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RESUMO

Este  trabalho  tem  por  objetivo  principal  explorar  o  potencial  dos  sistemas

construtivos em terra crua, mediante pesquisa do material e proposição de projeto

arquitetônico.  Pretende investigar  como a arquitetura contemporânea incorpora o

barro como material de construção; sistematizar os procedimentos construtivos para

se projetar com terra; avaliar as soluções construtivas com terra crua em relação aos

impactos  ambientais  e  à  viabilidade  econômica.  Como  resposta  das  pesquisas

pretende-se desenvolver projeto empregando os materiais e técnicas da tecnologia

de construção em terra, aliando-os com recursos arquitetônicos contemporâneos de

linguagem,  conforto,  sustentabilidade  energética  e  resistência  mecânica.  Para

execução destes propósitos foram investigados os seguintes temas: Características

da  terra  como  material  de  construção,  histórico,  sustentabilidade,  processos

construtivos atuais com terra crua, seleção de solos, sistematização das técnicas;

análise de obras análogas; formulação de problema a ser abordado com proposição

de edifício que empregue a terra crua; desenvolvimento de projeto.

Palavras  Chaves:  Construção  em  terra  crua.  Arquitetura  Vernácula.

Sustentabilidade. Tecnologia da construção. Projeto Arquitetônico.



ABSTRACT

This work has as main objective to explore the potential of the construction systems

in raw earth, through research of the material and proposition of architectonic project.

It intends to investigate how the contemporary architecture incorporates the clay like

material of construction; systematize the constructive procedures to project with land;

to evaluate constructive solutions with raw land in relation to environmental impacts

and economic viability. As a response to the research, we intend to develop a project

employing  the  materials  and  techniques  of  earth-building technology,   combining

them  with  contemporary  architectural  resources  of  language,  comfort,  energy

sustainability and mechanical resistance. In order to carry out these purposes, the

following  themes  were  investigated:  Land  characteristics  such  as  construction

material,  history,  sustainability,  current  construction  processes with  raw land,  soil

selection,  systematization  of  techniques;  analysis  of  analogous  works;  problem

formulation to be approached with building proposition that employs raw soil; project

development.

Key words: Construction on raw land. Vernacular Architecture. Sustainability. 

Construction technology. Architectural project.
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1.INTRODUÇÃO

Têm-se  construído  utilizando  a  terra  como  material  de  construção  desde  os

primórdios da humanidade, no entanto com o passar do tempo e o surgimento de

novas tecnologias mais rápidas, que exigem menos esforço físico do trabalhador,

têm maior  resistência  mecânica,  possibilitam  construção  em grande  altura,  entre

outros fatores, a terra foi perdendo seu espaço e sendo cada vez menos utilizada,

ainda que boa parte da população habite em construções feitas com barro.

No entanto, as construções de terra têm sua relevância redescoberta quando a

necessidade  de  tecnologias  que  atendam  às  atuais  demandas  ambientais,

econômicas e sociais vêm a tona.

A construção civil  é  responsável por um grande impacto no planeta,  gerando

grande quantidade de rejeitos e demandando grande quantidade de energia com a

produção dos  matérias  industriais.  A construção com terra  pode ser  reciclada  e

consome uma quantidade mínima de energia.

Outro ponto importante é a necessidade cada vez maior de habitação que pode

ser  atendida  pela  terra,  por  se  tratar  de  uma  tecnologia  econômica  e  de  fácil

assimilação, podendo ser utilizada, inclusive, como forma de autoconstrução.

Unindo estes dois tópicos com a utilização de técnicas mecanizadas que tornam

a construção mais rápida e exige menos esforço do trabalhado, podemos encontrar

na terra uma resposta para as necessidades de construção atuais.

1.1 OBJETIVOS

O trabalho tem por objetivo geral explorar o potencial dos sistemas construtivos

em terra crua, mediante pesquisa do material e proposição de projeto arquitetônico.

Pretende investigar como a arquitetura contemporânea incorpora a terra crua como
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material de construção; sistematizar os procedimentos construtivos para se projetar

com terra  crua;  avaliar  as  soluções  construtivas  com terra  crua  em relação  aos

impactos ambientais e à viabilidade econômica.

Como  objetivo  especifico  pretende  desenvolver  projeto  empregando  os

materiais  e  técnicas da  tecnologia  de  construção  em terra  crua,  aliando-os  com

recursos  arquitetônicos  contemporâneos  de  linguagem,  conforto,  sustentabilidade

energética e resistência mecânica.

1.2 METODOLOGIA

A  metodologia  consiste  em  revisão  bibliográfica  abordando  os  seguintes

temas:  Características  da  terra  como  material  de  construção,  histórico,

sustentabilidade,  processos construtivos atuais  com terra crua,  seleção de solos,

sistematização das técnicas; análise de obras análogas; formulação de problema a

ser  abordado  com  proposição  de  edifício  que  empregue  a  terra  crua;

desenvolvimento de projeto.
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2. A TERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

A  data  do  início  das  edificações  utilizando  a  terra  como  material  de

construção é incerta, embora seja de senso comum que as primeiras construções

em terra tenham se iniciado junto as primeiras sociedades agrícolas, milhares de

anos atrás. Segundo Minke (2001, P.13) “Mesmo hoje, um terço da população habita

em casas de terra. Nos países em desenvolvimento este número é mais do que a

metade. ”

No entanto:

A partir  da  metade  do  século  XIX,  o  uso  habitual  da terra  vai  cedendo
inexoravelmente  ao  aparecimento  de  materiais  de  construção
industrializados  e  a  terra  é  marginalizada  das  grandes  obras  públicas  e
privadas, onde começa a concorrer com o gosto  pelos padrões estéticos
ditados pelos novos materiais.(NEVES e FARIA, 2011, p. 12).

Mas não e só questão de gosto. Pinheiro et  al( 2016,p.3) diz que um dos

motivos do abandono da terra crua no Brasil foi, além do desenvolvimento de novas

tecnologias na área da construção civil, as políticas de combate à doença de Chagas.

O governo brasileiro tem tomado medidas para eliminar as casas de taipa desde o

ano de 1960, por se tratarem de edificações consideradas insalubres,  pois podem

servir como criadouro do besouro que transmite a doença de chagas.

Além do desenvolvimento de novas tecnologias para construção civil,  que
provocaram o abandono da terra crua no Brasil, temos as políticas públicas
de combate à doença de Chagas. Desde ano de 1960 o governo brasileiro,
por  meio  do  Ministério  da  Saúde,  tem  adotado  políticas  públicas  para
eliminar  as  casas  de  taipa,  pois  essas  edificações  são  consideradas
insalubres,  pois  podem servir  como criadouro do besouro transmissor  da
doença de Chagas. (PINHEIRO et al., 2016)

Ainda, Segundo Rodrigues (2005,p.150)

Genericamente, a construção em terra apresenta uma resistência mecânica
limitada, o que impossibilita a construção em grande altura, e a necessidade
de cuidados particulares face ao acesso de água. Por outro lado, exige uma
elevada incorporação de mão de obra. Estas situações, ligadas ao fato de
se  ter  associado  a  esta  tipologia  a  ideia  de  construção  “pobre”,  foram
conduzindo ao progressivo desaparecimento da construção nova em terra
crua desde meados do século passado.

No entanto, as construções em terra voltam a discussão com a necessidade

de tecnologias que atendam às atuais demandas ambientais, econômicas e sociais,

conforme podemos ver em Neves (2004, p.2):



13

O interesse pela  utilização de tecnologias  de baixo  impacto  é crescente,
tendo  em  vista  o  esgotamento  de  algumas  matérias-primas  e   a
preocupação  com  os  danos  ambientais  gerados  em  suas  extrações.  A
arquitetura e construção com terra é uma possibilidade de aliar o manejo
apropriado e sustentável, com conforto ambiental e baixo custo.

2.1 CARACTERÍSTICAS DA TERRA COMO 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Segundo Pisani, (2004) apud Portella (2015,p.183):

A terra como matéria-prima tem se destacado por reduzir a demanda do
cimento,  minimizar  o  transporte,  possuir  alta  durabilidade,  baixa
condutibilidade  térmica,  dentre  outras  peculiaridades  desta  técnica.  O
potencial  da  arquitetura  de  terra  se  destaca  em  suas  vantagens
significativas  em  relação  aos  métodos  construtivos  atuais,  já  que  o
processo é totalmente reciclável,  regula a umidade ambiental,  economiza
energia e diminui a contaminação ambiental

Minke (2001) destaca algumas características da terra como material de

construção:

1. O barro regula a umidade do ambiente

O barro tem a capacidade de absorver e desabsorver a umidade mais rápido e

numa extensão maior que outros materiais de construção, permitindo-lhe equilibrar a

temperatura interior.

2. O barro armazena calor

O barro tem a capacidade de armazenar calor, equilibrando o clima interior de

um  ambiente,  principalmente  em  zonas  climáticas  onde  as  diferenças  de

temperaturas são amplas.

3. O barro ajuda a poupar energia e diminui a poluição ambiental

Em relação aos outros materiais de construção de uso frequente, o barro quase

não produz poluição ambiental  .  Toda a energia gasta em uma obra(preparação,

transporte,  manuseio)  equivale a 1% da energia para a produção e transporte  e

tijolos cozidos ou concreto armado.

4. O barro é reutilizável

O barro pode ser reciclado inúmeras vezes durante um período extremamente

longo, não se tornando um material residual que pode prejudicar o meio ambiente.
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5. O barro economiza material e os custos de transporte

O  solo  argiloso  é  encontrado  com  frequência  no  local  da  obra,  logo  o  solo

escavado  para  que  sejam  realizada  as  fundações,  pode  ser  utilizado  para  a

construção. Ele deve ser mesclado com outros tipos de solos e/ou materiais caso a

porcentagem de argila não seja a ideal, mas ainda assim que transportado de outros

lugares, o barro continua a ser mais econômico do que os materiais industriais.

6. O barro é ideal para autoconstrução

As  técnicas  construtivas  com  terra  podem ser  executadas  por  pessoas  sem

treinamento, uma vez que todo o processo seja supervisionado por uma pessoa com

experiência.

7. O barro preserva a madeira e outros materiais orgânicos

O barro possuí uma elevada capilaridade e baixo teor de umidade e conserva os

elementos  de madeira,  mantendo-os seco.  O barro consegue preservar  também

pequenas quantidades de palha misturadas a ele.

8. A terra não é um material de construção estandardizado

A  composição  do  barro  varia  dependendo  do  local  onde  é  escavado,

necessitando  de  uma  mistura  correta  para  uma  aplicação  especifica.  Há  a

necessidade  de  saber  a  composição  da  terra  para  poder  avaliar  as  suas

características e alterá-las se necessário, com a aplicação de aditivos.

9. O barro se contrai quando seca

Fissuras  poderão  ocorrer  devido  a  evaporação  da  água  utilizada  para  a

preparação da mistura. As construções em terra devem ser protegidas da chuva e

da geada, principalmente quando ainda estiverem úmidas. Os beirais do telhado são

necessários e também revestimentos de superfície e barreiras impermeabilizantes.

2.2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Segundo Carvalho e Lopes(20102,p.1) “O desenvolvimento sustentável consiste

no equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. Para se alcançar
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‘

esse nível de desenvolvimento, é fundamental a contribuição de várias áreas do 

conhecimento.”

Gauzin-Muller,2002 apud Carvalho e Lopes,2012,p.2 também aponta que:

(...)a construção e o uso dos edifícios implicam no consumo de 50% dos
recursos naturais,  40% da energia e 16% da água, o que representa um
consumo energético responsável por mais de 25% das emissões totais dos
gases que promovem o efeito estufa, especialmente o gás carbônico (CO2).

Portanto pode-se observar que é necessário rever as técnicas utilizadas na

construção civil, tendo em vista o impacto que esta pode causar no planeta.

As construções em terra podem ser recicladas,  são econômicas e com as

técnicas mecanizadas não exigem tanto esforço físico do construtor,  tornando-se

uma ótima resposta para a necessidade de sustentabilidade.

A arquitetura de terra torna-se oportuna então pois "as construções com terra

reduzem a demanda de cimento que hoje promove 8% do aquecimento do planeta,

assim como minimiza o transporte, 80% do aquecimento da atmosfera se origina do

petróleo” (SILVA; CARVALHO, 2007, p.1 apud Lopes,2012,p.2)



‘

¹ Disponível em:
< http://arquitecturasdeterra.blogspot.com/2010/03/grande-muralha-da-chinataipa.html>
Acesso em : 17 nov. 2018.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Através  da  revisão  bibliográfica  serão  apresentados  um breve  histórico  da

construção com terra, apresentação dos processos construtivos, seleção dos solos e

sistematização de técnicas.

3.1 HISTÓRICO

Há indícios de habitações de terra encontradas no Turquestão datadas de 8000

a 6000 a.C (PORTELLA et al, 2015);

No Egito antigo era comum o uso de blocos de terra crua assentados com
finas camadas de areia, conhecidos como adobes, para a construção desde
casas até fortificações. Além do adobe, as lajes estruturadas com madeira
recebiam “argamassas” que eram compostas por argila e areia para fins de
preenchimento (PISANI, 2004, p.9 apud PORTELLA et al, 2015, p.184).

Podemos encontrar por todo o mundo inúmeros exemplares que se 

conservam por séculos da arquitetura em terra:

Figura 1 - Forte de Jiayuguan, Gansu, China

Fonte: Arquicteturas de Terra (2010)¹



‘

² Disponível em:
< https://livingnomads.com/2017/04/ait-benhaddou-kasbah/>
Acesso em : 17 nov. 2018.
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A  muralha  da  China  (FIG.1)  foi  construída  há  4000  anos  em  taipa  e

posteriormente revestina com pedras, atribuindo a ela a aparencia de uma muralha

construída com terra (MINKE, 2001,P.13)

Figura 2 - Aldeia Fortificada de Ait-Ben-Haddou no Marrocos – Construído no século XVII em taipa
de Pilão

Fonte: Living Nomads (2017)²

A terra  é  o material  mais  comum,  mais  acessível  e  fácil  de utilizar  que
podemos encontrar nestas regiões e por isso é utilizada na construção de
muros, parede e coberturas. A origem da técnica de construir em taipa não
foi ainda consensualmente determinada pelos arqueólogos, mas os estudos
etimológicos sobre os diversos nomes atribuídos a esta técnica em torno da
bacia  do  mediterrâneo  incidem  na  hipótese  de  ter  sido  inventada  pelos
povos berberes” (LEITE, 2012 ,p. 6)

A aldeia fortificada de Ait-Ben-Haddou(FIG. 2) no Marrocos foi construída em

taipa de pilão no século XVII. “A construção em taipa em Marrocos é ainda hoje uma

realidade. Os edifícios históricos do tipo Kasba e Ksar convivem com a arquitectura

vernácula e com a arquitectura contemporânea, tendo em comum a continuidade

construtiva em terra.”        (FERNANDES, 2013, p.16)



‘

fathy.html> Acesso em : 17 nov. 2018.
Disponível em:<http://www.archidatum.com/articles/hassan-fathy-and-the-architecture-for-the-poor-4

the-controversy-of-success//> Acesso em : 17 nov. 2018.
18

Figura 3-Desenhos do Arquiteto Hassan Fathy para Nova Gourna, Egito

Fonte: Arquicteturas de Terra (2008)³

Figura 4 - Vila de Nova Gourna, Egito

Fonte: Archdatum (2016)4

³ Disponível em:<http://arquitecturasdeterra.blogspot.com/2008/10/save-heritage-of-hassan-



‘

19

A  vila  de  Nova  Gourna  (FIG.  3,  FIG.4),embora  nunca  terminada,  é  um

exemplo  mais  recente  da  utilização  da  terra  crua  como  material  de  construção.

Planejada no século XX pelo arquiteto egípcio Hassan Fathy, foi  construída com

tijolos  de  adobe  produzidos  nas  margens  do  rio  Nilo  como  forma  de  habitação

popular.

O trabalho de Hassan Fathy, na construção da Cidade de Nova Gourna no
Egipto (1946), demonstra precisamente a capacidade de desenvolvimento
de uma comunidade,  através dos seus próprios recursos. Fathy procurou
trazer de volta as técnicas construtivas tradicionais, trabalhando para e com
a  população,  criando  riqueza  e  autossuficiência,  um  projeto  para  uma
cidade  construída  em  terra  e  totalmente  adaptada  às  características  do
local. (PORTELLA, 2015, p.186)

Tabela 1-Tipologias (Residencial, Comercial, Institucional, Industrial, Outros)

Fonte: Pinheiro et al. (2016,p.5).

“Especificamente  no  Brasil,  a  técnica  foi  trazida  pelos  colonizadores

portugueses  já  que  está  comprovado  que  os  grupos  indígenas  brasileiros  não

utilizavam técnicas construtivas baseadas em barro.”(PORTELLA et al, 2015, p. 185)

Na tabela número 01 pode-se observar a relação da construção em terra no

Brasil ao longo dos anos e pode se notar um salto no crescimento de 1980 para

1990 e outro salto de 2000 para 2010. O crescimento na década de 90 se justifica

pela   criação   de   institutos   de   pesquisas   e   propagação   das   técnicas.   O
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salto de 2000 para 2010 se justifica pelo surgimento de novas construtoras 

especializadas em terra crua. (PINHEIRO ET AL,2016,p5).

Figura 5- Janela de Prospecção República Consulado - Ouro Preto/MG

Imagem cedida por Júlio Carvalho, morador da casa

Na figura 5 podemos ver uma janela de prospecção localizada em uma casa

(FIG.6)  em  Ouro  Preto/MG,  sede  da  república  Consulado.  Na  janela  podemos

observar o sistema construtivo em terra, comum em várias construções na cidade de

Ouro Preto.

Figura 6 - Republica Consulado, localizada na R. das Mercês, Ouro Preto/MG

Imagem cedida por Júlio Carvalho, morador da casa



5 Disponível em:
< http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/tag/bioconstrucao/> Acesso em : 17 nov. 2018.
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3.2 PROCESSOS  CONSTRUTIVOS  EM TERRA  CRUA

As técnicas baseadas no uso da terra crua como material de construção podem

variar  bastante  de  região  em  região  e  até  em  lotes  vizinhos,  devido   as

características  dispares  do  solo.(GONÇALVES  e  GOMES,2012,p.1)  Existem

inúmeras técnicas por todo o mundo, sendo as mais utilizadas a Taipa, o adobe e a

taipa de mão, que serão apresentadas a seguir.

3.2.1 Taipa

A técnica da taipa (FIG.7) consiste, basicamente, em se erguer paredes de barro,

sobre bases de concreto, comprimidas por golpes de pilão entre placas de madeira,

chamadas também de taipais  (FIG.8).  Como qualquer  outra construção em terra

crua, necessita de uma fundação com a função impermeabilizante que fique sobre o

solo, consistindo geralmente em uma sapata corrida que pode ou não ser feita com

concreto. (TELLI, 2014,p.13)

Figura 7 - Sistema construtivo em taipa de pilão

Fonte: Recriar Com Você (2017)5
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< https://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/09/06/tecnicas-construtivas-do-periodo-colonial-i/> 
Acesso em : 17 nov. 2018.
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Figura 8 – Taipal e pilão manual

Fonte: Coisa Da Arquitetura (2010)6

De acordo com D’avila (2008, p. 203-204) os passos que se deve seguir para

a execução da técnica são:

1)Montar os taipais (fôrmas) cuidando para que os mesmos estejam bem
fixos  e  estáveis.  2)  Preparar  a  massa  com  terra  peneirada  podendo  a
mesma ser estabilizada com cimento ou cal. O solo ideal para esta técnica é
arenoso,  com no mínimo 50% das partículas de areia, e com no máximo
20% de argila. Umedecer ligeiramente a massa até que se atinja um mínimo
de coesão entre as partículas da terra. Uma boa mistura para cimento, cal e
terra, é a proporção de 1:1:8. Costuma-se popularmente usar apenas barro
misturado  com  grãos  de  areia  e  brita  e  para  que  o  barro  tenha  maior
consistência  a  melhor  resistência  à  chuva,  ele  pode  ser  misturado  com
sangue de boi e óleo de peixe. 3) Colocar a massa dentro dos taipais, em
camadas de 10 a 15 cm. Apiloar até que a massa não se deforme mais com
os golpes. Serão atingidas fiadas de 50 a 80 cm, dependendo do tamanho
da fôrma. 4) Ao final de cada fiada, desmontar a fôrma com cuidado para
não danificar a parede. Remontar os taipais logo acima para dar sequência
à construção.

6Disponível em:
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Acesso em : 17 nov. 2018.

8 Disponível em:
< https://kdcs.wordpress.com/2011/10/31/tecnicas-de-construcao-com-terra-crua-construcao-natural/>
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Figura 9- Esquema da construção em taipa

Fonte: Recriar Com Você (2017)7

Figura 10 - Taipal de madeira e base de concreto

Fonte: KDCS (2011)8

Nas figuras 9 e 10 pode-se observar o sistema de construção em taipa, a 

mudança da crofragem de altura conforme as paredes vão sendo construídas.

7 Disponível em:
< http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/tag/bioconstrucao/> Acesso em : 17 nov. 2018.
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9 Disponível em:
< https://deterra.co/taipa-de-pilao/> Acesso em : 17 nov. 2018.. 24

A técnica em taipa requer pouca água, mas é uma forma de construir que

“requer  alguma  perícia  e  formação  na  área,  uma  vez  que  necessita  de  alguns

cuidados. Devendo ter-se atenção no fabrico do molde,  na selecção da terra, na

humidade certa para compactação, a forma de compactar e um especial cuidado no

embasamento e remates de cobertura para evitar a penetração de água” (EIRES

apud TORGAL et al, 2009,p.34).

Tradicionalmente as fundações são feitas em alvenaria de pedra para evitar

que a umidade se ascenda pelas paredes de taipa. Ela é também, tradicionalmente,

executada com um pilão manual, processo que exige muita energia e que necessita

ser realizado com velocidade para que a terra seja compactada com  a umidade

certa para que se obtenha a coesão desejada.

"A técnica tradicional de terra batida é utilizada, hoje, em países em via de
desenvolvimento.  Sistemas  de  cofragem  mais  sofisticados  e  com  uma
compactação mediante a utilização de soquetes elétricos ou pneumáticos
reduzem os custos da mão de obra significativamente e fazem desta técnica
uma  opção  relevante  em  países  industrializados.  Esta  tecnologia
mecanizada para executar paredes de barro batido em relação à construção
convencional com tijolos, não é só uma alternativa viável do ponto de vista
ecológico, mas econômico(...)" (MINKE, 2009,P61-62)

Esta técnica consegue ter uma maior durabilidade se comparada a técnica do

adobe, por se tratar de uma estrutura monolítica. A secagem da parede de terra é

mais rápida do que a de uma parede de tijolo ou concreto.

Figura 11-Taipa de pilão Tradicional x Taipa de Pilão com Pilão mecanizado e taipais metálicos.

Fonte: De Terra (sem data)9
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10Disponível em:
< https://www.archdaily.com.br/br/759523/casa-colinas-fato-arquitetura> Acesso em : 17 nov. 2018..

25

Em relação ao tempo gasto para se construir, são gastos de 20 a 30h/m³ com

a preparação, o transporte e a construção. Com a otimização da cofragem e com a

utilização de compactadores elétricos o tempo é de 10h/m³. Se utilizadas técnicas

altamente mecanizadas o tempo passa para 2h/m³.(MINKE,2001,p.70).

No entanto o isolamento térmico desta técnica não é o suficiente para atingir

níveis exigidos de isolamento em climas frios, sendo necessário isolamento térmico

tradicional adicional.

Figura 12 - Casa Colinas, Arquiteto Marcio V Hoffmann

Fonte: Archdaily (2014)10
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11 Disponível em:
< https://www.archdaily.com.br/br/759523/casa-colinas-fato-arquitetura> Acesso em : 17 nov. 2018..
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Figura 13- Casa Colinas, Piracicaba, São Paulo

Fonte: Archdaily (2014)11

A Casa Colinas (FIG 12 e FIG 13) é um projeto residencial realizado em taipa

de pilão na cidade de Piracicaba,São Paulo, com data de 2014.

Foram  definidores  dos  sistemas  construtivos  e,  consequentemente,  do
desenho adotado,  o uso da terra como matéria-prima e a praticidade da
construção. Toda a residência foi feita com materiais aparentes, que exigem
pouco, ou nenhum retrabalho para o acabamento e têm, portanto, menor
impacto sobre o ambiente natural. As estruturas de taipa são amarradas por
uma cinta de concreto que serve como apoio para a estrutura metálica da
cobertura.  Os  painéis  justapostos  são  suficientes  para  sustentar  toda  a
carga da viga e da cobertura. (FATO Arquitetura,2014)

3.2.2 Adobe

Os tijolos de adobe (FIG.14) são blocos de barro produzidos em formas e

secos ao sol. É, de acordo com Rodrigues (2005, p.149), uma técnica com algum

consumo de água, se comparada a taipa, e geralmente utilizada em lugares situados

perto de linhas de água.
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Figura 14 - Fabricação dos tijolos de Adobe e construção

Fonte: Doat et al (2015).

D’avila (2008, p. 203-204) descreve os passos para se fabricar os adobes:

1)Preparar  a  cama com a massa que  deverá repousar  de 2 a 4 dias;  a

composição do solo ideal para fazer adobes é de 60% Areia e 15% Argila. O

traço da massa é: para cada parte de terra peneirada,  ¼ desta parte de

esterco; A massa deve ser regada todos os dias.

2) Ao final do período de cura, misturar a massa com os pés, adicionando a

quantidade de água necessária, até alcançar o ponto ótimo.

3)Após  molhar  e “untar”  as fôrmas com areia,  preenche-las  com massa,

retirar os excessos e desmoldar;

4) Após a desmoldagem, os blocos devem ser secos preferencialmente à

sombra. Virar os adobes após uma semana do seu preparo para continuar a

secagem do outro lado. Ao completar duas semanas, pode-se empilhá-los,

porém deixando espaços entre cada tijolo para que o processo de secagem

continue.  Com  três  semanas  pode-se  concluir  o  processo  de  secagem

deixando-os secar ao sol por mais uma semana. Este tempo de secagem

varia muito de acordo com a época do ano e o clima local.

5)Os adobes devem ser assentados com a mesma massa utilizada para

fabricá-los, podendo assentar no máximo 1m de altura por dia.

Em relação ao tempo gasto para se construir, Minke (2001, p73) afirma que

“Uma pessoa pode elaborar 300 adobes por dia, incluindo a preparação da mistura,

o transporte e a preparação da mistura, o transporte e o empilhamento. Na índia
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uma pessoa pode produzir mais de 500 adobes por dia, utilizando um molde duplo 

com um tamanho menor.”

Figura 15- Fabricação de adobe com várias células

Fonte: Doat et al (2015).

Na figura 15 pode-se observar a fabricação de adobes com várias células e

na figura 16 o detalhamento das formas.

Pode-se utilizar prensas manuais para a fabricação dos adobes, no entanto

só  se  alcançam  o  rendimento  de  150  a  200  unidades  por  dia/homem

(Minke,2001,p.74).Existem também as prensas mecânicas que podem trabalhar com

uma menor quantidade de água,mas necessitam que a massa seja estabilizada com

cimento e a produção necessita de umidade constante, para que não haja variação

na altura e resistência dos blocos (Minke,2001,p.74). De acordo com Minke (2001,

p.74):

As prensas automáticas  podem produzir  de 1500  a 4000 blocos  por  dia.
Mas  aumentam  os  custos  e  são  difíceis  de  reparar.  (...)  As  prensas
automáticas  só se tornam viáveis  economicamente  se tiverem um longo
tempo de vida, sob uma exploração extensiva, e se a matéria prima estiver
disponível em suficiente quantidade.
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Figura 16 - Formas para adobe

Fonte: UFG (2007)12

3.2.3 Taipa De Mão

A taipa de mão (FIG 17 , 18), também conhecida por taipa de sopapo ou pau a

pique, se trata de uma técnica constituída geralmente por “divisórias não resistentes

de  terra  aplicada  sobre  um suporte  de  madeira  e/ou  encestado  (entrançado  de

madeira, cana ou vime).” (RODRIGUES, 2005, p.150). Podendo ser empregada
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“como paredes externas ou internas, sem admitir função estrutural.”

(D’AVILLA,2008, p.200).

Figura 17- Taipa de mão

Fonte: Doat et al (2015).

Figura 18 - Processo de construção em taipa de mão

Fonte: Doat et al (2015).
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14Disponível em:
< https://casa.abril.com.br/materiais-construcao/como-fazer-uma-parede-de-pau-a-pique/> Acesso em
: 25 nov. 2018.
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Segundo D’Avilla (2008, p. 200) os passos para se construir com a técnica

são:

1) Preparar  a  cama com a massa  que  deverá  repousar  de  2  a  4  dias;

composição do solo para a massa de taipa de mão:  Predominantemente

arenosa (por volta de 60%), com argila entre 10 e 15% do volume total. O

traço da massa é: para cada parte de terra,  ¼ desta parte de esterco; A

massa deve ser regada todos os dias.

2) Ao  final  do  período  de  cura,  adicionar  um  volume  de  fibra  vegetal

equivalente  ao  volume de  terra  (1:1),  acrescentar  a quantidade  de água

necessária e misturar a massa com os pés até alcançar o ponto ótimo.

3) Aplicar  a  massa  em  uma  trama  de  vãos  entre  10  e  15  cm.  O

preenchimento deve atingir 2cm de espessura além da trama.

4) Proteger a parede da incidência direta do sol para que a secagem seja

lenta, pois minimiza a retração e o aparecimento de fissuras.

Este sistema de construção pode utilizar vários materiais, desde o bambu à

estrutura metálica para os pilares e desde o bambu ao arame para o entramado,

como destaca Lopes(1998) apud Lopes e Ino ( 2000,p.3)

(...)  em construções  de  taipa  no  Brasil,  o  uso  de  pilares  de  bambu,  de

carnaúba, de alvenaria de tijolo cerâmico, de madeira serrada ou roliça e de

estrutura  metálica,  além  do  uso  de  painéis  autoportantes.  Para   o

entramado, foram identificados materiais como o arame, madeira serrada ou

roliça, tela de galinheiro, talos de palmeira e bambu. A trama interna pode

ser produzida,  artesanalmente no local,  ou ainda sob a forma de painéis

modulados préfabricados, executados em oficina e levados prontos para a

obra.  Várias  espécies  de  madeira  são  adequadas,  devendo  ser  usadas

aquelas normalmente encontradas na região.

Figura 19 - Fundação e sistema de sustentação da armação de madeira

Fonte: KDCS (2011)13



32

Figura 20 - Detalhe de construção de parede em taipa.

Fonte: Casa Abril (2013)14

A figura 19 demonstra a fundação que isola as paredes da umidade e os

pilares de madeira. Na figura 20 podemos ver com detalhe a estrutura feita de varas

de eucalipto(1), as madeiras são presas umas na outras com pregos (2), a base é

feita de concreto (3) e por último é aplicado o barro.



15,16 Disponível em:
< https://www.archdaily.com.br/br/01-123149/casa-munita-gonzalez-slash-arias-arquitectos-plus-
surtierra-arquitectura> Acesso em : 18 nov. 2018.
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Figura 21 - Casa MunitaGonzalez; Arias Arquitectos + Surtierra

Fonte: Archdaily (2013)15

A casa Munita Gonzalez (FIG. 21) foi projetada pelos escritórios Arias Arquitectos e

Surtierra Arquitectura na cidade de Batuco no Chile. A estrutura (FIG. 22) é feita de

vigas e pilares de aços, os painéis são de malha de aço soldadas e pregadas na

estrutura, e depois cobertas pela massa de terra.

Figura 22- Casa Munita Gonzalez, estrutura de aço e trama de arame.

Fonte: Archdaily (2013)16
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3.3 SELEÇÃO DE SOLOS

Segundo Neves (2010, p. 12):

Qualquer  solo,  exceto  os  altamente  orgânicos  ou  com  presença
predominante  de  argilas  expansivas,  caso  da  montmorilonita,  pode  ser
utilizado como material de construção. Todavia, existem limitações ao uso
de  determinados  solos  por  razões  da  capacidade  de  trabalho  e  outras
características não desejáveis ao uso proposto: terras muito argilosas, por
exemplo,  são  difíceis  de  serem  misturadas  e  compactadas,  devido  à
retração elevada, produzem superfícies mal-acabadas.

É normal  que  se  priorize  a  utilização  da terra  do  próprio  local  onde  será

realizada a construção, e o uso de somente um tipo de terra. No entanto, muitas

vezes,  a  terra  resultante  de  uma mescla  de  dois  ou  mais  tipos  de  solo  produz

melhores resultados. Geralmente se faz a mescla de solos quando a terra local é

muito argilosa ou arenosa, e quando a adição de menos quantidade de outro solo

melhora as propriedades que lhe fazem falta. (Neves, 2010,p.12)

Quanto a escolha da técnica construtiva em relação ao tipo de terra, não 

existe um único critério adotado no meio técnico para isso, geralmente a decisão 

está mais relacionada a cultura e tradição no processo de construção, do que com o

tipo de solo disponível. Cabe ao construtor selecionar as terras mais adequadas 

dentre aquelas disponíveis na região. (NEVES, 2010,p.9)

Quanto as propriedade mecânicas e de permeabilidade Neves(2010,p.13)

acrescenta que:

Em geral as propriedades mecânicas e de permeabilidade da terra podem

ser  melhoradas  significativamente  pela  adição  de  alguns  produtos

estabilizadores. Desse modo, a mescla de fragmentos de palha, ou outras

fibras vegetais, reduz acentuadamente o efeito da retração na secagem do

barro; a adição de azeites vegetais e emulsões asfálticas, tanto no barro

como  na terra  comprimida,  tem  o efeito  de  diminuir  significativamente  a

permeabilidade,  melhorando  as  condições  de  durabilidade.  A  mescla  de

aglomerantes - cimento, cal ou outros produtos cimentantes - pode produzir

aumentos  consideráveis  da resistência  mecânica,  principalmente da terra

comprimida.
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3.3.1 Testes Tátil-Visuais

Através  da  aparência  pode-se  coletar  dados  importantes  sobre  o  tipo  e  as

características da terra. (NEVES et al, 2010,p.15)

1. Caracterização por tamanho das partículas

Consiste em se espalhar a amostra de terra seca em uma fina camada e separar

as partículas visíveis a olho nu, essas partículas são areia e pedregulho, o restante é

um material fino que corresponde ao silte e a argila. Se a quantidade de argila e silte

forem maior  que  a  de  areia  e  pedregulho;  o  solo  é  considerado  argiloso,  caso

contrário é considerado arenoso. (NEVES et al, 2010, p.15)

No caso da terra arenosa, tomar um pequeno punhado da amostra inteira 
(não apenas a parte de areia e pedregulho), umedecer, sem colocar muita
água, e apertar formando uma bola. Deixar secar ao sol. Se a bola se 
desintegrar ao secar, a terra não é apropriada para construção, a menos 
que ela seja mesclada com outros materiais. (NEVES et al, 2010, p.16)

2. Caracterização por cor

Cores claras  e  brilhantes  correspondem a solos  inorgânicos e  cores  de café

escuro, verde oliva ou negro, correspondem a solos orgânicos. (NEVES et al, 2010,

p.16)

3. Caracterização por brilho

É necessário pegar um pouco de material bem fino e amassá-lo com água até

formar uma bola compacta do tamanho da mão. Deve-se cortar o material no meio e

observar as superfícies: caso as superfícies sejam brilhantes ou muito brilhantes, a

terra  é  argilosa,  superfícies  com  pouco  brilho  correspondem  a  terra  siltosa  e

superfícies opacas a terra arenosa. (NEVES et al, 2010, p.16-17)

4. Tato

A areia é áspera e o silte cobre os dedos com partículas suaves, como se fosse

um talco.; já para verificar se existe a presença de argila é preciso umedecer uma

porção da terra e moldar uma bola – quanto mais argila presente, mais fácil será de

se formar a bola. ( NEVES et al, 2010, p.17)
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3.3.2 Reconhecimento Dos Diferentes Tipos De Terra

A  tabela  2  apresenta  de  modo  genérico  os  aspectos  tátil  e  visual  e  as

características de cada tipo de terra.

Tabela 2- Identificação da terra, por inspeção tátil visual.

Fonte: Neves (2010,p.17)

Teste da queda da bola

Para a realização deste teste(FIG. 23) une-se água e uma porção de terra

seca, formando uma bola de cerca de 3cm de diâmetro e deixa-se a bola cair, em

queda livre de aproximadamente 1 metro de altura. Terras arenosas irão se espalhar

e desagregar, argilosas se espalham com maior coesão.

Figura 23 - Aspectos do espalhamento, em função ao tipo de terra.
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Fonte: Neves (2010,p.18)

Teste do vidro

Segundo Neves et al(2010,p.18) este teste é fundamentado na sedimentação 

diferenciada dos constituintes da terra e consiste em :

Colocar uma porção de terra, seca e destorroada, em um vidro cilíndrico,
liso e transparente, até cerca de 1/3 de sua altura;
• Adicionar água até 2/3 da altura do vidro, acrescentando uma pitada de sal
(o sal ajuda a desunir – ou separar – as partículas de argila, porém, si é
utilizado em demasia, pode atuar de forma contrária);
• Tapar o vidro e agitar vigorosamente a mistura, para que haja a dispersão
do solo na água;
• Deixar em repouso por 1 hora e, em seguida, promover nova agitação;
• colocar  o  vidro  em  repouso,   sobre  uma   superfície   horizontal;
Cada  um  dos  componentes  da  terra  decanta  em  tempos  diferentes,
formando distintas camadas, que podem ser visualizadas. O pedregulho e a
areia decantam primeiro, por serem as partículas mais pesadas, seguidos
pelo       silte       e,       por       último,       pela        argila.        Se        o
solo contém matéria orgânica, esta flutuará na superfície da água.
• Quando a água estiver limpa, medir a altura das distintas camadas.
(NEVES et al, 2010, p.15)

Figura 24- Teste do vidro

Fonte: Neves (2010,p.19)

Na  figura  24  podemos  verificar  o  teste  do  vidro,  podendo-se  notar  na  figura  a

esquerda a grande quantidade de argila em suspensão. A direita indicações sobre o

cálculo das frações de cada componente da terra.



Fonte: Neves (2010,p.22)
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A partir do resultado dos testes pode-se confirmar a classificação realizada

por meio dos testes tátil e visual e identificar a técnica mais adequada para a terra

analisada (NEVES et al, 2010, p.19) utilizando os quadros das figuras 25 e 26.

Figura 25 - Diagrama de classificação dos solos, pelo teste do vidro

Fonte: Neves (2010,p.19)

Figura 26 - Diagramas indicativos de uso da terra, pelo teste do vidro
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Teste do Cordão

Segundo Neves et al (2010,p. 20) o teste do cordão consiste em

x Tomar uma porção da terra seca e adicionar água até que, rolando sobre uma

superfície lisa e plana, seja possível formar um cordão que se rompa com 3

mm de diâmetro;

x  Formar uma bola com a terra nessa umidade e verificar a força necessária

para esmagá-la entre o polegar e o indicador;

Na tabela 3 pode-se analisar os resultados do teste do cordão.

Tabela 3 - Avaliação do teste da fita.

Teste da 
fita

Fonte: Neves (2010,p.21)

Deve-se tomar os seguintes procedimentos:

Tomar uma porção da terra, com a mesma umidade do teste do cordão,
fazer    um    cilindro    do    tamanho    de     um     cigarro     comum;
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Com o polegar e o indicador, amassar o cilindro de modo a formar uma fita,
com 3 a 6 mm de espessura e o maior comprimento possível.

(NEVES et al, 2010, p.22)

Na tabela 4 pode-se ver a avaliação do teste da fita.

Tabela 4- Avaliação do teste da fita.

Teste de exsudação

Para esse teste deve-se:

• Tomar ma porção da terra bastante úmida e colocar na palma de uma das 
mãos;
• Golpear esta mão com a outra, de modo que a água saia para a superfície
da amostra, dando-lhe um aspecto liso e brilhante

(NEVES et al, 2010, p.22)

Na tabela 5 encontra-se a avaliação do teste da exsudação.

Tabela 5- Avaliação do teste de exsudação

Fonte: Neves (2010,p.22)

Teste da resistência seca

Este teste consiste, segundo Neves(2010,p.23) em :

• Moldar duas ou três pastilhas de terra bem úmida, com cerca de 0,5 a 1 
cm de espessura e 2 a 3 cm de diâmetro;
• Deixar as pastilhas secarem ao sol, por dois ou mais dias;
• Tentar esmagar (ou romper) cada pastilha, pressionando entre o indicador 
e o polegar.

A tabela 6 permite classificar o tipo de terra.



41

Tabela 6- Avaliação do teste da resistência seca.

Fonte: Neves (2010,p.23)

3.3.3 Identificação De Técnicas Construtivas, Em Função Dos Resultados Dos 
Testes.

Através do resultado dos testes do cordão, da fita, de exsudação e da resistência seca, 
podemos estimar as técnicas construtivas mais adequadas conforme tabela 7.

Tabela 7- Tipo de solo e técnica construtiva indicada por testes expeditos

Fonte: Neves (2010,p.24)

A partir da tabela 8 pode-se analisar os resultados dos testes e avaliar a 

necessidade de estabilizantes e quais utilizar.
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Tabela 8- Recomendações para seleção da técnica de construção e do estabilizante, em função dos
resultados dos testes de campo.

Fonte: Neves (2010,p.25)
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3.4 SISTEMATIZAÇÃO DE TÉCNICAS

Através da revisão bibliográfica destacou-se algumas instruções importantes a

se seguirem ao se projetar com terra.

Impermeabilização:

A impermeabilização  se dá  quando  se adicionam  materiais  ao  solo  que
impedem  a  penetração  da  água.  Essa  impermeabilização  também  pode
aumentar a coesão de alguns solos, por serem pegajosos. O inconveniente
é que esse material  pode ser atacado por bactérias existentes no solo e
com isso a  absorção  de  água  é elevada,  tornando  o resultado  instável.
(SATO, 2011, p.15)

Secagem:

O tempo que a taipa de pilão gasta para secar sofre a variação de 2 a 6

meses,  de  acordo  com a  altura,  espessura  da  parede,  tipo  de  solo  utilizado  e

condições climáticas.  É necessário que a secagem esteja  completa  para que os

revestimentos se iniciem, para que haja aderência.(PISANI,2006 apud SATO,2011,

p.20)

Hidráulicas e Elétricas:

(...)O  que  dá  resistência  e  estabilidade  à  parede  é  a
compacidade  de  sua  massa,  por  isso,  tudo  que altera  essa
estabilidade deve ser evitado. Assim, as instalações hidráulicas
e elétricas não devem ser embutidas, pois não há possibilidade
de manutenção, uma vez que a taipa é autoportante.

(MONTORO,1994 apud SATO, 2011, p.22)

Acabamento e Revestimento:

Segundo Sato (2011,p.23) :

No acabamento,  além de proteger  as  paredes  e muros,  tanto no interior
como no exterior, os revestimentos de superfície têm, também, uma função
decorativa na arquitetura de terra. Existem várias técnicas, como a textura
da  terra,  pigmentação  e  relevos  trabalhados  nos  revestimentos.  Esses
revestimentos  podem  ser  trabalhados  manualmente  com  o  auxílio  de
espátulas e desempenadeiras para criar texturas especiais, ou mesmo com
equipamentos mecanizados para projetar os revestimentos.
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Para  o  revestimento  de  paredes  em terra  crua  aplica-se  uma camada  de

argamassa  sobre  a  superfície  da  parede  e  as  outras  camadas  aplicam-se  em

sequencia  em  um  sistema  semelhante  ao  reboco.  O  reboco  é  constituído  de

canadas de argamassa de ligantes minerais, amassados com agregados e água.

Aplica-se um acabamento de superfície por pintura a base de cal ou com tinta sobre

o reboco.Os revestimentos internos são feitos, geralmente, à base de pasta de terra.

(SATO, 2011,p.23)

A  pintura  de  cal  tem grande  utilidade  na  proteção  final  das
paredes de terra. Ela pode ser  aplicada diretamente sobre a
superfície de terra ou sobre os rebocos e, em ambos os casos,
apresenta  notáveis qualidades para sua proteção à ação da
chuva e da abrasão física. Diferente das tintas comerciais que
são fabricadas a  partir  de polímeros  vinílicos  ou acrílicos,  a
pintura  de  cal  não  sela  as  superfícies,  permitindo  a  troca
natural de ar e vapor de água entre a parede de terra e o meio
ambiente. Além disso, a alcalinidade da cal é também eficaz
para  eliminar  fungos  e  bactérias  patogênicas  e  inibir  o
desenvolvimento de colônias de insetos nas estruturas.
( NEVES et all, 2011, p. 74)

Coberturas:

As coberturas  devem ir  além da superfície  externa das paredes,pois  deve

proteger as paredes contra a ação das águas da chuva. Por este motivo, o balanço

das  beiradas  é  diretamente  relacionado  a  altura  da  parede  a  ser  protegida  e  a

qualidade do material de que é feita.(SATO,2011,p.24)

Segundo Sato (2011,p.24):

Para uma boa conservação da parede  de  taipa,  deve-se protege-la  com
“botas e chapéu de abas largas”, ou seja,  alicerces que garantam que a
água não suba e coberturas com largos beirais, o mínimo necessário para
evitar que a chuva trazida pelo vento atinja as paredes de maneira muito
forte.

Drenagem:

A drenagem do entorno da construção necessita ser pensada para que se evite

infiltrações,  principalmente  nas  regiões  de  altos  índices  pluviométricos.

(SATO,2011,p.25).



45

Manutenção:

A construção com terra, como qualquer outro tipo de construção necessita de 

manutenção tanto de caráter preventivo quanto corretivo. Um outro fator que é 

importante em relação a manutenção, é que na fase de projeto invista-se tempo no 

detalhamento de cada elemento construtivo, de cada item da construção e de todas

as suas etapas. Deve-se ter cuidado especial com as instalações hidro-sanitárias e 

com a proteção contra as águas pluviais. (FARIA,2002,apud NEVES,2010,p.30)



cubilla/5b7df501f197cc222e00002b-residencia-takuru-jose-cubilla-corte-02 > Acesso em : 17 nov.
2018.
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4. OBRAS ANÁLOGAS

A seguir destacam-se algumas obras análogas com o objetivo de demonstrar 

características importantes que serão consideradas para a elaboração do projeto.

4.1 RESIDÊNCIA TAKURU

Figura 27- Residência Takuru; Arquiteto José Cubilla

Fonte: Archdaily(2018)17

A  residência  Takuru  (FIG.  27)  é  um  projeto  de  2016,  elaborado  pelo

arquiteto  José  Cubilla  e  realizado  em Piribebuy  no  Paraguai.  Inspirado  nas

colônias de cupins que comumente estão a metros do subsolo e possuem a

parte  de  cima  como  um dispositivo  de  ventilação  que  também  sombreia  o

cupinzeiro, ela foi feita mesclando as técnicas da taipa e do adobe e procura

compreender  as  camadas  do  lugar,  as  dinâmicas  dos  solos,  os  ventos,  os

fluídos, as texturas, as cores, a topografia, a flora e o céu.

As paredes externas, como visto na figura 28, possuem 40cm de espessura

e foram feitas em taipa,  obtendo uma excelente inércia térmica.  As paredes

internas e as cúpulas foram feitas com os adobes moldados no próprio terreno

(FIG 29, FIG 30, FIG 31).
17 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/902951/residencia-takuru-jose-
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Figura 28- Planta baixa, Residência Takuru

Fonte: Archdaily(2018)18

Figura 29 - Corte, residência Takuru

Fonte: Archdaily(2018)19

Figura 30 - Fabricação dos tijolos no local da construção

Fonte: Archdaily(2018)20

18,19,20 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/902951/residencia-takuru-jose-



‘

21,22 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/902951/residencia-takuru-jose- 
cubilla/5b7df501f197cc222e00002b-residencia-takuru-jose-cubilla-corte-02 > Acesso em : 17 nov.
2018.
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Figura 31 - Abóbodas em tijolos e
parede em taipa de pilão

Figura 32 - Ventilação Cruzada

Fonte: Archdaily(2018) 21 Fonte: Archdaily(2018)22

Foi adotado um sistema de ventilação adicional por subsolo conhecido como

um poço que permite igualar a temperatura exterior e a do subsolo, fazendo com

que a temperatura permaneça praticamente constante durante todo o ano. Também

foi adotado o sistema de ventilação cruzada (FIG.32).

Os  pilares  foram  feitos  de  madeira  ,  as  portas  e  móveis  de  espécies

reflorestadas e os pisos de pedra da região.  A água da chuva das coberturas é

canalizada e distribuída para as hortas da família localizadas no terreno.



‘

23 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/902951/residencia-takuru-jose-cubilla> Acesso em
: 18 nov. 2018.
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Figura 33- Construção com uso de matéria prima local

Fonte: Archdaily(2018)23

85%  da  matéria  prima  foi  obtida  no  próprio  terreno  (FIG.33)  através  da

escavação de uma grande fossa para o reservatório de água para o gado. Os tijolos

utilizados foram moldados no próprio local.

Esta casa foi escolhida como obra análoga para demonstrar como pode ser

feita a mescla de duas técnicas com terra, e devido as soluções de ventilação e a

utilização do material do próprio local.



‘

24 Disponível em:< https://www.apartmenttherapy.com/green-style-rammed-earth-by-ri-1-
83762> Acesso em : 18 nov. 2018.
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4.2 TUCSON MOUNTAIN HOUSE

Figura 34 - Tucson mountain house, arquiteto Rick Joy

Fonte: Apartment therapy (2009).24

A casa da montanha Tucson fica em um vale isolado marcado por extremos
meteorológicos extraordinariamente severos. Calor escaldante alterna com
calafrios  noturnos.  As  chuvas  de  monção  sobem  a  partir  do  sul.  As
tempestades aparecem do nada, eletrificando o matagal com relâmpagos.
Tradicionalmente,  os  moradores  da  região  se  adaptaram  ao  clima
construindo  pequenas  casas de adobe com pequenas  janelas  e grossas
paredes, e grande parte da nova construção da região lembra esse clássico
estilo  regional  do  sudoeste.  Mas  a  pintura  da  cor  da  terra  e  cantos
arredondados  típicos  de  subdivisões  recentes  não  podem  substituir  um
vernáculo autêntico. (NORTHERN... 2018)

A residência(FIG 34) fica no deserto de Sonora,suas paredes são feitas de

taipa de pilão e mantem a casa fresca de dia, quando as temperaturas no deserto

são muito altas, e mantem a casa quente a noite, quando a temperatura cai muito. A

escolha da técnica de taipa de pilão foi feita pois os clientes queriam uma casa que

incorporasse o deserto.

Ao  se aproximarem,  as paredes  de  terra  batida,  que  de  longe  parecem
elementos  de  concreto  monolíticos,  revelam  suas  qualidades  visuais  e
táteis.  Das  diferentes  cores  da  terra  e  aditivos  surgem  superfícies  que
lembram cortes geológicos através do tempo. O deserto está presente em
todos os quartos, mesmo sob o conforto do ar condicionado.
(SCHOENER, 2018)
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25 Disponível em:< https://www.apartmenttherapy.com/green-style-rammed-earth-by-ri-1-
83762> Acesso em : 18 nov. 2018.
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A casa mescla as tradicionais paredes de taipa com grandes janelas e um

telhado borboleta, mostrando que a técnica de terra pode ser alinhada a um visual

moderno, ainda mantendo suas qualidades.

Figura 35 - Interior da residência Tucson

Fonte: Apartment therapy (2009).25

Na figura 35 pode se ver a base da casa feita de cimento e a partir dela 

nascem as paredes de taipa, o piso é feito em cimento polido e as janelas de metal 

completam a mistura de materiais.

“A casa da montanha Tucson é um excelente exemplo da combinação de

técnicas  tradicionais  de  construção,  formas  modernas  e  arrojadas  e  da

harmonização  industrial  com  as  cores,  humores  e  topografia  do  deserto.”

(NORTHERN... 2018)
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26 Disponível em:< https://www.apartmenttherapy.com/green-style-rammed-earth-by-ri-1-83762>
Acesso em : 18 nov. 2018.
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Figura 36 - Pátio da casa Tucson

Fonte: Apartment therapy (2009).26

Esta casa foi escolhida como obra análoga devido ao modo como o material

se mistura a paisagem do deserto(FIG 36) e ao mesmo tempo mantém um design 

contemporâneo com a utilização do telhado borboleta, do vidro presente em 

enormes janelas, do aço e do concreto.



27,28 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/905557/residencia-rosales-israel- 
espin/5bbfced1f197cc3c6a00052f-casa-rosales-israel-espin-photo> Acesso em : 18 nov. 2018.
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4.3 RESIDÊNCIA ROSALES

Figura 37- Residência Rosales, Arquiteto Israel Espin

Fonte: Archdaily (2018)27

Figura 38 - Interior da residência Rosales

Fonte: Archdaily (2018)28



29 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/905557/residencia-rosales-israel- 
espin/5bbfced1f197cc3c6a00052f-casa-rosales-israel-espin-photo> Acesso em : 18 nov. 2018.
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A residência Rosales( FIG.37 e FIG. 38) é um projeto do 

Arquiteto Israel Espin feito no México com a técnica de adobe, e faz parte da 

iniciativa de reconstrução pós-terremoto ReconstruirMX vinculada a Pienza 

Sostenible A.C. a partir dos terremotos de setembro de 2017 que afetaram várias

regiões do México. (SBEGHEN,2018).

Decidiu-se  criar  uma  nova  edificação  no  mesmo  lugar  onde  estava  a

anterior  deteriorada  pelo  terremoto.  O novo  projeto  integra  conceitos  de

desenho e construção sismo-resistente, está equipado com instalações que

otimizam sua ocupação e são utilizados para sua construção materiais  e

mão-de-obra  locais,  além de contar  com a  participação  direta  dos  seus

habitantes  nos  processos  de  desenho  e  produção  dos  blocos   de

terra. (SBEGHEN,2018).

A planta baixa é bastante simples, consistindo em dois cômodos, um servindo de

sala de jantar e o outro de cozinha; no entanto sua riqueza se encontra nos detalhes

da utilização da técnica.

O piso é feito com concreto conectado à cimentação de pedra e para a
cobertura foi disposto um tramado de vigas de madeira para receber a telha
reutilizada  da  edificação  anterior.  É  uma  obra  que,  com a  utilização  de
materiais  e  mão-de-obra  locais,  encontra  suas  principais  virtudes,  uma
edificação  local  que  se aproxima do vernáculo  e do  aproveitamento dos
recursos disponíveis no lugar.

Figura 39 - Interior da Residência Rosales

Fonte: Archdaily (2018)29



30 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/905557/residencia-rosales-israel- 
espin/5bbfced1f197cc3c6a00052f-casa-rosales-israel-espin-photo> Acesso em : 18 nov. 2018.
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Na figura 39 pode se ver a base feita de pedras, o piso de concreto e a

tubulação externa que é ideal neste tipo de construção caso seja necessária alguma

manutenção .

Esta  residência foi  escolhida como obra  análoga devido a riqueza de seus

detalhes, apesar da planta baixa simples. A casa acompanha o terreno (figura 40), o

peso  do telhado  se  distribuí  sobre  uma viga  de  madeira  para  que  a  carga  não

comprometa a estrutura de adobe(figura 42), a tubulação elétrica não é embutida, o

que permite a manutenção e mais uma vez preserva a estrutura e tudo isso está

cuidadosamente representado em cortes e fachadas muito bem elaborados(figura

41).

Figura 40 - Corte residência Rosales

Fonte: Archdaily (2018)30



31,32 Disponível em:< https://www.archdaily.com.br/br/905557/residencia-rosales-israel- 
espin/5bbfced1f197cc3c6a00052f-casa-rosales-israel-espin-photo> Acesso em : 18 nov. 2018.
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Figura 41- Corte Residência Rosales

Fonte: Archdaily (2018)31

Figura 42- Detalhe da estrutura da cobertura

Fonte: Archdaily (2018)32
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5.PROJETO

O projeto se localiza na zona rural de Ouro Branco, no distrito de Vargem

Alegre.  A  cidade de  Ouro Branco possuí  clima morno durante  todo o  ano,  com

temperaturas que variam de 11°C a 28°C. A estação seca dura de 6,6 meses e a

estação com maior preciptação dura cerca de 5,4 meses.

Fonte: Google Earth

O terreno (figura 43) está inserido em uma gleba maior pertencente a uma

única família, onde estão localizadas sete residências habitadas por seus membros.

O projeto foi feito para o filho de uma dessas famílias que deseja morar sozinho.

Trata-se de um biólogo de 28 anos, solteiro.

O programa, indicado por ele, consiste em dois quartos, cozinha e sala de estar,

escritório,  banheiro. Para a parte de serviços, ele indicou a necessidade de uma

lavanderia ampla,  com depósito para ferramentas,  garagem, além de solicitar no

projeto a indicação de locais para pomar e horta.

Imagem por Aline Silveira
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O local  onde  será  executado  o  projeto  encontra-se em uma “esquina”  e

possuí as dimensões de 39m por 49m, e inclinação coníinua de 6,08% (figura44).

Devido a topografia do terreno escolheu-se trabalhar com uma casa em dois níveis,

com o programa distribuído em pavilhões, para evitar  a necessidade de grandes

muros de arrimo. A área social da casa encontra-se voltada para o leste e o norte,

enquanto a área dos quartos está voltada para leste e norte.

Foi  escolhido  o  concreto  ciclópico  para  a  fundação  da  casa  –  devido  à

facilidade  de aquisição  na  própria  área -  e  devido à  necessidade  de manter  as

paredes a salvo de umidade elevou-se as sapatas corridas a 60cm acima do nível

do solo.

Baseado  em  outros  projetos,  adotou-se  a  espessura  de  45  cm  para  as

paredes. Por se optar por manter as paredes externas sem reboco – uma opção

estética – elas devem ser impermeabilizadas com um polímero acrílico, o qual deve

receber manutenções periódicas. No interior da casa optou-se também por manter a

estrutura aparente e por um reboco de terra em alguns locais, exceto nas áreas

molhadas que serão rebocadas com areia e cimento, protegidas com tinta epóxi e

azulejos (no caso dos “box” dos banheiros). Adotou-se o reboco de cimento e areia

nas  áreas  em contato  com  o  encanamento  devido  ao  risco  deste  se  romper  e

acidentalmente molhar as paredes. Deve-se atentar também para a importância de

que toda a tubulação da casa, tanto elétrica quanto hidráulica, deve ser externa às

paredes  para  evitar  desestabilização  da estrutura  e  proporcionar  manutenção  da

tubulação. Adotou-se o uso de caixas de passagem em algumas paredes para a

passagem da tubulação.

Quanto às esquadrias, foram utilizadas janelas e portas que se estendem

até o telhado – exceto pelas paredes do banheiro, que são de pequenas dimensões

– pois a abertura de pequenos vão pode fragilizar a estrutura (figura 45)
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Figura X: Tipo de abertu

Fonte: MINKE (2001)

Desenvolvimento da proposta de projeto, ver APÊNDICE.

5.1 Testes de terra

Para verificação do tipo de solo a se trabalhar e escolha de aditivos 

adequados foram realizados alguns dos testes apresentados no traballho.

5.1.1 Teste da queda da bola

A partir  do  teste  da  queda  da  bola(figura  46)  verificou-se  que  a  mesma

deformou-se um pouco e fissurou pouco, mostrando que o solo é mais argiloso do

que arenoso.

Figura 46 - Teste da queda da bola

Imagem por Aline Silveira

Figura 43 - 
Localização 
do Terreno

Figura 45 - 
Tipo de 
aberturas 
ras
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5.1.2 Teste do cordão

A partir do teste do cordão (figura 47) verificou-se que o cordão tem uma

resistência  suave,  ou  seja,  é  pouco  resistente,  se  fissura  com  facilidade,

características de uma terra argilo-siltosa, arenosa ou areno-argilosa, com mediana

plasticidade.

Figura 47-Teste do cordão

Imagem por Aline Silveira

5.1.3 Teste da resistência seca.

De  acordo  com  o  teste  da  resistência  seca  (figura48)  a  resistência  das

pastilhas é média, sendo essas possiveis de serem reduzidas a pó, o que indica

uma terra argilo-siltosa, argilo-arenosa ou areia argilosa.

Figura 48 - Teste da resistência seca

Imagem por Aline Silveira
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ESTABILIZANTE NECESSÁRIO

A partir dos resultados dos testes verificamosuma terra siltosa, que pode ser

utilizada como material de construção com o uso de aglomerantes. Os estabilizantes

mais apropriados  para esse tipo de técnica são o  cimento portland ou emussão

asfaltica de baixa viscosidade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo das principais técnicas construtivas em terra – análise histórica

e sistematização das técnicas – optamos pela taipa de pilão como técnica a ser

utilizada no projeto devido a sua capacidade estrutural, à estética de suas paredes

monolíticas,  às  possibilidade da utilização de técnicas  mecanizadas e também à

baixa utilização de água.

O projeto teve como objetivo exemplificar a utilização de materiais tradicionais

com a junção de design moderno, que unidos aos benefícios que a construção com

terra propicia pode atrair novos adeptos para a essa técnica, ajudando a reduzir os

impactos ambientais causados pela construção civil.  Estudos nessa área também

são importantes para acabar com o preconceito que envolve a construção em taipa

de pilão, atraindo também adeptos de diversas classes sociais. Quanto a viabilidade

econômica,  é  possível  supor  que  a  técnica  é  mais  econômica  que  as  demais

técnicas da construção civil, mas não é possível confirmar isso sem a elaboração de

orçamento  do  mesmo  projeto  construído  com  técnicas  diferentes.  A  viabilidade

econômica  depende  também  da  disponibilidade  da  matéria-prima  na  região  do

projeto.



63

6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO, Thaís Márjore Pereira; LOPES, Wilza Gomes Reis. A arquitetura de
terra e o desenvolvimento sustentável na construção civil. In: CONGRESSO 
NACIONAL DE PESQUISA E INOVAÇÃO, VII., 2012, Palmas-Tocantins. vii
CONNEPI... [S.l.: s.n.], 2012. p. 1-7. Disponível em:
<http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/view/3762/2940>. Acesso 
em: 19 nov. 2018.

Casa Colinas / FATO Arquitetura" 27 Dez 2014. ArchDaily Brasil. Acessado 17 Nov
2018. <https://www.archdaily.com.br/br/759523/casa-colinas-fato-arquitetura> ISSN
0719-8906

D'AVILA, Flávia Blaia.  Conceitos e técnicas para assentamentos humanos na
perspectiva da sustentabilidade. 2008. 223 p. Dissertação (Mestre em Arquitetura
e Urbanismo)- FAU PUCCampinas, Campinas, 2008. Disponível em:
<http://tede.bibliotecadigital.puc- 
campinas.edu.br:8080/jspui/bitstream/tede/66/1/Flavia%20Blaia%20dAvila.pdf>.
Acesso em: 16 nov. 2018.

FERNANDES, Maria. A taipa no mundo. digitAR, Portugal, n. 01, p. 14-21, jan.
2013. Disponível em: <http://impactum- 
journals.uc.pt/digitar/article/download/1414/862/>. Acesso em: 15 nov. 2018.

GONÇALVES, Teresa Diaz; GOMES, Maria Idália. Construção de terra crua: 
potencialidades e questões em aberto. In: Jornadas, 2012, Lisboa. LNEC... [S.l.:
s.n.], 2012. p. 1-6. Disponível em:
<http://repositorio.lnec.pt:8080/bitstream/123456789/1003633/1/GONCALVES_r021.
pdf>. Acesso em: 16 nov. 2018.

LOPES, Wilza G. R.; INO, Akemi. Habitação em taipa de mão: alternativa de 
construção mais sustentável. 2000. 7 p. Artigo (-)- -, São Paulo, 2000. Disponível
em: <http://www.infohab.org.br/entac2014/2000/Artigos/ENTAC2000_662.pdf>.
Acesso em: 17 nov. 2018.

MINKE, Gernot. Manual de Construção em terra: Uma arquitetura sustentável -
2001. ISBN 9974-42-078-4

Neno Leite, Ana Sofia (2012), A cultura construtiva vernacular marroquina 
contemporânea às praças portuguesas, em O caso de Aït Ben Haddou – 
Património da Humanidade, disponível em < 
http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/790_Terra_ananeno_revA.pdf>, acesso 
em 15/11/2018.

NEVES, Célia Maria Martins; FARIA, Obede Borges; ROTONDARO, Rodolfo; 
CEVALLOS, Patricio S.; HOFFMANN, Márcio Vieira. (2009). Seleção de solos e 
métodos de controle na construção com terra – práticas de campo. Rede Ibero-
americana PROTERRA. Disponível em http://www.redproterra.org. Acessado em 
17/11/2018



64

NEVES, Célia; FARIA, Obede Borges (Org.). Técnicas de Construção com terra.
Bauru - SP: FEB-UNESP / PROTERRA, 2011. 80 p. Disponível em: 
https://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/arquivos/proterra- 
tecnicas_construcao_com_terra.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2018.

NORTHERN Architecture: Tucson Mountain House Arizona. Tucson Mountain 
House Arizona. 2018. Disponível em: <https://www.northernarchitecture.us/green-
design- 2/tucson-mountain-house-arizona.html>. Acesso em: 18 nov. 2018.

PINHEIRO, Levi et al.  Panorama Da Produção De Obras Em Terra Crua Com
Design  Contemporâneo  Nos  Ùltimos  60  Anos  No  Brasil.  In:  Congresso
Internacional de História da construção Luso Brasileira, 02., 2016, Porto - Portugal,
2016. p. 1-11. Disponível em:
<https://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/86343/2/162727.pdf>.  Acesso  em:
19 ago. 2018.

PORTELLA, Amanda de Jesus Fernandes et al.  Arquitetura De Terra: Processo
Histórico.  In:  Encontro  Nacional  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  Presidente
Prudente,  2015,  Presidente  Prudente.  Anais...  Presidente  Prudente:  Colloquium
Humanarum, vol. 12, n. Especial, 2015, p. 182-189. ISSN: 1809-8207. DOI: 10.5747/
ch.2015.v12.nesp.000613 disponivel em
http://www.unoeste.br/site/enepe/2015/suplementos/area/Humanarum/Arquitetura%2
0e%20Urbanismo/ARQUITETURA%20DE%20TERRA%20-
%20PROCESSO%20HIST%C3%93RICO.pdf Acesso em: 11 ago. 2018

RODRIGUES,  Paulina  Faria.  Construções  Em  Terra  Crua:  Tecnologias,
Potencialidades  E  Patologias.  Musa,  Setúbal,  v.  2,  p.  149-155,  jul.  2005.
Disponível em < https://run.unl.pt/handle/10362/9949> acesso em 29/08/2018.
SATO, Marcia Helena Yamamoto. Análise de estruturas em taipa de pilão. 2011. 87
p.  Dissertação  (Mestre  em  engenharia  de  estruturas)-  USP,  São  Paulo,  2011.
Disponível  em:  <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-26082011-
140706/pt-br.php>. Acesso em: 16 nov. 2018

SCHOENER Wohnen.: Ein perfekt an die Wüste angepasstes Haus. Disponível 
em: <https://www.schoener-wohnen.de/architektur/architektenhaeuser/35363-bstr- 
ein-perfekt-die-wueste-angepasstes-haus/123476-img-baudaten-architekt-rick-
joy>. Acesso em: 18 nov. 2018.

TELLI, Francielli Hang. Taipa de pilão: Santa Catarina: Ufsc, 2014. 15 slides, color.
Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/0BzAUcJjLBprtd1o0eHNON0lyZ3c/view>. Acesso 
em: 16 nov. 2018.



Residência Vieira
localização

01 03

04

Ouro branco Zona rural de ouro branco

vargem alegre

03
TERRENO DA FAMÍLIA VIEIRA

APÊNDICE A - Projeto arquitetônico
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Residênca Vieira
Implantação

planta de implantação 

ESCALA 1/250

Encanamento de água
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Planta Baixa 

ESCALA 1/100  

Planta Baixa-garagem

ESCALA 1/100  

CIMENTO

QUEIMADO

Residênca Vieira
Planta baixa
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Terreno Natural

Corte do Terreno

Volume total de terra retirado 
387m³

Volume total de terra gasto no
projeto 200,76m³

Corte da fundação

Fundação

Sapata corrida. 
60 cm para cima do solo para

evitar
 que a umidade alcance as paredes!

 

Paredes de Taipa

Impermeabilizar as paredes
 

com Polímero Acrílico. 

Esquadrias

Esquadrias inteiriças, 
pois os vãos abertos nas

paredes
 fragilizam a estrutura! 

Estrutura do telhado

Estrutura do telhado de eucalipto
roliço  retirado da região.

Telhado

Rufo para que a água da
chuva não penetre na parede.

Residênca Vieira
Passo a passo

01

02

03 06

05

04 07

08

Estrada
Estrada
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Tinta epóxi  e azulejos para proteger 
a parede por onde a tubulação

hidráulica passa

Box com azulejos.
Parede com tinta epóxi.
Tubulação Hidráulica aparente.

Tubulação elétrica externa e shaft

passagem para tubulação hidraulica. 

Madeira aparelhada para se

encaixar nas esquadrias

Residênca Vieira
Detalhamento Construtivo
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fachada frontal

ESCALA 1/125

FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/125

Residênca Vieira
Fachadas
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Projeto

Fachada Frontal fachada lateral Esquerda

fachada posterior fachada lateral direita 73



fachada  Lateral esquerda

ESCALA 1/125

FACHADA lATERAL DIREITA
ESCALA 1/125

Residênca Vieira
Fachadas
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Residênca Vieira
Corte AA

CORTE AA

ESCALA 1/75  
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Eucalipto 

Roliço

Cinta De 

Amarração

Taipa 

De Pilão

Concreto

Ciclópico

Fechamento

De Madeira

Residênca Vieira
Corte BB

CORTE BB

ESCALA 1/50  
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