos para o processo Cob. Fonte: Modificado de Akinkurolere et al. (2006). 

 Tal processo é dividido em quatro etapas elementares (Figura 3), são elas:  

                    

Figura 3. Etapas elementares no processo Cob. Fonte: Modificado de Hamard et al. (2016). 

 Nomeiam-se como Cobbers os construtores que dedicaram ou dedicam parte dos seus 

dias para o estudo de construção de unidades ecológicas com a técnica supracitada.  

Areia Argila Palha Água
Processo 

Cob

Fornecimento e preparação de matérias-primas

Mistura

Implementação

Retificação e secagem
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 As casas construídas através da técnica Cob costumam ser muito criativas, uma vez que 

existem diversas possibilidades de se trabalhar de forma inusitada com os materiais empregados 

nesta técnica. A Figura 4 apresenta um exemplo de casa em Cob. 

 

Figura 4. Casa construída a partir da técnica Cob. Fonte: Thomasen (2007). 

 É possível observar, “se comparado com tijolos convencionais, o cob tem muito menos 

energia incorporada na sua produção, uma vez que utiliza barro cru, e não queimado em fornos à 

lenha” (COIMBRA, 2017, p.58).  

Coimbra (2017) complementa que, ao comparar a outras técnicas de construção natural, 

tem vantagem por não necessitar formas (como no adobe ou na taipa) nem estrutura para o barro 

agarrar (como no pau-a-pique). 

Assim, observa-se o quanto esta técnica de construção pode ser inserida no ambiente de 

forma sustentável. 

5. RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os prós e contras do Cob, além de uma análise 

econômica em relação à construção desta casa sustentável quando comparada a uma casa de 

alvenaria.  

5.1 Vantagens e Desvantagens do Cob 

 Como já apresentado, o Cob, quando comparado com outros materiais tradicionais 

utilizados na construção civil, mostra-se com menor consumo de energia, tanto associado à 

fabricação dos materiais quanto ao transporte - cerca de 80% do aquecimento da atmosfera 

origina-se do petróleo (SILVA; CARVALHO, 2007) - uma vez que, normalmente, o material é 

retirado do próprio local de construção. 

 O setor de construção consiste em um dos maiores consumidores de recursos naturais, 

gerando grandes quantidades de resíduos, além de produzir gases de efeito estufa que participam 

das mudanças climáticas. Cerca de 40% do uso global de energia é representado pela energia 

incorporada juntamente com a energia operacional da indústria de construção civil (HAMARD 

et al., 2016). 
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 Representa-se, assim, um consumo energético responsável por mais de 25% das emissões 

totais dos gases que promovem o efeito estufa, especialmente o CO2. Dessa maneira, o material 

colabora também para a redução da chamada "carbon footprint", visto que a emissão de CO2 na 

atmosfera é amplamente reduzida (GAUZIN-MULLER, 2002). 

 O Cob, assim como outras técnicas de construção com barro, também apresenta uma 

redução no impacto ambiental negativo estando ligado à facilidade de reciclagem do material, 

caso exista a necessidade de demolir a construção ou abandoná-la por algum motivo maior. O 

material tem a capacidade de se desagregar e ter grande parte englobada pela terra novamente.  

No Quadro 1 e na Figura 5, são apresentadas as principais vantagens e desvantagens ao 

empregar a técnica Cob em uma construção.  

Quadro 1. Pontos positivos e negativos relevantes em relação à técnica Cob. 

Vantagens Desvantagens 

Possibilidades arquitetônicas Umidade 

Custo da construção Compatibilidade com outros materiais 

tradicionais Conforto térmico e acústico 

Fonte: Adaptado de Bueno (1995) e Silva (2000). 

     

Figura 5. Vantagens em relação à técnica Cob. Fonte: Modificado de Bueno (1995) e Silva 

(2000). 

Possibilidades 
arquitetônicas

Material maleável 
(formatos arredondados 

e retangulares).

Construção de diversos 
mobiliários.

Custo da 
construção

Custo inferior aos de 
construções tradicionais.

Redução ao máximo do 
gasto com transporte de 
material e maquinários .

Conforto térmico 
e acústico

Condutibilidade térmica 
de paredes feitas de terra 

crua é a metade de 
paredes de tijolo cozido.

Adição de fibras vegetais 
aumenta o isolamento 
térmico, resultando em 

paredes mais finais e 
leves que as de tijolo.

Piso e paredes de terra 
são porosos e absorvem o 

som com maior 
facilidade.

Renovação de ar na 
habitação através da 

porosidade das paredes.
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 Muitos construtores aconselham que as habitações possuam formatos arredondados, a fim 

de evitar o aparecimento de trincados nas paredes. No entanto, não há impedimento que sejam 

construídas nas formas retangulares, como normalmente são vistas as de tijolo cozido e outros 

materiais. 

 Ainda, o material também pode ser empregado na confecção de mobiliários, como, por 

exemplo, na construção de estantes, banheiras, fornos à lenha e, até mesmo, sofás.  A Figura 6 

mostra o interior de uma casa em Cob. 

 

Figura 6. Interior com lareira em Cob. Fonte: Moon to Moon (2015). 

 Os custos de construção acabam sendo inferiores aos de cosntruções tradicionais, já que 

os materiais utilizados para a construção de habitações em Cob são retirados do próprio local 

onde serão construídos, ou ainda materiais de segunda mão, reduzindo o gasto com transporte. A 

Figura 7 é um exemplo de uma casa em Cob construída com apenas 600 reais. 

 

Figura 7. Casa Cob feita com custo 600 reais. Fonte: Bruno (2016). 

 Já em relação ao conforto térmico e acústico, a temperatura do ambiente interno da 

habilitação é mantida constante, devido à condutibilidade térmica do material empregado ser duas 
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vezes menor que ao material de tijolo cozido. 

 O barro possui um bom isolamento térmico e consegue aprisionar o ar nas pequenas 

cavidades de sua composição e, dessa forma, impede as trocas que podem acontecer, dificultando 

a passagem de calor. 

 Outro ponto a ser ressaltado é a questão da porosidade, a mesma possui a capacidade de 

renovar o ar dentro da habitação. No entanto, tal propriedade pode ser reduzida ao adicionar 

selantes ou pinturas à habitação. 

  Já em relação às desvantagens, têm-se as seguintes abordagens na Figura 8: 

                       

Figura 8. Desvantagens em relação à técnica Cob. Fonte: Elaboração própria a partir dos dados 

de Pinto (1993), Souza (1996), Gomes e Gonçalves (2012). 

 Devido às infiltrações serem a maior ameaça às construções de barro, um dos pontos mais 

relevantes na construção é a proteção das habitações em contato com a umidade, seja da chuva 

ou do solo. Em relação às chuvas, devem-se construir telhados mais largos, usando selantes. Já 

no que tange ao solo, é necessário elevar a construção ou utilizar um alicerce de tijolos ou pedras 

devidamente impermeabilizados. 

 A principal hipótese, ao verificar casos de degradação da interface terra-material 

cimentício, é a formação de sais solúveis, carbonato e bicarbonatos alcalinos no material 

cimetício e sua posterior migração para a terra e cristalização por processos expansivos. 

4.2 Análise Econômica 

 Para se analisar a viabilidade econômica do Cob, foram realizados orçamentos de uma 

casa Cob (Figura 9) conforme materiais descritos por Sharma (2018) e de uma casa equivalente 

em dimensões de alvenaria. A casa possui apenas 1 cômodo, tendo as dimensões: 4,5 m por 4 m. 

Umidade

Infiltrações de água 
pela capilaridade 

do solo ou falta de 
proteção 

apropriada.

Compatibilidade com 
outros materiais 

tradicionais

Degradação da 
interface entre a 

terra e os materiais 
cimentícios em 

ambientes úmidos.
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Figura 9. Casa de Cob. Fonte: Sharma (2018) 

 Para a construção da casa de cob, foram necessários os materiais apresentados na Tabela 

1, demonstrando, ainda, os seus respectivos custos. 

Tabela 1. Materiais empregados na construção da casa sustentável e seu custo total. 

Materiais Qtd. Und. 
Preço Unt. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

Areia  20 m³ 99,00 1.980,00 

Janela 1,2 x 1,2m 2 und. 369,90 739,80 

Porta 2,52 x 0,9 m 1 und. 379,90 379,90 

Janela teto (claraboia) 1 und. 559,00 559,00 

Tubo de exaustor 1 und. 1.176,48 1.176,48 

Tijolos refratários 6 und. 60,20 361,20 

Suprimentos elétricos - - 154,80 154,80 

Fogão foguete 1 und. 169,00 169,00 

Fio galvanizado - - 154,80 154,80 

Lona EPDM 18 m2 138,17 2.487,00 

Cascalho 9 m3 30 270 

Palha 16 fardos 12,90 206,40 

Madeira de sucata de nogueira preta - - 516,00 516,00 

Madeira serrada diversa - - 129,00 129,00 

Prego 17 x 27 10 kg 10,00 100,00 

Óleo de linhaça cru para o piso 5 L 11,00 55,00 

Argila para vigas e telhados - - 0,00 0,00 

TOTAL    9.438,38 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

Já para a construção da casa de alvenaria de mesmo tamanho, foram necessários os 



Revista Visões ISSN 1983-2575, Edição, nº1 . Volume 7 – 2020. 

 

25  

materiais presentes na Tabela 2. 

Tabela 2. Materiais empregados na construção da casa convencional e seu custo total. 

Materiais Qtd. Und. Preço Unt. (R$) 
Preço 

Total (R$) 

Areia fina 0,3 m³ 82,80 24,84 

Janela 1,2 x 1,2 2 und. 369,90 739,80 

Porta 2,52 x 0,9 1 und. 379,90 379,90 

Janela teto (claraboia) 1 und. 559,00 559,00 

Tubo de exaustor 1 und. 1.176,48 1.176,48 

Tijolos refratários 6 und. 60,20 361,20 

Suprimentos elétricos - - 154,80 154,80 

Fogão foguete 1 und. 169,00 169,00 

Fio galvanizado - - 154,80 154,80 

Cerâmica 45 x 45 Cinza 18 m² 12,69 228,42 

Coluna pronta 8 mm 6 und. 67,33 403,98 

Bloco 14 x 19 x 39 248 und. 2,99 741,52 

Canaletas 70 und. 3,39 237,30 

Cimento CP III 54 kg 0,30 16,20 

Cal hidratada 7 kg 0,52 3,64 

Gesso em pó 61 kg 0,75 45,75 

Massa corrida 61 kg 0,72 43,92 

Tinta látex PVA 18 L 8,33 149,94 

Rejunte cinza 5 kg 3,80 19,00 

Argamassa AC II 180 kg 0,47 84,60 

Telha fibrocimento 12 und. 33,80 405,60 

Rufo 13 m 7,50 97,50 

Calha 4 m 7,50 30,00 

Parafuso autobrocante 12 x 3/4'' 48 und. 0,15 7,20 

Pontalete Pinus 50 m 5,30 265,00 

Tela Q 136 3 und. 75,89 227,67 

Vergalhão CA 50 6,3 4 und. 15,00 60,00 

Concreto usinado 30 MPA 6 m³ 360,00 2.160,00 

Locação fôrmas 40 m² 15,00 600,00 

TOTAL    9.547,06 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

Através do levantamento realizado por meio das Tabelas 1 e 2, e conforme o Gráfico 1, 

pode-se visualizar que a construção da casa de Cob necessitou de um investimento econômico 

um pouco menor para a aquisição dos materiais, cerca de R$ 109,00, quando comparado à casa 

de alvenaria. Esta diferença de custo se dá devido às necessidades para erguer a casa sustentável 
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serem simples e poderem ser encontradas, até mesmo, no quintal da própria residência ou cedida 

por alguma pessoa, como a argila no presente caso. Vale ressaltar que em alguns casos a lona de 

EPDM (item mais caro do orçamento) pode ser dispensada, barateando ainda mais o projeto da 

casa de Cob. Além disso, o mesmo Cob, opcionalmente, pode ser usado para a construção de 

muitos mobiliários da casa como estruturas de estantes, sofás, mesas, bancos e fogão, o que pode 

gerar uma economia adicional. 

 

Gráfico 1. Custo de material para a construção das casas. Fonte: Elaboração própria 

(2020) 

Sabe-se que, para qualquer obra, é necessária a contratação de mão de obra especializada 

para esta tarefa. Dessa maneira, o custo da mão de obra para a casa de Cob foi orçado em torno 

de R$ 5.160,00. Na Tabela 3, são apresentados os custos da mesma para o projeto da casa de 

alvenaria. 

Tabela 3. Detalhamento do custo de mão de obra para a construção da casa de alvenaria. 

Serviço Valor unt. (R$) Qtd. 
Und. 

(m²/und./m³) 

Valor total 

(R$) 

Instalação das janelas e porta 222,65 4 und. 890,60 

Execução alvenaria bloco concreto 66,23 79 m² 5.232,17 

Execução da parede e do teto-gesso 36,00 61 m² R$ 2.196,00 

Assentamento cerâmico + rejuntamento 50,00 18 m² R$ 900,00 

Pintura PVA + Emassamento 22,00 61 m² 1.342,00 

Execução do telhado 61,50 18 m² 1.107,00 

9380 9400 9420 9440 9460 9480 9500 9520 9540 9560

Cob

Concreto

Cob Concreto

Custo de Material 9438,38 9547,06
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Execução de sarrafo laje 36,00 36 m² 1.296,00 

TOTAL    12.963,77 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

Nota-se que, ao erguer uma casa convencional, é necessário um investimento superior na 

contratação da mão de obra, de acordo com o Gráfico 2, sendo cerca de 60% mais elevado. 

 

Gráfico 2. Custo de mão de obra para a construção das casas. Fonte: Elaboração própria 

(2020) 

Embora a bioconstrução apresentar esta vantagem de custo em relação a esta questão, a 

mesma possui uma dificuldade atrelada à obtenção da mão de obra especializada para este novo 

conceito de casa, visto que, até o momento, há poucos profissionais aptos na construção civil que 

trabalham com o material cob. 

O Gráfico 3 apresenta o custo total, que inclui o material e a mão de obra necessária para 

ambas as construções, com o intuito de demonstrar, de maneira quantitativa, a viabilidade 

financeira. 
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Gráfico 3. Custo total para a construção das casas. Fonte: Elaboração própria (2020) 

Observa-se, no Gráfico 3, uma diferença considerável em relação ao custo total desses 

empreendimentos. Nota-se que a construção da casa de Cob apresentou um menor custo (cerca 

de 35%) e contribuiu para a sustentabilidade, uma vez que busca soluções que almejam à 

preservação do meio ambiente, como escolha do material apropriado e emprego de insumos 

naturais ou reciclados. Logo, a casa de Cob, um tipo de bioconstrução, apresentou-se viável 

financeiramente. 

6. CONCLUSÕES 

O tema empreendedorismo sustentável busca difundir o conceito de que é necessário 

buscar soluções econômicas para a sociedade as quais agreguem valor de bem-estar social 

associado ao equilíbrio ambiental. Assim, sugere-se o uso do Cob como técnica de construção 

civil que procura proporcionar esse equílibrio entre o meio ambiente, com uma proposta 

econômica e ecologicamente viável. 

Após a realização da pesquisa, foi possível perceber que as vantagens da técnica Cob para 

a construção de unidades unifamiliares o tornam um potencial substituto para os materiais 

tradicionais usados na construção civil. 

O barro se mostra um material que deveria ser mais utilizado e suas vantagens deveriam 

ser amplamente divulgadas, uma vez que as populações de baixa renda conseguiriam criar 

construções com maior conforto e dignidade do que as de alvenaria tradicional e por um valor 

igual ou até mesmo menor. 

Como todo tipo de construção, exige alguns cuidados em sua execução, porém nenhum 

parâmetro mostrou-se mais trabalhoso que os modelos de construção mais utilizados, pelo 

contrário, muitos problemas da alvenaria tradicional conseguem ser resolvidos pelo próprio 

material como isolamento térmico e acústico e filtração do ar para o interior da construção. 

A partir do estudo da viabilidade econômica da construção da casa de Cob, quando 

comparada à casa de alvenaria, a conhecida casa convencional, verificou-se que a casa sustentável 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Cob
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Cob Concreto

Custo Total 14598,38 22510,83
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reduz os custos, economizando em torno de 35% no custo final no exemplo considerado. 
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