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RESUMO

A identificação da terra crua como material de construção é ancestral. A
diversidade de respostas arquitetônicas e técnicas de construção em terra é
proporcional às diferentes demandas climáticas e culturais. Entre as propriedades e
características da terra está o melhoramento do conforto interno da edificação, a
inércia térmica em clima tropical, e isolamento térmico para clima frio, quando
composta com fibra natural, bem como o balanço da umidade relativa do ar. A terra,
quando mantida em seu estado cru, sem aditivos, pode ser reutilizada inúmeras
vezes sem degradação, com baixo gasto de energia. A reciclagem e o reuso da terra
garantem seu ciclo de vida contínuo e legítimo, ao contrário da reciclagem de
materiais sintéticos, que podem levar centenas de anos para se decomporem. Nesta
dissertação, foi realizada pesquisa de processos de produção abrangendo desde
manuais até as novas tecnologias de compactação da terra em elementos
monolíticos pré-fabricados na Europa. São relatados dois estudos de caso em
técnicas de terra: um projeto localizado no Brasil, em Campinas (interior de São
Paulo) e outro na Suécia, no município de Norrköping (às margens do mar Báltico).
Na casa de Campinas, foram retiradas duas amostras das taipas para análise no
laboratório de solo do IPT e realização dos ensaios de análise petrográfica,
determinação da densidade, da resistência mecânica, do limite de liquidez, do limite
de plasticidade e do teor de umidade. A partir dessas análises, obteve-se a análise
granulométrica conjunta, a fim de reconstituir o traço original da mistura da taipa e
traçar considerações sobre a qualidade física das paredes em questão. Na Suécia,
foi construído um protótipo de uma casa por meio das técnicas de produção de
blocos de terra-palha e muros monolíticos em taipa de pilão. O objetivo principal
desse estudo de caso foi verificar a adequação do material ao clima frio, com
inverno rigoroso, e a viabilidade das técnicas no processo construtivo em terrapalha. Este estudo busca demonstrar que a terra, material tão peculiar pela sua
plasticidade e adaptabilidade, possibilita seu uso em projetos inovadores com
partidos arquitetônicos e climas muito variados.
Palavras-chave: tecnologia de taipa, habitação, sistema de processo construtivo,
terra-palha, taipa de pilão, conforto térmico, isolamento térmico, material ecológico
de construção.

ABSTRACT

Earth Buildings: Production Process and Evolution of Rammed Earth

The identification of raw earth as building material is ancient. The diversity of
architectonic and technical solutions in earth construction is proportional to different
climatic and cultural demands. Among the proprieties and characteristics of earth is
the improvement of indoor building climate, thermal inertia in tropical climates and
insulation in cold climates when mixed with natural fibres, as well as regulating
relative air humidity. Raw earth may be reused without degradation and with low
energy use, which makes the recycling process complete, in contrast to recycling of
synthetic materials that need hundreds of years to complete their life cycle. In this
dissertation production processes and new technologies of the prefabricated
elements in Europe, (specifically in Switzerland, France and Austria), were studied.
Two case studies were developed, built with earth construction techniques: one
project located in Brazil, Campinas (São Paulo) and the other in Sweden
(Norköping). Two samples of a rammed earth wall was collected from the house in
Campinas for analysis in the IPT laboratory, where determination of density testing,
mechanical strength, liquid limit, plasticity limit and moisture content was analyzed.
From these results, a granulometric analysis was obtained in order to reconstruct the
original proportions of the mud mixture and to make considerations about the
physical qualities of the walls. In Sweden, a prototype of a house using the
techniques of clay-straw blocks and monolithic walls of rammed earth was built. The
main objective of this case study was to prove the suitability of the material to cold
weather with harsh winters and the viability of the techniques in the construction
process of clay-straw. The aim of this dissertation is to demonstrate that the earth, a
singular material in its plasticity and adaptability, allows its use in innovative projects
with very varied architectural design.
Keywords: rammed earth technology, housing, construction system process, claystraw, rammed earth, thermal comfort, thermal insulation, ecological construction
materials.
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1 INTRODUÇÃO
A partir do meu percurso profissional, exercendo a arquitetura com terra crua,
em clima subtropical do Brasil (cfa) e temperado marítimo (cfb) na Suécia, Finlândia
e Dinamarca, identifiquei a necessidade de sistematizar o conhecimento e
aprofundar nas tecnologias de construção que utilizam esse elemento.
Atualmente, cerca de um terço da população mundial vive em habitações
feitas com terra (figura 1), também chamada de terra crua, como forma de
diferenciá-la da terra queimada, técnica utilizada em materiais cerâmicos.
Figura 1 – Localização das zonas de concentração de arquitetura em terra pelo mundo

Sítio patrimônio mundial
Áreas com construção
em terra

Fonte: Auroville (s.d.)

No Brasil, busca-se criar uma alternativa tecnológica sustentável normalizada
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Atualmente, uma comissão de
arquitetos e engenheiros trabalha na primeira etapa da normatização da técnica de
construção e produção de adobe no Sinduscon em São Paulo no texto-base PN
002:123.009-001 “Alvenaria de adobe – Terminologia, requisitos e métodos de
ensaio”.
As escolas de arquitetura no Brasil vêm considerando a importância do ensino
prático, como por exemplo os grupos de oficinas da Universidade Federal de São
Carlos e do Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
São Paulo, este criado pelo Professor Reginaldo Ronconi. Os ganhos nestas
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experiências são relevantes na percepção das implicações entre projeto e execução
dentro do ciclo de produção do material e do sistema construtivo. Construir com as
próprias mãos, especialmente com materiais naturais, tem se mostrado ser um
exercício determinante para a absorção do conhecimento das etapas de
transformação da matéria prima em material de construção.
Do ponto de vista da ecologia das edificações, os sistemas construtivos com
materiais naturais renováveis como a terra crua, a madeira, as fibras vegetais, o
bambu, entre outros pressupõem uma ampla análise sobre conforto e economia de
energia. Trata-se de um material de considerável disponibilidade e com uma
demanda simples de processamento, podendo sempre ser realizado no próprio lugar
de origem.
Além disso, as tecnologias de construção com terra são de fácil apropriação.
Assim, pode se propiciar oportunidades de formação de trabalhadores locais, bem
como a valorização de seus saberes tradicionais. Trata-se de preservar e reeditar o
conhecimento das práticas e das tradições no processo da produção de edificações
saudáveis em diferentes climas e territórios.

1.1

Justificativa

O excesso de resíduos descartados na natureza, assim como o esgotamento
das fontes limpas de energia e de recursos naturais são evidentes em todo o
planeta, o que se reflete na baixa qualidade da água e do ar e também nas
mudanças climáticas.
A poluição do ar e da terra, que contribuem para o aumento do aquecimento
global, levam-nos a pensar em uma mudança de paradigma, na busca de
tecnologias limpas, na preservação dos recursos naturais, de modo a alcançarmos
uma melhor qualidade de vida.
A tecnologia da construção em terra crua atende a essa perspectiva de um
paradigma pautado pela sustentabilidade. Além de habitações saudáveis, a
preservação dessas tecnologias e seu uso devem ser reconsiderados a partir de
uma análise econômica e sustentável no processo produtivo da construção
comparativamente ao sistema vigente do uso exacerbado do cimento.
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1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi pesquisar e apresentar as formas e técnicas para
produzir materiais ecológicos de terra crua, com propriedades térmicas e balanço de
umidade no edifício adequadas ao ser humano. Dentre os materiais crus, temos a
madeira e as fibras vegetais como os mais tradicionais e promissores na
composição com a terra.
Com isso, pretendeu-se verificar se a construção em terra é uma alternativa
tecnológica sustentável, com solução de custos acessíveis e baixo impacto
ambiental.
A intenção foi contribuir para preservar as tradições de tecnologias de
produção de edificações com terra crua, tanto em pequena como em grande escala,
em diferentes climas e regiões, à luz da revisão e pesquisa apresentada neste
trabalho.
Pretendeu-se ainda dar continuidade e avançar nas questões das normas e
requisitos para que se possa assegurar o desempenho do material, vislumbrando
uma abrangência de interesse técnico e de pesquisa a fim de alcançar sua prática
como alternativa tecnológica disponível no mercado. Para tanto, tem-se a
caracterização física do material utilizado na construção da casa de Campinas e a
análise das técnicas e processos construtivos da casa da Suécia.
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2 METODOLOGIA
A

metodologia

utilizada

nesta

dissertação

baseou-se

em

pesquisa

bibliográfica e dois estudos de caso.
Na pesquisa bibliográfica, procurou-se abranger livros, artigos, manuais,
normas, teses nacionais e internacionais. Foram analisadas várias fontes
bibliográficas sobre as tradições, e as evoluções tecnológicas do processo produtivo
da construção com terra. Também foram pesquisadas as técnicas utilizadas em
diversos climas e continentes, refletindo a diversidade cultural dos povos,
acompanhando também as mudanças ocorridas ao longo do tempo.
Do ponto de vista prático, foram escolhidos dois estudos de caso construídos
em taipa, porém com tecnologias distintas e distintas também na época da
construção, do clima, da localização geográfica e da cultura dos povos, conforme
figura 2.
No estudo de caso da casa de Campinas, foram realizadas análises
laboratoriais e ensaios normatizados.
No estudo de caso da casa da Suécia, foram analisadas as técnicas de
construção de uma casa com materiais locais, construída em um curto prazo de
tempo.
Figura 2 – Localização das residências estudadas

Fonte: Google Earth (2016)
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A análise física e petrográfica do material foi aplicada na Casa de Campinas
conforme apresentação a seguir.
As etapas dos Ensaios Físicos do solo e a Análise Petrográfica das
fotomicrografias obtidas pelo “testemunho” das amostras inserido na lâmina delgada,
podem ser vistas no capítulo cinco, “Estudo de Caso 1 – Casa do Brasil – Campinas
– 1998”.

2.1

Casa Campinas, Brasil.

Esta casa (fotografia 1) situa-se em Campinas, estado de São Paulo, em zona
rural. Foi construída em 1998 com a técnica de taipa.
Fotografia 1 – Fachada da Casa Campinas

Fonte: Leticia Achcar (2015)

Com o objetivo de caracterizar física e mineralogicamente o material utilizado
nesta casa brasileira, foram coletadas duas amostras para análise em laboratório.
Os procedimentos adotados foram:
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2.1.1 Coleta das amostras
As duas amostras foram coletadas da parede interna da cozinha, a uma altura
de 60cm do piso e a 1,50m respectivamente, utilizando-se uma serra-copo de 9cm
de profundidade e 8cm de diâmetro acoplada à furadeira. A coleta foi executada pela
autora com auxílio de dois ajudantes. A figura 3 ilustra a localização da coleta das
amostras.
Figura 3 – Localização da posição de coleta das amostras

Fonte: Letícia Achcar com base em projeto original de Sylvio Sawaya (1998)

2.1.2 Ensaios Físicos realizados
Os ensaios são importantes para a averiguação das características físicas da
terra utilizada na construção, indicando a correção granulométrica e apontando para
o uso do aglomerante apropriado.
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Todos os ensaios listados a seguir foram executados na Seção de Geotecnia
do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura do IPT.

2.1.2.1

Solo – Determinação da Massa Específica Aparente Natural de

Amostras Indeformadas de Solo com Emprego da Balança Hidrostática.

Este ensaio segue a norma ABNT NBR 6457. As ilustrações deste
procedimento encontram-se nas Fotografias, no Apêndice 02.
O ensaio fornece a densidade das amostras fornecidas, viabilizando o cálculo
do volume das adições e/ou aglomerantes, sendo, neste caso, areia e cal
respectivamente.

2.1.2.2

Solo – Determinação do Limite de Liquidez 15797

Este ensaio segue a norma ABNT NBR 6457. As ilustrações deste
procedimento encontram-se nas Fotografias, no Apêndice 02.
Este ensaio, em conjunto com a determinação do limite de plasticidade,
obtém-se o índice de plasticidade, a fim de averiguar as características físicas do
solo de acordo com o teor de água presente no mesmo.

2.1.2.3

Solo – Determinação do Limite de Plasticidade 15756

Este ensaio segue a norma ABNT NBR 6457. As ilustrações deste
procedimento encontram-se nas Fotografias, no Apêndice 02.
Este ensaio, em conjunto com a determinação do limite de liquidez, obtém-se
o índice de plasticidade, a fim de averiguar as características físicas do solo de
acordo com o teor de água presente no mesmo.
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2.1.2.4

Solo – Determinação do Teor de Umidade 15798

Este ensaio segue a norma ABNT NBR 6457. As ilustrações deste
procedimento encontram-se nas Fotografias, no Apêndice 02.
O objetivo do ensaio é determinar a umidade ótima para a execução da taipa,
definindo a quantidade de água ideal, para lubrificar as partículas do solo.

2.1.2.5

Solo – Análise Granulométrica Conjunta 3852

Este ensaio segue a norma ABNT NBR 7181. As ilustrações deste
procedimento encontram-se nas Fotografias, no Apêndice 02.
O ensaio determina a dimensão e proporção das partículas dos componentes
da terra – areia, silte e argila. Com isso, pode-se determinar o tipo de aglomerante a
ser utilizado se necessário for.

2.1.3 Análise Petrográfica
A análise foi executada pelo Laboratório de Materiais de Construção Civil
(LMCC) do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura (CT-Obras) do IPT –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, segundo procedimento baseado na norma
UNI 11176:2006 – “Beni culturali – Descrizione petrofrafica di una malta” da
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). O equipamento utilizado foi o
Microscópio modelo DM4500 P, marca Leica acoplado à câmera digital DFC295,
marca Leica. Para a edição das fotomicrografias obtidas, foi utilizado o software LAS
(Leica Application Suite), versão 4.4.
Primeiramente, efetuou-se o corte da amostra para obter uma pequena
placa de (20 x 40 x 10) mm (largura x comprimento x espessura) denominada
“testemunho”. Colocou-se o testemunho obtido em um pequeno recipiente metálico
untado com anti-aderente; e despejou-se a resina impregnada com corante (tipo
Corassol Azul BG 6136). O corante tem o objetivo de destacar descontinuidades
presentes na argamassa estudada. O recipiente foi então colocado em dessecador
ligado à bomba de vácuo, para que a amostra pudesse absorver apropriadamente a
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resina. Por fim, o testemunho foi cortado, lixado até a espessura de 30 m, colocado
entre lâmina (44 x 25 x 2,0 mm) e lamínula (24 x 40 mm) de vidro e fixado com
cola adesiva linha médica 3311 Cód. 30259.
O exame da lâmina delgada ao microscópio óptico de luz transmitida
polarizada permitiu a descrição (e obtenção de imagens) das seguintes feições:
- Ligante: cor da pasta, estrutura, textura, composição mineralógica,
interação com o agregado;
- Vazios:

forma,

quantidade

relativa,

dimensão,

distribuição

e

embricamento;
- Agregado: granulometria (tamanho e grau de seleção), forma
(esfericidade

e

arredondamento),

distribuição,

orientação,

composição mineralógica, petrográfica (classificação e dimensão) e
identificação de outros materiais, tais como carvão, fibra vegetal, etc.
2.2

Casa da Suécia

Esta casa (fotografia 2) situa-se no município de Norrköping, área rural do
Castelo Mauritzberg.
Fotografia 2 – Casa Ecohus – Suécia

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Foi construído em 1992 um protótipo de uma casa utilizando as técnicas de
blocos de terra-palha (compósito de terra argilosa com fibra de trigo) e muros
monolíticos em taipa de pilão. O processo construtivo foi o foco principal da
experiência realizada com a participação de escolas de arquitetura dos países
nórdicos e bálticos, a saber, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Letônia,
Lituânia e Estônia. A descrição detalhada do processo de produção do protótipo
incluindo formas, materiais, tempo, tipologia de blocos, bem como o sistema de
produção dos blocos, secagem e assentamento foi publicado no relatório Selvitys
savirakentamisesta (1992, Lundsten, B., Achcar, L., Westermarck, M.)
Por conta do perfeito estado de conservação desta casa de 24 anos, procurase compreender, por meio da análise da técnica construtiva e do clima local, os
motivos para sua satisfatória condição e preservação, sendo habitada durante todo o
tempo.
O estudo sobre esta construção foi realizado considerando outros aspectos,
principalmente, o processo construtivo, o uso de matéria prima local – argila, palha
de trigo e madeira, e ainda o tempo de construção bem como sua durabilidade.
Nas duas construções a taipa foi utilizada. Embora, não tenha havido coleta
atualizada do material da casa da Suécia para os ensaios realizados com a casa
brasileira, advém da experiência da Ecohus a elaboração de blocos pré-moldados
que agilizam o processo e impactam no custo e acesso. Este trabalho fomentou
novas construções na Suécia, Finlândia, Dinamarca e posteriormente no Brasil.
Sendo que na Dinamarca, houve o desenvolvimento de uma linha de produção com
formas desenvolvidas neste protótipo.
A durabilidade das duas construções demonstra a amplitude de temperatura
que a terra crua suporta e a alta adaptabilidade em termos climáticos, visto que tanto
em clima tropical quanto polar as duas casas estão em uso e em excelente estado
de conservação.
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3 A TERRA ENQUANTO MATÉRIA-PRIMA
A terra é a porção granular que reveste parte da crosta terrestre, originária
da decomposição das rochas, por conta das ações da natureza, como variações de
temperatura, movimentos de geleiras, chuvas, rios, marés, ventos, terremotos,
vulcões e a própria vida.
O solo é composto por diferentes camadas com espessuras variáveis, sendo
suas divisões perceptíveis, por isso chamadas de horizontes.
Normalmente, para a construção com terra, a primeira camada de matéria
orgânica, até aproximadamente um metro de profundidade, é retirada, e a camada
seguinte pode ser usada na construção (figura 4). Para a proteção do solo, é
importante devolver a matéria orgânica sobre a superfície aberta; este procedimento
faz parte da legislação de uso e ocupação do solo em muitos países.
Figura 4 – Representação esquemática da formação dos solos

Fonte: Neves; Faria (Org.) (2011)

Os minerais que constituem este material granular sem coesão são
essencialmente alumino-silicatos (argilominerais, feldspatos, entre outros) ou
quartzo (a forma mais comum de sílica). Minerais ricos em ferro – especialmente
óxidos e hidróxidos – também são comuns. Entre esses, destacam-se a hematita e
as limonitas.
Os argilominerais são alumino-silicatos com presença importante de cátions,
tais como cálcio, sódio, magnésio, ferro entre outros. Sua composição química,
aliada à sua estrutura cristalina é o que confere a cada argilomineral suas
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propriedades, tais como: plasticidade, capacidade de troca catiônica (CTC),
capacidade de absorver outras substâncias, e até mesmo a cor da terra.
Solos lateríticos são os solos avermelhados devido ao alto teor de ferro
encontrados principalmente em regiões tropicais da Terra.
Em termos de granulometria, a terra pode apresentar as dimensões
resumidas na tabela 1:
Tabela 1 – Composição granulométrica da terra

Componente

Dimensão

Pedregulho

entre 4,8mm e 50mm

Areia

entre 50µm e 4,8mm

silte

entre 5 µm e 50 µm

argila

menor ou igual a 5 µm

Fonte: Isaia (ed.) (2010, vol. 2, p.1570)

3.1

Terra enquanto material de construção

O pedregulho e a areia são sólidos quimicamente inertes, não reagem com
cal ou cimento, estruturam e dão resistência mecânica aos esforços. A separação
dimensional dos grãos é feita por peneiramento NBR 7181 (ABNT, 1984).
O silte absorve água em seus poros, permitindo diminuição de atrito entre os
grãos, rearranjando e preenchendo os vazios quando o solo sofre pressão de
compactação.
A argila, último estágio de fracionamento da terra (com dimensões aferidas
em micrômetro, µm, equivalente a 10-6m), composta por partículas de forma lamelar,
e superfície específica muito superior aos demais componentes do solo,
normalmente é constituída por argilominerais, que são quimicamente ativos reagindo
com cimento e cal. Sua manipulação em tecnologias de construção com terra é feita
sempre com a presença de água, conferindo coesão à terra úmida, funcionando
como um ligante. A capacidade de troca iônica das argilas, a capacidade aglutinante
e a resistência a compressão da terra dependem do tipo e quantidade de cátions.
A porcentagem de silte e argila pode ser determinada pelo ensaio de
sedimentação indicado pela NBR 7181 (ABNT, 1984).
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Grande parte dos estudos indicam que os solos adequados para a taipa
devem apresentar baixa quantidade de silte, pouca matéria orgânica, e teor em torno
de 30% de argila e silte e 70% de areia (CRATerre). Entretanto, mesmo para solos
com distribuição granulométrica semelhantes, têm-se grande variabilidade de
resultados que pode ser atribuída principalmente às características da argila e, em
alguns casos, as da areia (Neves et al, 2009). Além de requerer maior quantidade de
areia, o solo também deve ter sua curva granulométrica bem distribuída, resultante
de um imbricamento dos grãos com menor número de vazios, e maior massa
específica na compactação.
A quantidade e o tipo da argila presente no solo determinam o seu limite de
liquidez. A quantidade de argila presente no solo define o índice de plasticidade. Os
tipos de solos são basicamente três: arenoso quando contém até 10% de argila,
siltoso quando contém de 5 a 25% de argila e acima de 20% de argila o solo é
argiloso (CRATerre, 1979).

3.2

As técnicas de construção em terra conforme seus estados hídricos

Através dos tempos, as pessoas têm utilizado a terra crua para a construção de
seus espaços. Cada continente e quase todos os países possuem um rico
patrimônio de edificações em terra crua.
No Brasil colonial, o adobe, o pau a pique ou taipa de mão, e a taipa de pilão
eram os sistemas construtivos tradicionais. A madeira disponível era utilizada para
caixilharia, piso, estrutura e mobiliário de toda ordem. As edificações, sempre que
possível, eram construídas sobre uma fundação de pedra local aparente, elevada do
nível externo que, combinadas a beirais largos, que protegiam as fachadas,
especialmente nas interfaces de soleiras com rebocos, evitando a umidade
ascendente nas paredes de terra.
A manutenção das construções estava ligada ao clima, e particularmente à
presença da umidade e da insolação excessivas.
O arquiteto egípcio Hassan Fathy iniciou o renascimento da arquitetura em
terra a partir da metade do século XX (figura 5 e fotografia 3).
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Figura 5 – Planta de edificação do projeto de Nova Gourna de Hassan Fathy
Fotografia 3 – Obra construída de Nova Gourna de Hassan Fathy

Fonte: Serageldin (Ed.) (2007)

Com a consciência mundial para o desenvolvimento sustentável, o que está
acontecendo desde há algumas décadas, a arquitetura e construção em terra,
renasce em sua tradição, e se beneficia atualmente de pesquisas científicas. Em
todo o mundo, as pessoas têm transformado este material pesado, escuro e sem
forma em um material de construção pertinente e atual. Elas criaram seus espaços e
adaptaram suas respostas arquitetônicas e construtivas de acordo com o
comportamento e as propriedades do solo. Esses saberes foram compilados em
doze técnicas principais relacionadas com os quatro estados hídricos da terra (figura
6).
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Figura 6 – As doze técnicas de construção em terra conforme seus estados hídricos

Fonte: CRATerre (s.d.)

A diversidade de solos existentes por todo o planeta é imensa, e as
possibilidades técnicas aumentam com o uso das práticas vernaculares, por isso
sempre há lugar para a criatividade na arte de construir com terra.
As doze técnicas constituem uma representação das técnicas mais utilizadas
com a terra no mundo. Entretanto, a prática das técnicas sempre irá revelar a
relação intrínseca entre a composição do solo local, o clima e a possibilidade
econômica do usuário. Por isso, as técnicas ilustradas na mandala não são
imutáveis, pois sempre estarão inter-relacionadas e em constante evolução.
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Como exemplo, a técnica da terra-palha surgiu durante a Segunda Guerra
Mundial em várias partes da Eurásia quando da reconstrução das moradias. O
material mais disponível e acessível, economicamente viável, para atender a
urgência das demandas de habitação foi a palha de trigo e a terra. A palha de trigo
se configurava como um eficiente isolante térmico devido à presença do ar
confinado nos caniços da palha e a terra como ligante. Esse compósito pôde ser
usado nas técnicas de taipa, blocos, revestimentos de paredes e forros entre outros.



Terra Cavada
A terra é cavada ou para abaixo do solo ou em uma encosta . Os exemplos

mais numerosos e belos estão na China, Capadócia na Turquia e também na
Tunísia.
Recentemente se iniciaram escavações, não arqueológicas, no Vale de
Göreme, Capadócia na Turquia (fotografias 4 a 6). Foi estimada a existência de um
sítio de 36 cidades subterrâneas até agora. Supõe-se que o sistema de construção
teria se iniciado iniciado no período paleolítico, com a escavação das chaminés de
ventilação que atingem de 70 a 80m de profundidade descendo até a água; depois
escavaram a partir da chaminé para os lados, e supostamente retiraram o material
escavado pelas chaminés abertas previamente, por alguma forma de içamento.
Estas cidades estão localizadas entre as lavas e topos das montanhas
vulcânicas, onde a rocha não é tão dura, mas após a escavação, endurece em
contato com o ar. É evidente que as paredes dos andares superiores endureceram,
enquanto que nos compartimentos inferiores permanecem mais moles e podem ser
facilmente escavadas. As marcas do cinzel não endurecem em pouco tempo, e não
desaparecem, o que significa que houve um grande intervalo de tempo entre as
escavações inferiores e as mais próximas da superfície.
A circulação de ar é eficaz e a temperatura se mantem em média de 8 graus
nos ambientes e nas chaminés atinge de 13 a 15 graus.
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Fotografias 4 a 6 – Técnica da terra cavada, Parque Nacional de Göreme, Capadócia

Fonte: Letícia Achcar (2008)



Técnica da Terra Cortada
O solo é cortado na forma de blocos (fotografia 7) e utilizado, após a

secagem, como tijolos ou pedras. Os mais interessantes exemplos são encontrados
em Burkina Faso, África e em Kerala, na Índia onde os blocos são cortados direto do
solo ainda com a grama, e assentados apenas com barro.
Fotografia 7 – Técnica da terra cortada – produção em escala industrial

Fonte: Centre Georges Pompidou (1984)



Técnica da Terra Coberta
A terra é utilizada com grama para revestir coberturas, lajes e telhados

(fotografias 8 e 9). Na Escandinávia, tradicionalmente a impermeabilização era feita
com casca de bétula. Atualmente, a impermeabilização é feita com PVC e folhas de
betume (papel asfáltico industrializado).
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Fotografias 8 e 9 – Técnica da terra coberta

Fonte : Minke (2008)



Técnica da Terra Comprimida
A terra úmida e solta é comprimida para que fique bem adensada. A técnica

tradicional de terra comprimida é a taipa. O novo desenvolvimento, desde os anos
1950, é o bloco de terra comprimida (BTC): a terra é comprimida em uma prensa
(manual ou motorizada) – fotografia 10 e 11. Devemos ao BTC o renascimento das
construções em terra no século 20. A técnica de taipa foi amplamente utilizada no
Peru, Marrocos, França, China, Tibet, mas também no norte da Índia (Ladakh &
Spiti), onde fica o monatério Tabo construído em 996. Em Kerala, Sul da Índia,
existem alguns exemplos de casas de vilarejos em taipa.
Um programa de pesquisa realizado na Colômbia na década de 1950 para
casas acessíveis economicamente propôs a primeira prensa manual: o Cinvaram
(fotografia 12). Na fotografias 13 e 14, o conhecimento dos laboratórios de solo para
a construção de estradas foi adaptado para construção de terra. A partir da década
de 60 muitas pesquisas científicas voltaram-se para o desenvolvimento da
construção em terra com a tecnologia dos comprimidos, os Blocos de Terra
Comprimida estabilizada (BTC), conforme a fotografia 15.
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Fotografias 10 a 12 – Técnica da terra comprimida – produção do BTC (bloco de terra
comprimida) (esquerda), BTC especial para otimizar a acústica de uma cúpula (centro) e
fabricação de bloco com Cinvaram (direita)

Fonte: Centre Georges Pompidou (1984) (à direita) e Minke (2008)
Fotografias 13 a 15 – Utilização dos blocos BTC em construções

Fonte: Prima Matéria (s.d.) (à esquerda e centro) e Minke (2008)



Técnica da Terra Moldada a Mão
O solo em consistência plástica é moldado em bolas, as quais são

empilhadas ainda húmidas. Essa técnica é muito utilizada na África, Índia e Arábia
Saudita, mas os mais belos exemplos são encontrados no Iêmen. Especialmente, o
sul do Iêmen é reconhecido pela sua capital histórica Shibam que foi nomeada como
a “Manhattan do deserto”. A Unesco a reconheceu como patrimônio mundial.
Na sequência de imagens a seguir, os “pães de terra”, são preparados com
uma mistura de terra, água e fibra de côco. A porcentagem de água de
amassamento é baixa, inferior à do adobe, resultando em uma mistura mais seca
que permite uma rápida produção. A massa é batida em uma bancada e depois
dividida em partes para ser rolada e formada com as mãos, processo semelhante à
confecção de pães. Os pães de barro prontos são assentados crus, em fiadas com
um ou dois pães intertravados. Deve se imprimir uma certa força para dar aderência
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entre os pães. Finalmente com o dedo indicador faz-se furos que têm a função de
ancoragem da argamassa de acabamento.
Sequência 01 – Técnica da terra moldada a mão

Fonte: Letícia Achcar (2008)



Técnica da terra Moldada a mão
O solo, seco ou úmido, era tradicionalmente despejado em uma densa forma

de vime (fotografias 16 e 17). Apenas recentemente sacos sintéticos estão sendo
utilizados, sendo neste caso denominado de Técnica de Super Adobe.
Fotografias 16 e 17 – Técnica da terra enchida.

Fonte: Fernandes (2007)



Técnica da terra Moldada em Formas
Terra moldada é mais conhecida como adobe, que são tijolos secos ao sol

(fotografias 18 a 22). O solo plástico é colocado em moldes, que eram originalmente
feitos em madeira. O mais antigo exemplo é o Ramasseum, que pode ser visto
próximo a Luxor, no Egito: foi construído por volta de 1300 AC. Hoje em dia, o adobe
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está sendo muito utilizado no oeste dos EUA; está agora dentro de padrões e
códigos de obras americano: o código do adobe (the adobe code).
Fotografias 18 e 19 – Técnica da terra moldada em formas – construção em adobe, Nova
Gourna – Egito – Hassan Faty

Fonte: Centre Georges Pompidou (1984)
Fotografias 20 a 22 – Produção de blocos de adobe e aplicação em uma fachada.

Fonte: Leticia Achcar (à esquerda e centro) e Gauzin-müller (2011) (à direita)



Técnica da Terra Extrudada
A terra plástica é extrudada por uma máquina, que fornece o formato

desejado. Os blocos são muitas vezes ocos e cortados na espessura desejada.
Essa técnica foi desenvolvida no século 20, a partir de marombas extrusoras de
argila para diversos fins. O professor Gernot Minke iniciou as pesquisas com
diversos traços e tipos de argilas, construindo paredes com os elementos
extrudados, compilando dados do comportamento das paredes, tempo de secagem,
número e peso das fiadas, índice de retração, conteúdo de areia, propriedade de
melhoramento da umidade relativa do ar no interior do ambiente. A pesquisa foi
realizada no Laboratório Experimental da Universidade de Kassel, Alemanha.
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Fotografias 23 e 24 – Técnica da terra extrudada

Fonte: Minke (2008)



Técnica da Terra Armada
A terra armada é conhecida no Brasil como taipa de mão, pau à pique, taipa
de

sopapo ou taipa de sébe. Sobre a fundação são erguidos os esteios verticais,
estruturais, presos às vigas, ou encaixados à pique nas vigas do telhado, e em
seguida é armado o entramado de madeira ou bambú (Sequência 2). As peças
verticais são colocadas primeiro e as horizontais são amarradas alternadamente,
formando uma trama de quadrados para receber a terra pisada.
Na mistura de terra argilosa e água adiciona se fibras secas de sisal ou coco,
palha de arroz ou fibra local seca. Pisar a mistura até uma consistência que se
possa moldar uma bola de 10cm que não grude nas mãos. Começando de baixo
para cima, com duas pessoas, uma de cada lado do entramado vão jogando as
bolas simultaneamente no entramado, com uma certa pressão para que o barro
preencha e crie adesão ao entramado. Após a secagem surgirão as fissuras que
devem ser totalmente preenchidas com um emboço, que pode ser feito com a
mesma terra acrescentando-se areia.
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Sequência 02 – Execução da técnica da terra armada (pau a pique), S. Lourenço S.P.

Fonte: Letícia Achcar (2006)



Técnicas de Construção de Cúpulas e Abóbodas
Na Índia, o Instituto Auroville foi fundado em 1969 como uma vila internacional

de construção no sul da Índia, sendo um dos objetivos as pesquisas espirituais e
materiais. A pesquisa se concentrou em energias renováveis, construção em
argamassa armada, ferro cimento, e depois a construção em terra nos anos 80.
Durante a criação do Centro de Construção Auroville foram desenvolvidos
equipamentos e ferramentas para a estabilização das terras. Os blocos de terra
comprimida e a taipa estabilizada foram materiais utilizados tanto para paredes e
fundações, quanto para abóbodas e cúpulas. Essas pesquisas foram realizadas com
o objetivo de aumentar os vãos livres, reduzir as espessuras e criar novas formas de
alvenaria. Auroville recebeu do governo o prêmio de melhor Centro de construção da
Índia, o prêmio Hassan Fathy, arquitetura para os pobres, devido a esta inovação
arquitetônica e otimização das estruturas. Exemplos de construções de abóbodas
em Aurovile.
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Fotografias 25 e 26 – Abóboda catenária (esquerda) e abóboda segmentar (direita)

Fonte: Auroville Earth Institute (s.d.)
Figuras 7 e 8 – Desenho da proporção da abertura catenária em diferentes formas
Fotografias 27 a 29 – Construções de residências em tijolo cozido com menor esspessura
na parte superior do arco (acima) e em BTC na abóboda núbia (abaixo)

Fonte: Auroville Earth Institute (s.d.)
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Fotografias 30 e 31 – Casa em abóboda núbia construída em 12 dias por 4 pedreiros.

Fonte: Auroville Earth Institute (s.d.)

A tabela 2 apresenta uma comparativo entre as vantagens e desvantagens da
terra como material de construção.
Tabela 2 – Vantagens e desvantagens das construções em terra
Construções em terra
Vantagens
A terra regula a umidade do ambiente.

Desvantagens
A terra não é padronizada e sempre deve ser
analisada antes de sua aplicação.
A terra não é reconhecida como material de

A terra é um material disponível.

construção.
A terra é vulnerável à água, sendo um material

A terra armazena calor.

higroscópico, com retração linear na secagem,
de 0,4-2% na taipa.

A terra economiza o gasto energético. A construção
com terra local gasta 1% da energia necessária para
a produção do concreto armado ou de tijolos
cerâmicos.

A terra não é impermeável e deve ser protegida
na base e no topo da parede, com fundações
elevadas do solo e proteção de beirais ou rufos.

A terra pode diminuir a contaminação ambiental.
A terra é reutilizável.
A terra economiza materiais de construção e custos.
A terra é apropriada para autoconstrução.
A terra preserva a madeira e materiais orgânicos
como as fibras naturais.

Fonte: MINKE, G. (2008) adaptado pela autora

Por esta tabela pode-se observar que as construções em terra apresentam
vantagens muito superiores às suas desvantagens. Entre as várias propriedades da
terra como material de construção, a capacidade de regular a umidade do ar e a
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capacidade de armazenar calor proporcionam benefícios decisivos no clima interno
da edificação.
De fato, devida à enorme incidência de terra em todo o planeta, há também
uma diversidade de terras e de climas gerando peculiaridades, portanto pode ser
necessário

análises

para

correção

granulométrica,

ou

aditivos

para

sua

estabilização.
Quanto à retração, segundo Minke, esta se deve à evaporação da água
presente na mistura que é necessária para ativar a capacidade do aglomerante na
argila, e para possibilitar sua manipulação. Em técnicas de terra úmida, como de
adobe assentado com argamassa de terra, a retração pode ser entre 3-12% e em
técnicas de taipa, pode ser entre 0,4-2%. A solução nestes casos é diminuir a
quantidade de água e de argila, corrigindo a composição granulométrica ou usando
aditivos.
A terra não é impermeável e necessita ser protegida contra chuvas e geadas.
Detalhes construtivos para evitar a deterioração das paredes de terra como rufos,
rodapés invertidos, beirais de proteção das fachadas, fundações impermeabilizadas
e elevadas do solo, tratamento das superfícies das paredes, são algumas interfaces
que podem ser realizadas durante a obra, aumentando a longevidade da edificação.

3.3.

Tradição da arquitetura em terra

As experiências e pesquisas das construções com terra crua no mundo abrem
nossos olhos para encontrarmos novas formas de uso deste material tão presente
em todos os lugares do planeta. Entre as características peculiares da terra crua
temos a plasticidade que permite usos de formas diversas, desde líquida, passando
por diferentes teores de umidade até um estado quase seco, como visto na figura 6.
As construções milenares comprovam a durabilidade desta tecnologia (fotografia
32), que precisa ser conservada para que possamos restaurar nosso patrimônio,
utilizando e reutilizando ao máximo os mesmos materiais. Assim, as próximas
gerações conhecerão sua História.
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Fotografia 32 – Abóbodas núbias construídas em adobe em 1300 a.C. em – Ramesseum,
antiga Tebas, atual cidade de Lúxor, Egito

Fonte: Auroville Earth Institute. (s.d.)

Arg-é Ban no Irã é uma cidade com um núcleo inicial fundado entre os
séculos IV e V. Considerada cidade oásis e centro comercial da rota da seda,
situada numa pequena encosta, abrigou cinco mil habitantes em seu apogeu quando
era conhecida como cidade fortaleza. Depois de quinze séculos, em dezembro de
2003, Arg-é Ban foi afetada por um terremoto que comprometeu severamente as
edificações em terra crua da cidadela. Em 2004 foi registrada pela Unesco como
patrimônio mundial em perigo. As construções em adobes milenares, como as
cúpulas (fotografias 34 e 35) estavam preservadas e cuidadosamente protegidas,
mas o abalo sísmico arrasou com as estruturas (fotografia 33).
Arquitetos e restauradores de todo o mundo trabalharam na restauração cuja
implantação foi recuperada através de imagens aéreas anteriores ao incidente.
Fotografia 33 – Arg-é Ban, Irã. Cidade construída entre os séculos IV e VI

Fonte: World of mysteries. (s.d.)
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Fotografias 34 e 35 – Estudos de conservação após o terremoto

Fonte: Auroville Earth Institute (s.d.)

Segundo a UNESCO a cidade de barro de Chan Chan (fotografia 36), com
paredes e muros esculpidos com peixes, aves, esquilos e ondas do mar, entre
outras figuras, era a capital do Reino Chimú, cultura que se expandiu e dominou a
costa norte do Peru por aproximadamente 600 anos, de 850 a 1470, quando foi
anexada ao Tahuantinsuyo pelos incas. Os chimús chegaram a controlar um
território de mil quilômetros de extensão, desde Tumbes, perto da fronteira com
o Equador até Lima. Foi o principal centro político e cerimonial e estima-se que
tenha abrigado até 100 mil habitantes em seu apogeu.
Toda construída em adobe, a cidade ocupou uma área de 22 quilômetros
quadrados, dos quais 14 quilômetros quadrados estão sob proteção, e foi
declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1986.
(Unesco, s.d.).
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Fotografia 36 – Maior cidade pré-colombiana da América do Sul inteiramente de taipa e
adobe em Chan Chan, Peru

Fonte: Unesco (s.d.)
Segundo a UNESCO na Ásia, o Tulou é um tipo de casa de barro,
construído por Hakka e Minnan, povos das áreas montanhosas e rurais do
sudeste da China, principalmente na província Fujian (fotografia 35). Eles
foram construídos essencialmente entre os séculos XII e XX. Tulou, são
chamados de pequenos reinos, por ser um lugar grandioso onde vivem
muitas famílias. São casas de vários andares, geralmente de formas
circulares, com taipas muito grossas, quase 6 pés "de parede de barro,
reforçadas com madeira, bambu e pedras” (fotografia 36), com acesso ao
pátio central por meio de apenas uma porta. O resultado é um local bem
iluminado e bem ventilado, à prova de vento e à prova de terremoto, uma
edificação que é quente no inverno e fresca no verão. No meio do pátio de
pedra há uma pequena construção que desempenha funções cerimoniais,
como casamentos, funerais e oração (fotografia 37). Os dois andares mais
baixos dos tulous são volumosos (fotografia 38), não têm janelas e são
usadas como armazéns e celeiros, enquanto as casas estão localizadas
acima do segundo andar. (Unesco, s.d.).
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Fotografia 37 – HekengTulou em Fujian, China

Fonte: FonZhou (s.d.)
Fotografias 38 a 40 – Fotos dos diferentes formatos das construções de Tulou

Fonte: Unesco (s.d.)

Shibam, uma pequena cidade no Iêmen do século XVI (fotografia 41)
é um interessante exemplo de moradias construídas em escala com terra, que até
hoje permanece. No modo de vida desta sociedade, as famílias permanecem juntas
e, na medida em que aumentam seus entes, também ampliam as suas casas para
se manterem reunidas. Shibam é considerada pioneira em construção vertical com
terra. A manutenção é contínua, tradicionalmente feita pelos moradores, e para isso
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usam o mesmo material disponível nas terras e areias do lugar, para a confecção
dos adobes e revestimentos.
Fotografia 41 – Shibam, Iêmen Patrimônio Mundial da Humanidade

Fonte: Attila Szili (s.d.)

50

4. TAIPA DE PILÃO: TÉCNICAS E PROCESSOS
No Brasil colonial, o adobe, o pau a pique ou taipa de mão, e a taipa de pilão
eram os sistemas construtivos tradicionais. A madeira disponível era utilizada para
caixilharia, piso, estrutura e mobiliário de toda ordem. As edificações, sempre que
possível, eram construídas sobre uma fundação de pedra local aparente, elevada do
nível externo que, combinadas a beirais largos, que protegiam as fachadas,
especialmente nas interfaces de soleiras com rebocos, evitando a umidade
ascendente nas paredes de terra.
A manutenção das construções estava ligada ao clima, e particularmente à
presença da umidade e da insolação excessivas.
Nesta dissertação, a técnica de taipa de pilão é abordada de forma ampla,
aprofundando

o

estudo

do

processo

construtivo,

suas

características

e

peculiaridades, sua história e suas inovações até o momento.
A taipa de pilão é uma das técnicas de construção mais antigas. No Brasil,
essa forma de construir foi trazida pelos portugueses, sendo a terra e a madeira as
matérias-primas mais utilizadas até meados do século passado, antes da chegada
dos imigrantes.

4.1.

Contextualização histórica

Nos relatos do arquiteto historiador Carlos Lemos sobre a relação entre as
técnicas da arquitetura colonial e o clima:
[...] no litoral havia rochas e calhaus em abundância e fácil obtenção de cal,
retirada dos sambaquis e das conchas do mar. Daí, sem titubeios, essa
escolha do muro contínuo de pedra entaipada sobre o chão de areia
incompressível. Em São Paulo, por exemplo, no planalto, ao contrário,
pouca pedra, cal muito cara penosamente importada das caieiras jesuíticas
de Cubatão, que exportavam somente o que sobrasse da solicitação
santista ou vicentina [...]. (LEMOS C.A.C., 2011)
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As fotos 42 a 45 ilustram aspectos de cidades, casas e igrejas do Brasil
colonial construídas em adobe, pau a pique e taipa.
Fotografias 42 e 43 – Cidades históricas de Tiradentes e Ouro Preto – MG

Fonte: IS Turismo (s.d.) (à esquerda) e Pedro Henrique Ponchio (2010) (à direita)
[...] o alpendre firmou-se na arquitetura rural brasileira em geral, só na
frente da construção, como área de intermediação entre o público e o
privado, com o esquecimento de sua função primeira de moderador da
temperatura interna da casa. Transformou-se em zona de receber e de
acesso à capela sempre presente. (LEMOS C.A.C., 2011)

Fotografia 44 – Alpendre na capela de Montserrat, Salvador, BA

Foto: Victor Hugo Mori (s.d.)
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O calor também foi o responsável pelas treliças das janelas e muxarabis,
sobretudo

das

casas

urbanas,

herdeiras

diretas

da

arquitetura

árabe/berbere vigente em terras do sul português por cerca de seiscentos
anos […] muxarabi significa exatamente “local onde é refrescado o pote de
água […] . (LEMOS C.A.C., 2011)

Fotografia 45 – Muxarabi, treliçados, e paredes de taipa de mão. Diamantina MG.

Foto: Victor Hugo Mori (s.d.)

Mas a partir do final do século XIX, houve a introdução de novos materiais
agilizadores de prazos da construção, especialmente o tijolo cerâmico, enquanto a
terra crua e as habilidades dos taipeiros e construtores de terra foram sendo
perdidas. Até a metade do século XX a construção com terra tornou-se marginal.
A cidade de São Paulo [...] em meados do século XIX era ainda uma cidade
de taipa. Começava vagarosamente a se transformar com a emergência de
novas formas de propriedade da riqueza. [...] Edifícios de taipa foram

demolidos. No mesmo lugar da cidade antiga se começou a construir
uma nova cidade. Surgiu o tijolo. Apareceu a alvenaria argamassada
contrapondo-se à terra socada. A cidade considerada antiquada e
provinciana. O desejo de europeização, caracterizou uma estratégia de
“branqueamento” da cidade e da sociedade [...] se pode questionar o visco
da técnica como determinante da substituição da taipa pelas construções
com tijolos e tomar consciência do repúdio social aos antigos trabalhadores
- aos taipeiros de tradição. Na recusa a empregar o mameluco, o cafuzo, o
mulato e o negro, pela estratégia discriminatória de preferência ao branco
europeu, se depreciava o trabalho para negar a arquitetura da antiga
cidade. Junto com a taipa, trabalhadores iam sendo eliminados da “Capital
dos Fazendeiros. (PEREIRA, P. C. X., 1998)
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4.2.

Características físicas da terra no sistema de taipa

A primeira característica física da terra para seu uso na taipa é o tamanho das
partículas que compõe o solo, seguida pela sua distribuição granulométrica, os
índices de plasticidade e a curva de compactação. Os resultados destes ensaios
podem indicar a necessidade de correção granulométrica, termo usado quando se
misturam solos de diferentes características, indicando o uso de aglomerante
apropriado, se necessário for, e determinam a umidade de compactação. Os ensaios
para determinar estas características são normatizados e executados em
laboratórios de pedologia ou mecânica de solos. Há ensaios mais complexos, que
identificam as características químicas dos solos, como a difratometria de raios-X,
que podem ser usados dependendo do nível de exigência e complexidade do
projeto. Em construções de pequeno porte, a caracterização da terra com testes
expeditos pode ser adotada (NEVES et al, 2009).
Os solos mais indicados para a taipa de pilão são os arenosos, com
proporção ideal próxima de 70% de areia e 30% de argila e silte. A mistura de solos
é comum e deve ser feita com critério até se aproximar ao máximo da proporção
ideal. Sempre que possível, deve-se usar o solo local na taipa, para que se possa ter
o mesmo material de origem em manutenções e ampliações ou restauros, sendo
esta uma medida de economia futura.
As variações granulométricas são normais, pois a terra não é padronizada,
principalmente nas argilas e às vezes nas areias. A correção granulométrica (adição
de outro tipo de solo), é realizada com o objetivo de se atingir a continuidade
granulométrica, ou seja, o embricamento entre os grãos de areia fina, média e
grossa, silte e argila.
Além de atingir a “proporção ideal” com teor de areia de 70% e continuidade
granulométrica na mistura, é necessário conhecer as partículas da fração argila e
sua classe textural.
Os Índices de Atterberg indicam a influência dos finos argilosos no
comportamento do solo. A atividade das argilas. Pequenos teores de argila
e altos índices de consistência indicam que a argila é muito ativa. Quando
se quer ter uma idéia sobre a atividade da fração argila, os índices devem
ser comparados com a fração argila presente. (PINTO, C. S., 2006)
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Índice de atividade =

índice de plasticidade (IP)
fração argila (menor que 0,002mm)

Segundo Souza Pinto, uma argila é considerada normal quando seu índice de
atividade situa se entre 0,75 e 1,25, sendo que abaixo de 0,75 a argila é considerada
inativa, e com índice de atividade acima de 1,25 é considerada ativa.
Quando a água é adicionada à mistura do solo já corrigido e com
continuidade granulométrica, a compactação é realizada até um limite de
adensamento que tenha o menor volume de vazios, consequentemente haverá
maior massa específica.
Havendo necessidade ou não de se adicionar aglomerantes como o cimento e
a cal, deve-se saber que a cal é mais compatível com terras argilosas devido as
reações catiônicas, a reação da carbonatação na presença de água, entre outros
fatores químicos e mineralógicos. O cimento age como ligante das partículas das
areias, conferindo resistência à mistura.
A natureza mineralógica das argilas define sua plasticidade, devido à
capacidade de absorção de água em suas micropartículas, que se modificam
sofrendo variações de tamanho. Portanto, quanto maior o índice de plasticidade
(Tabela 3), maiores serão as variações dimensionais no material, com inchamento
do solo quando úmido e retração quando seco (Figura 9).
Os critérios para seleção dos solos são aqueles que relacionam a composição
granulométrica com a plasticidade, a retração e a compacidade na taipa.
Tabela 3 – Índice de Plasticidade dos Solos
Tipo de terra

LL (%)

LP (%)

IP= LL - LP

Muito arenosa

10 - 23

5-20

<5

Muito siltosa

15 - 35

10 - 25

5-15

Muito argilosa

28 - 150

20 - 50

15 - 95

40

8

32

Bentonita

Fonte: VOTH, B. (1978) apud MINKE, G. (1994)
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Figura 9 – Limites de Atterberg
TEOR DE UMIDADE
sólido sem retração

sólido com retração

plástico

líquido

IP
LR

LP

LL

Fonte: Neves et al. (2009)

Utilizando-se os solos apropriados e feito o controle rigoroso do processo de
produção pode se chegar a valores de (5.000 ± 2.000) MPa para o módulo de
elasticidade (E), e valores de resistência à compressão de (3,5 ± 1,0) MPa. Depois
de construída a parede é possível verificar a resistência por meio da extração de
uma amostra indeformada com o uso de um anel metálico denominado “ensaio do
anel volumétrico”.
A curva de compactação (figura 10) determina a umidade ótima para a
execução da taipa, ou seja, a quantidade de água ideal para lubrificar todas as
partículas do solo sem ocupar os espaços entre elas, o que levará a maior massa
específica do material quando compactado. A curva muda de acordo com a
distribuição granulométrica e com a plasticidade do solo. (NEVES, C.; FARIA, O.B.
2011).
Figura 10 – Curva de compactação do solo

Fonte: Neves et al. (2009).

Não há normas para a taipa no Brasil, somente referências para especificação
de materiais e a dosagem para seu emprego em paredes de solo-cimento na NBR
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13553 (ABNT, 1996). O acréscimo de aglomerante achata a curva de compactação,
ampliando o intervalo para atingir a umidade ótima, segundo Hofman M.

4.3.

Propriedade térmica da taipa de pilão

Entre as várias propriedades da terra como material de construção, a
capacidade de regular a umidade do ar e a capacidade de armazenar calor
proporcionam benefícios decisivos no clima interno da edificação, influenciando na
salubridade e no conforto térmico da edificação.
A taipa tem como característica a capacidade de armazenamento térmico, ou
seja, inércia térmica, retardando a passagem da temperatura externa para o interior
da edificação (Tabela 4 e 5). Assim, em climas quentes ou temperados o ambiente
interno permanece com uma temperatura estável, pois o calor acumulado passa
lentamente pela taipa, retardando sua difusão para o interior. A micro porosidade da
taipa permite trocas de umidade com o meio, e quando a massa específica é alta, o
intervalo de tempo de armazenamento é maior.
Tabela 4 – Propriedades físicas em relação à inércia térmica da taipa
A INFLUÊNCIA DO CALOR NA TAIPA
Símbolo

Propriedade física

Definição

ʎ

Condutividade térmica

Quantidade de calor que penetra em 1m de espessura de

c

Calor específico

Quantidade de calor necessária para aquecer 1kg de taipa

Unidade de
medida
W/(m.K)

taipa a diferença de temperatura de 1°C
Kcal/kg°C

em 1°C
Capacidade térmica

Quantidade de calor necessária para aquecer 1m³ de taipa

(armazenamento de calor)

em 1°C

b

Difusão térmica*

Velocidade em que um material absorve e perde calor

kJ/m².K

U

Transmitância Térmica

Transmitância de calor em unidade de tempo e através de

W/m².K

C

Wh/m²K

uma área unitária de um elemento ou componente
construtivo

R

Resistência Térmica

Razão entre a variação em 1 grau de temperatura (K) e

m².K/W

1m² do elemento construtivo pela quantidade de calor que
atravessa uma superfície durante um intervalo de tempo
pela duração desse intervalo de tempo

ρ

Massa específica

Relação entre a massa do material e seu volume

*Quanto maior o valor da difusão térmica, mais rápido o calor penetra na taipa

kg/m³
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“A inércia térmica é abordada em parâmetros relativos ao ambiente de uma
edificação ou aos seus componentes construtivos isoladamente” (BRITO, 2014).
As edificações com paredes de grande espessura como as taipas, possuem
alta inércia térmica. A parede de terra crua armazena o calor do sol em seu interior
que, com a capacidade de armazenamento térmico, guarda em seus microporos
esta energia, e retarda sua dissipação para o interior do ambiente ao fim do dia.
Por suas propriedades térmicas superiores e devido à sua capacidade de
absorver e liberar umidade, a terra crua compactada pode manter no ambiente
interno um balanço da umidade relativa do ar entre 50 e 70%, segundo Minke,
influenciando positivamente o ambiente, reduzindo o conteúdo de pó fino do ar,
ativando os mecanismos de proteção da pele contra os micróbios, diminuindo a vida
de muitas bactérias e vírus e ainda diminuindo os odores e a eletricidade estática
dos objetos.
Considerando que a terra crua é uma espécie de armazém de calor, seu uso
em paredes externas, em forma de taipas, constituem um sistema em conexão com
a fonte de energia solar. Assim, o sol aquece a taipa, e a taipa reduz a temperatura
através da passagem do calor em sua massa de terra. Após um espaço de tempo
transmite uma temperatura menor do que a inicial para o interior da edificação, em
um processo denominado “inércia térmica”.
De fato, atualmente, a busca por soluções de energia passiva e limpa vêm
sendo reconhecida como fundamental para a diminuição da queima de combustível
fóssil, contribuindo, assim, para melhoria do clima.
“Quanto maior for a capacidade de armazenamento térmico dos componentes,
menores serão as flutuações das temperaturas do ar no interior do edifício”.
(OLIVEIRA, 2007, p.37, apud BRITO, 2014, p.37).

4.4.

Processo construtivo da taipa

O processo construtivo tradicional da taipa é iniciado com a escolha do solo
que se dá a partir da extração de amostras de solos próximos ou do próprio terreno
da construção, se possível.
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A escolha do solo é pautada na análise granulométrica, seguindo com a
moldagem de alguns corpos de prova para observação do seu comportamento
físico, como retração, esfarelamento, etc. Testes em canteiro para identificação da
porcentagem de areia e argila, tal como o teste do pote de vidro.
Deve-se verificar sempre a possibilidade de ensaios de granulometria como
precaução, para decidir se há necessidade de aglomerante ou correção
granulométrica.
A montagem de uma forma sobre a fundação deve ser elevada do piso
externo
como precaução contra entrada de água no interior da edificação.
É recomendável confeccionar silos para as terras, assim o material extraído e
destorrado fica armazenado e protegido da chuva e do vento.
A mistura deve seguir a proporção determinada no corpo de prova definido
durante todo o tempo, assim como o conteúdo de água e aglomerantes, se houver.
A fabricação da forma depende do projeto e deve ser elaborada vislumbrando
um reaproveitamento e reutilização posterior. Compensados resinados são
resistentes, mas as travas devem ser reforçadas com vigas para suportar a
compactação. A montagem e desmontagem das formas deve ser projetada para
facilitar e agilizar a produção das taipas. Uma camada de desmoldante no interior
das formas é necessária para que não haja aderência das faces das taipas no
momento de desmontagem da forma.
O lançamento da mistura na forma em camadas de 15 cm é seguido pela
etapa de compactação e repetido sucessivamente até o respaldo da taipa.
As

ferramentas

de

compactação,

compactadores

pneumáticos

são

encontrados no mercado assim como as ferragens para travar as formas.
Após a desmoldagem da forma, a taipa ainda úmida pode receber cuidados
para consolidação das faces. A figura 11 mostra as etapas de produção da taipa.
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Figura 11 – Esquema do processo de produção da taipa de pilão

Fonte : Neves et al. (2009).

A produção da taipa envolve a compactação de camadas de solo ao longo de
um processo gradativo, visando a correta compassidade do solo. O processo é
ilustrado na sequência 03:
Sequência 03 – Ilustração das fases de confecção da taipa

1

2

3

4

5

Fonte: Viejo; Fernández (s.d).
12345-

Montagem da forma sobre a fundação, a terra é jogada dentro da forma;
Início da compactação, primeira camada;
Repetição do processo 2;
Compactação completa até o respaldo;
Retirada da forma, a taipa está pronta e autoportante, pode suportar cargas.

Nos últimos trinta anos, a taipa tem recebido novas versões com tecnologia,
permitindo a racionalização do processo.
A técnica construtiva de paredes monolíticas autoportantes e portantes de
terra crua, consiste em jogar a terra no interior de uma forma tipo sanduíche, bater
em camadas com um pilão ou compactador pneumático ou placa vibratória elétrica.

60

A matéria prima é uma mistura de terra preferencialmente local e arenosa,
ideal com 30% de argila e silte e 70% de areia e silte com adição mínima de cal ou
cimento, dependendo da terra.
A terra deve ser retirada abaixo de 60cm do solo pois não deve conter matéria
orgânica.
“A fundação para taipa contempla uma carga aproximada de 1800kg/m³.
A compactação deve ser uniforme e executada em camadas com volume
definido. O controle da umidade da mistura deve ser feito tanto pelo responsável do
equipamento misturador quanto pelo responsável em acomodar a mistura dentro da
forma. Podem ser utilizados os pilões manuais, ou compactador pneumático, ou a
chapa vibratória, e sempre verificar o grau de compactação mantendo um controle
visando camadas homogêneas, pois é importante não compactar além do ideal
porque pode danificar a camada abaixo e também não se deve compactar aquém do
ideal porque o material poderá desagregar após a desforma”. (Empresa TAIPAL,
construtora de edificações em taipa, Piracicaba).
Uma parede de taipa precisa ser comprimida com formas de alta resistência,
para suportar a alta pressão de compactadores e à compactação, tornando-se um
fortíssimo bloco monolítico.
A mecanização do sistema com compactadores pneumáticos agiliza o
processo de compactação, assim como a simplificação da montagem e
desmontagem das formas, sendo estes passos facilitadores do trabalho. O
apiloamento ou a compactação da taipa seguem fases básicas.
A taipa caracteriza-se, principalmente, como elemento estrutural moldado
in loco com elevada resistência à compressão e baixa resistência à tração. Então
devem ser previstas as devidas soluções quando o caminho das forças configurarem
momentos de torção, de flexão ou esforços de cisalhamento na parede. A resultante
das forças nas paredes de taipa de pilão deve ser sempre perpendicular à superfície
resistente. Deve-se evitar que as paredes de taipa de pilão recebam cargas
horizontais. (Neves et al). (figura 12).
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Figura 12 – Transmissão de cargas nas estruturas

Fonte: Neves; Faria (Org.) (2011).

Na área da preservação e restauração, a água é um dos principais
agressores das edificações. Apesar da simplicidade do sistema construtivo, a
preservação e restauração da edificação de taipa, sob o ponto de vista da técnica, é
um dos mais difíceis. Segundo Oliveira e Santiago (1993), “a terra é um material de
grande complexidade devido ao comportamento físico-químico diversificado dos
seus argilominerais”. Isto implica a necessidade de investigações e muito cuidado
nos procedimentos de intervenção em patrimônios arquitetônicos de terra.

4.5.

Evolução da tecnologia de taipa de pilão

A partir do final do século XVIII, com o aumento da população, surgiram
novos problemas econômicos e relativos ao conforto e à qualidade no modo de
viver.
Nesta época, na França, o arquiteto François Cointeraux se dedicou a
trabalhar com a terra crua, elaborando projetos e pensamentos voltados a construir
uma arquitetura rural saudável e rica em materiais naturais. Escreveu diversos
cadernos e livros que foram traduzidos para alemão, russo, inglês, dinamarquês,
finlandês, italiano, o que ajudou a disseminar sua ideologia, “A Utopia da Terra”.
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François Cointeraux acreditava que a taipa leva grande vantagem com
relação a outros materiais, como para receber afresco, mesclando pigmentos que
somados às próprias cores da terra resultam em uma policromia única.
Ensinou aos agricultores que “esse material econômico, livre, totalmente
disponível, é também aquele que alimenta a humanidade e que a terra pode produzir
o melhor trigo e também as melhores paredes”. Lecionou na Escola de Arquitetura
Rural, onde escreveu os “Cadernos de Lições” para que as pessoas aprendessem
sozinhas a construir solidamente casas de vários andares, usando basicamente a
terra e materiais locais, comuns e mais baratos.
Cointeraux descreveu o ciclo da terra como a “Gênesis da Construção”.
Explicava o porquê da necessidade de remover a matéria orgânica e a umidade
excessiva da terra, fazendo blocos de taipas, “pisé de terre”, usando formas
arredondadas, com curvas e ângulos, para melhorar sua estabilidade. Trabalhou
com a situação das plantações indicando o seu posicionamento de acordo com a
insolação, variando os modelos existentes para melhorar o rendimento do cultivo.
O uso de cores escuras para maior absorção e retenção de calor pela parede
de taipa, foi uma de muitas de suas ideias disseminadas nas escolas rurais.
A visão direcionada ao ensino da construção das casas e das plantações
como se fosse também a construção do mundo, explica o conceito da “terra sobre a
terra”.
Cointeraux desenhou uma sequência de figuras que ilustram as etapas de
construção de uma casa em taipa, iniciando com a vista do canteiro de obras (figura
13), onde se vê, sobre a base de pedra, taipas grossas com terras extraídas dos
arredores sendo transportadas e elevadas até o taipal onde os taipeiros compactam
a sexta formada ao alto. Parte da base constitui também a parede, demonstrando o
cuidado com a umidade ascendente e proteção da taipa.
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Figura 13 – Vista axonométrica do canteiro, extração, transporte, elevação e compactação
da terra no taipal

Fonte: Baridon (2010).

A sequência das camadas, definidas pelo nível do taipal (sistema de
montagem das formas), mostra a primeira camada sendo batida somente após a
colocação dos quadros dos portais e caixilhos das janelas, pois estas peças são as
molduras, formas de espera, tanto na lateral, como no topo. As taipas são batidas
seguindo um sistema semelhante ao de travamento de alvenaria, incluindo a
argamassa entre as camadas (sequência 04).
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Sequência 04 – As figuras abaixo ilustram as etapas de como se construía uma casa em
taipa no final do século XVIII

Fonte: Baridon (2010)

Os desenhos das fases para a realização de uma parede de taipa indicam o
passo a passo da construção de um taipal na seguinte sequência de desenhos
(sequência 05 de a até h):
Figura a – O barrote de suporte do taipal instalado em vala sobre a fundação de
pedra.
Figura b – Preenchimento da vala com argamassa estendida em filetes nas faces da
taipa.
Figura c – Primeira camada de terra sendo batida e nivelada com pilão manual.
Figura d – Finalização das cinco camadas, corte oblíquo com encaixe aberto na taipa.
Figura e – Retirada das tábuas e abertura de nova vala para continuidade da taipa.
Figura f – Montagem do próximo taipal contigua à taipa anterior, e preparo com
aplicação de argamassa sobre a vala do barrote e nas bordas da taipa e da fundação.
Figura g – Duas taipas prontas com argamassa entre as faces oblíquas.
Figura h – Retirada da forma dos barrotes.
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Sequência 05 – As diferentes fases para a realização de uma parede de taipa

Fonte: Baridon (2010)

O apiloamento se inicia pelo segundo pilão nas laterais próximas à face da
forma e seguindo rente até o fim do taipal, repetindo o mesmo trabalho do outro
lado, e finalmente utilizando-se o pilão de base mais larga para a parte central da
taipa. O primeiro pilão de base afinada serve para bater em cantos rentes às faces e
cantos da forma (figuras 14 e 15).
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Figuras 14 e 15 – Diferentes pilões utilizados para diversas funções

Fonte: Baridon (2010)

Após a retirada dos barrotes dos taipais, os “cobogós” (vazios dos taipais),
têm a função de “espera” para recolocação dos barrotes com a serventia de suporte
das tábuas de andaimes na etapa de acabamentos finais de revestimento e pintura,
ou mesmo de reparos.
A picareta, de 50cm de cabo e mesma medida de faca, tem uma ponta para
cavar as valas da taipa de 16,2cm de altura, e a outra ponta para riscar os cantos de
ângulo reto, que receberão os barrotes à cada 97cm de eixo a eixo, numa ordem
precisa de intercalamento com o taipal superior. Estas proporções, meticulosamente
elaboradas por Cointeraux, conferem à fachada uma ordem de travamento como se
fosse uma alvenaria dos blocos monolíticos (figura 16).

Figura 16 – Retirada da forma, visualizando os cobogós

Fonte: Baridon (2010)

Entre as formadas, a argamassa de cal e areia marca rejuntes das emendas
oblíquas com ângulos de até 45 graus (fotografias 46 e 47).
Fotografias 46 e 47 – Taipa acabada com beiral e rejuntes entre blocos batidos (esquerda)
e blocos batidos e rejuntados com cobogós aparentes.

Fonte: Baridon (2010)
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As ferramentas e equipamentos dinamizam o processo, propiciando
evoluções importantes. Os compactadores pneumáticos agilizaram o tempo da
produção da taipa, o que significa economia de tempo e de trabalho braçal. As
formas melhoraram

em vários aspectos com ferragens eficientes, como os pony

clamps (sequência 06 última figura da direita) e madeiramento reforçado, sendo
alimentada com terra por um trator bob-cat.
O processo de confecção da taipa pode variar conforme a proposta do
projeto.

Os acabamentos podem e devem continuar sendo feitos artesanalmente,

devido à natureza do material e para tratar as faces das paredes de taipa
devidamente, de modo que após a cura final, não haja necessidade de retrabalho,
(sequência 06 e fotografias 48 a 50).
Os pilões de madeira com funções e formatos diferentes evoluíram para o
compactador de chapa vibratória elétrica, e posteriormente para o compactador
pneumático.
Sequência 06 – Sequência evolutiva dos equipamentos de construção em terra

Fonte: Minke (2008)
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A terra projetada com cimento, surgiu com as pesquisas do engenheiro David
Eastan na Califórnia, onde a legislação exige o uso deste aditivo para paredes com
terra. A mangueira costal projeta o solo cimento na parede com armação de
ferragens, como se fossse bombeamento de concreto. Outras ferramentas como os
vários tipos e tamanhos de compactadores pneumáticos promovem a facilitação
cada vez maior na confecção das taipas. O “sapo”, chapa vibratória, suaviza o
trabalho intenso dos taipeiros que podem acompanhar o “sapo” pulando e
compactando a terra dentro da forma, sendo uma ferramenta promissora e
praticamente autossuficiente.
Fotografias 48 a 50 – Tipos de ferramentas para compactar ou projetar a terra

Fonte: Minke (2008) (esquerda e centro) e Auroville (s.d.) (direita)

Nas formas para a taipa o maior requisito é sempre a sua resistência à força
de compactação, e garantia de nível e prumo. Além de travamentos deve haver
agilidade na montagem e desmontagem, para economia de tempo e trabalho, (David
Eastn).
Ao longo dos tempos as formas foram evoluindo, antes usava-se madeira
roliça e cordas, depois muitas mudanças no desenvolvimento de soluções com a
evolução de manufaturas e produtos industrializados (sequência 7 e figuras 17 e 18),
e paulatinamente estão transformando as tecnologias para a evolução da taipa no
mundo.
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Sequência 07 – Sequência evolutiva das formas de construção em terra

Fonte: Doat; Hays; Houben et al (1995) (acima a esquerda) e Minke (2008)
Figuras 17 e 18 – Evolução das formas de construção em terra

Fonte: Minke (2008)
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A indústria da construção oferece uma gama de novos materiais como
compensados rígidos para suporte de pressão, ferragens de alta performance,
transformando as técnicas em tecnologias altamente mecanizadas. (fotografias 51 a
54).
Fotografia 51 – Evolução das formas de construção em taipa – forma deslizante com
montantes verticais fixos por ferragem na fundação e no frechal com pranchas deslizantes
de compensado naval.

Fonte: Leticia Achcar (2015)
Fotografia 52 a 54 – Empresa Taipal Piracicaba – montagem das formas com montantes
metálicos treliçados verticais com sapatas auto nivelantes; taipa no interior da forma na face
longitudinal e na seção transversal, onde se vê as sapatas auto nivelantes reguladas sobre
tábuas.

Fonte: Neves; Faria (2011) (esquerda), Leticia Achcar (centro e à direita) (2015)
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A Taipal é uma empresa construtora de taipas e vem trabalhando e
desenvolvendo tecnologia com terra para construções de paredes monolíticas.
As formas foram desenvolvidas pela engenharia da empresa, considerando
as características específicas do sistema construtivo, principalmente o empuxo da
compactação e a mobilidade dos componentes da forma. As treliças metálicas
verticais e travessas metálicas em perfis "U" horizontais são modulares e com alto
índice de reaproveitamento sem a perda de qualidade dos travamentos. Todas as
peças são travadas com o sistema macho-fêmea em cunha, o que facilita o
processo de montagem e desmontagem e leva a uma alta produtividade. O processo
ainda tem na ponta inicial e na ponta final a montagem e a desmontagem da forma,
assim todo intermeio é ocupado apenas com as atividades de preparação do solo e
compactação, o que melhora o controle de qualidade e melhora ainda mais a
produtividade.
O misturador Taipal foi desenvolvido também pela engenharia da empresa,
onde foram considerados o grau de umidade ideal da mistura e os tipos de solo e
estabilizantes utilizados, o misturador de pás e revolvedores leva a uma mistura
homogênea e uniforme, o que possibilita um maior controle e uma melhor qualidade
do produto final.
A otimização da mistura garante um bom desempenho da compactação
aumentando a densidade e a ligação entre os agregados e aglomerantes utilizados
no preparo do solo. Ainda, esse equipamento aumenta a produtividade e garante o
índice de produção do início ao final da obra.
O compactador pneumático é um equipamento importado da marca Chicago
Pneumatic, e tem a função específica de compactação de solo. A utilização do
compactador pneumático melhora a qualidade e a produtividade da compactação.
É relevante salientar que a alta produtividade sistematizada é possível porque
as produções isoladas de cada etapa do processo são equilibradas, ou seja, em
nenhum momento do processo qualquer etapa fica em estado de espera, isso
significa um ciclo de produção sem desperdício de tempo.
Para a determinação do traço, são realizados os ensaios de granulometria e
de fertilidade. O ensaio físico nos permite determinar a necessidade do tipo de
partícula faltante – argila ou areia – e a quantidade das mesmas.

73

O ensaio químico revela a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) do solo. A
partir dela, determina-se o tipo e a quantidade de estabilizante – cal ou cimento –
sempre entre 2 e 8%.
Como exemplo, para um solo típico de São Paulo, Latossolo Vermelho com
60% de argila e 120 de Capacidade de troca catiônica (CTC), a princípio é realizada
uma correção com areia grossa, e depois seria acrescentado 6% de cal e 2% de
cimento. Em volume de solo, areia, cal e cimento teríamos um traço de 10:5:1:1/4.
Essa decisão, além da análise da situação, vem da experiência de obra carregada
de muito empirismo e testes organolépticos, ou seja, as características dos materiais
que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como a cor, o brilho, a luz, o
odor, a textura, o som e o sabor.
Fotografias 55 a 58 – O batedor planetário e o processo de produção realizado pela
empresa Taipal

Fonte: Taipal (s.d.)
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Fotografias 59 e 60 – Residência em paredes de taipas. Piracicaba, SP

Fonte: Taipal (s.d.)

4.6.

Desenvolvimentos recentes da técnica de taipa

Nos Estados Unidos, a técnica de taipa é desenvolvida de tal forma que foi
codificada e mecanizada, tendo sido vinculada ao patrimônio tradicional das
edificações do Novo México e Arizona para o conhecimento científico moderno.
Desde os anos 80 nos Estados Unidos e na Austrália tem sido desenvolvido uma
mecanização importante para estabilização da taipa (figura 19 e fotografia 61).
Figura 19 – Representação do uso de compactador pneumático manuseado por um
construtor na superfície da taipa (à esquerda); compactador elétrico, denominado chapa
vibratória (nome popular “sapo”), o motor impulsiona o equipamento autônomo, se
movimenta para frente, saltando pelo impulso das bordas arredondadas, compactando a
terra com o seu peso próprio (direita).
Fotografia 61 – Uso da ferramenta de compactação na obra

Fonte: Auroville Earth Institute (s.d.) (esquerda) e Neves; Faria (Org.) (2011) (direita)
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A estabilização da terra prensada em blocos, assim como das taipas monolíticas
apiloadas in loco, e também da terra projetada, são tecnologias muito utilizadas
atualmente no sudoeste dos Estados Unidos (Califórnia, Colorado, Novo México e
Texas). É evidente o avanço causado pelas novas ferragens desenvolvidas para as
formas como as presilhas pony clamp, acopladas à tubos passantes e a utilização
de mini tratores para transporte de terra, itens facilitadores e agilizadores do
processo construtivo das taipas (fotografias 62 e 63).
Fotografias 62 e 63 – Taipa moderna nos Estados Unidos com formas montadas com
ferragem pony clamp e tubos passantes (esquerda) e terra transportada no canteiro para a
forma por um mini trator com pá carregadeira

Fonte: Auroville (s.d.) (esquerda) e Minke (2008) (direita)
As primeiras estruturas residenciais que empregaram a tecnologia de ar
comprimido foram realizadas em 1990. Em um período de três anos, outras
estruturas pequenas foram construidas com o objetivo de aprimorar as
formas, a pressão da descarga, projetos de mistura e técnicas de
acabamento. A partir de 1993, o autor e sua empresa Rammed Earth Works
começaram a oferecer paredes PISE TM (pneumatically impacted stabilizes
earth – terra estabilizada compactada pneumaticamente) a seus clientes
como uma alternativa de menor custo para a taipa contemporânea
(fotografias 64 e 65). (EASTON, D. s/d)
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Fotografias 64 e 65 – Técnica de terra projetada PISE TM (esquerda) e sistema de
bombeamento (direita)

Fonte: Easton (1996)

Desde os anos 70, estudos e pesquisas constantes produziram um vasto
conhecimento científico e prático no grupo CRATerre-EAG, o Centro Internacional
para a Construção da Terra, que tem sede na França e é a agência líder para o
desenvolvimento da arquitetura de terra. Por sua iniciativa, a Faculdade de
Arquitetura de Grenoble oferece um programa de treinamento de pós-graduação em
arquitetura em terra. O CRATerre-EAG é responsável pela Cátedra UNESCO
"Arquitetura em terra - Culturas Construtivas e Desenvolvimento Sustentável".

4.7.

Inovações na taipa – elementos pré-fabricados

A pré-fabricação de elementos monolíticos em taipa é apresentada no contexto
europeu, França e Suíça, em processos específicos com produção realizada sob
projeto, não havendo ainda uma padronização de produtos.
O primeiro elemento pré-fabricado em taipa foi realizado nos anos 1990, na
Suíça, por Martin Rauch, em função de viabilizar a construção em terra durante os
meses de inverno, e ainda para solucionar a consolidação das juntas entre as taipas.
A uniformização ótica das camadas durante a produção sistematizada no chão de
fábrica, evitaria a enorme quantidade de retoques nas juntas, assim como o excesso
de manipulação de formas.
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Dois exemplos ilustram formas diversas no uso de elementos pré-fabricados.
A proposta da Comissão Européia de “Edifício Térmico” com pré–fabricados
em terra, sendo um edifício premiado com o selo de Habitação Passiva, em Rennes
na França. E uma visão panorâmica de projetos de Martin Rauch em Lehm Ton
Erde.

4.7.1. Edifício Residencial Salvatierra em Rennes, França
A proposta da Comissão Européia de “Edifício Térmico” para o projeto
europeu “Casa Passiva Construção Eficiente”, onde o Edifício Salvatierra obteve o
selo de Habitação Passiva, com conforto higrotérmico, sem sistema de calefação
convencional requer uma otimização da fachada.
O edificio residencial Salvatierra (fotografia 66) com premissas de economia
de energia, tecnologias de ponta e utilização de materiais naturais, é uma
modalidade de habitação coletiva saudável. O objetivo de incremento na qualidade
de vida dos usuários foi baseado em lógica ambiental.
As prioridades no projeto eram as seguintes:


desenvolver técnicas de construção passiva;



requisitos de muito baixo consumo energético;



custo total da energia solar com payback de 30 anos.

O monitoramento dos resultados indicam que: ainda são necessários mais
esforços para atingir à demanda de 15KW/h/m2/ano.
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Fotografia 66 – Fachada Sul do Edifício Salvatierra em elementos pré-fabricados
monolíticos de terra.

Fonte: Gauzin-Müller (2011)

A caixilharia tem vidros duplos (4-16-4), de baixa emissividade e alta
transmitância, com uma lâmina de argônio, gás que aumenta o desempenho do
isolamento nas interfaces de pisos e fachadas. (Figura 20).
Figura 20 – Planta de Pavimento Tipo – Edifício Salvatierra

Fonte: Gauzin-Müller (2011)

Os índices de Transmitância térmica “U” dos componentes do edifício são:


paredes

com

estrutura

de

madeira

U=0,21W/m².K;


paredes de adobe, U=0,75 W/m².K;



cobertura, U=0,2W/m².K;

e

fibra

de

cânhamo,
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vidros, U=1,3W/m².K;



piso do térreo, U=0,19W/m².K

A obtenção do selo “Habitação Passiva” garante um conforto higrotérmico
sem sistema de calefação convencional, e requer uma otimização da fachada.
Graças à sua inércia térmica, a terra como material dos elementos pré fabricados de
terra na fachada sul colabora com o conforto tanto no verão quanto no inverno. A
espessura robusta da fachada sul representa um armazém de calor para as
habitações. A sua construção foi feita com pré moldados em terra, medindo 0,50m
de espessura por 1,00m de comprimento e 0,60m de altura, assentados com
argamassa de areia, terra e cal (figura 21).
Figura 21– Detalhe em Planta Baixa da fachada em elementos monolíticos préfabricados

Fonte: Gauzin-Müller (2011)

A fim de reduzir as perdas térmicas, a estanqueidade ao ar foi muito bem
pensada, em particular no que se refere às junções entre pisos e fachadas.
Equipamentos específicos completam as medidas bioclimáticas, o que permite
atingir os desempenhos do selo “Habitação Passiva”.
A meta era atingir os requisitos de desempenho do selo “Habitação Passiva”:


um consumo anual de calefação inferior à 15KWh/m2/ano,
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um consumo total de energia (calefação, água quente, e aparelhos
domésticos) inferior a 42kWh/m2 por ano.

Esses números muito ambiciosos , correspondem a uma redução de cerca de
75% em relação ao de uma construção comum. A energia para produção de água
quente, é obtida por 100m2 de coletores solares, com “pay back“ de trinta anos.
(figura 22).
Figura 22 – Corte transversal fluxo de ventilação

Fonte: Gauzin-Müller (2011)

Os moradores colaboram com o desenvolvimento do empreendimento e são
informados sobre as características de habitação passiva. Sua participação garante
uma gestão econômica das habitações.
4.7.2. Pré-fabricação de taipas
A inovação em taipa consiste particularmente no método de pré-fabricação.
Os elementos pré-fabricados em terra surgem nos anos 90, a partir do trabalho do
artista e ceramista Martin Rauch, como autor do projeto nomeado Lehm Ton Erde
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Baukunst, que significa a Construção Artística em Tonalidades de terra e argila,
visando a sustentabilidade do edifício com terra.
Neste capítulo está apresentada a obra de Martin Rauch com relatos de sua
experiência em construções com terra crua sem uso de aglomerantes, e suas
interfaces com outros materiais.
A filosofia deste projeto inovador consiste principalmente em usar a terra crua
somente, desta forma a terra pode ser reutilizada muitas vezes.
A pré-fabricação da construção em terra é uma reação ao processo de
construção convencional de hoje, onde normalmente o espaço na obra é escasso
para a produção no local, os prazos são curtos e o custo do trabalho especializado é
caro.
O material é em parte o material escavado no local ou num raio de até 10 km
da obra. A edificação com terra é em si sustentável, o material e o trabalho humano
consomem o mínimo de energia e a terra pode ser reciclada após o
desmantelamento, já que não é tratada com quaisquer aditivos. A terra pode ser
reutilizada sem degradação ou gasto de energia.
A evolução e o desenvolvimento da tecnologia Lehm Ton Erde apresentam
benefícios decisivos, o que resulta em maior eficiência no local. Independentemente
do clima, a programação é mais confiável porque a secagem ocorre em um galpão
de produção, onde a terra é estocada e protegida das intempéries com a vantagem
de se manter seca. Assim a preparação da mistura pode ser feita mesmo nas
semanas úmidas pois a qualidade do material só é melhorada pela armazenagem. O
estado seco ou semi-seco da terra, garante a ausência de micro-organismos na
argila, porque sem umidade ativa não pode haver formação de fungos. Uma
vantagem da técnica de taipa é que a terra é comumente composta de areia, argila e
cascalho, ou seja, o material adequado está disponível no local. Como resultado,
50% são utilizados de 100% do material escavado para a construção sem húmus,
segundo Rauch.
As fachadas das taipas mostram que mesmo após décadas, não há
nenhuma alteração de cor, e o brilho da superfície é mais forte ainda ao
longo do tempo. Taipas não estabilizadas com adição de aglomerante têm
que ser protegidas da umidade excessiva para sua durabilidade. A
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resistência à luz em paredes de terra é total, e após a fase de secagem
mantém a sua cor, enquanto outros materiais desbotam, escurecem ou
mudam de cor. (RAUCH M. 2015)

As taipas são paredes de armazenamento térmico, isto é, com alta inércia
térmica e dependendo do material, a condutividade térmica pode estar entre 0,64 a
0,93W/mK (Rauch), e o calor específico 0,24Kcal/KgC (Minke). O efeito térmico em
estufas, como Ricola por exemplo, ou em conexão com sistemas de aquecimento
podem ter usos enriquecedores técnicos e artísticos.
A terra triturada é muito sólida, sua densidade corresponde à do concreto, e a
sua massa específica, dependendo da mistura e depósitos, é de 1,8 a 2,2 toneladas
por metro cúbico. Lidar com grandes volumes de terra exige um processamento
automatizado, moderno e racional de gestão local de construção.
A pré-fabricação industrial dos elementos de taipa permite um elevado nível
de detalhamento ainda na produção, com execução flexível e variável. Não há
padronização dos elementos, sendo a produção realizada sob projeto com a
demanda de processos específicos. Até agora a pré-fabricação foi melhor estudada
apenas em projetos na Suíça.
A mão de obra no processo de pré-fabricação é especializada e se reduz
devido à mecanização que otimiza a produção. A supervisão do processo e
tratamento das faces dos componentes é feita por especialistas em taipa. A
tecnologia apropriada torna o processo seguro. Na obra não há tantos acabamentos
a fazer, pois as fissuras e retrações típicas já foram tratadas no momento da retirada
das formas na fábrica, procedimento realizado enquanto há umidade presente nas
taipas, e há tempo para a consolidação das faces dos elementos. A fixação dos
componentes na obra exige menos especialização, reduzindo tempo e custos
posteriores à pré-fabricação.
Uma argamassa foi desenvolvida para assentamento dos módulos entre as
juntas de ligação verticais e horizontais, composta por cinza vulcânica natural, cal
com alto teor de ácido silícico que reage com a cal, tornando-se insolúvel em água,
e substituindo a argamassa de cimento.
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As sequências de 08 a 11 ilustram a produção dos primeiros elementos de
taipas pré-fabricadas em 1997 para a construção do Kräuterzentrum Ricola,
fabricante de balas de ervas, na Suíça.
A jazida de onde se extraiu a terra próxima à fábrica se localizava a 3km da
obra. O processo é ilustrado na sequência 08, desde os cuidados com a seleção da
matéria prima na jazida próxima ao canteiro, de onde é extraída a terra para a préfabricação da taipa, produção das misturas, processamento em galpão com alta
tecnologia de formas e circulação dos elementos pré-fabricados e acondicionados
em pallets, até o transporte para a obra em sistemas de trilhos e gruas.
Sequência 08 – Sequência do processo de pré-fabricação de elementos da taipa, desde a
extração e mistura das terras até a fixação dos módulos na obra

Fonte: Rauch (s.d.)

A

máquina que realiza o processo de compactação da terra, substitui grande

parte do trabalho humano mais pesado de manejo dos pilões, chapas vibratórias ou
compactadores pneumáticos. A terra é distribuída pela caçamba em camadas de 12
a 15cm na forma de 30m de comprimento, e compactada com rolamento de cilindros
e compactadores pneumáticos, sendo que estes equipamentos estão acoplados à
caçamba que desliza em trilhos sobre a estrutura de uma lateral da forma (figuras 23
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e 24). As formas são estruturadas em treliças metálicas contraventadas sobre
sapatas niveladoras, o que garante prumo das faces e nível das camadas das
taipas.
Para o projeto de Ricola, os elementos pré-fabricados para vedação
apresentam altura de 1,50m, comprimento 3,50m e 0,45m de espessura.
Figura 23 – Sistema mecanizado para produção de componentes de taipa

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
Figura 24 – Máquina de pré-fabricação de elementos de taipa

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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A mistura de terra é introduzida ligeiramente úmida na forma, e
continuamente compactada em camadas em todo o comprimento da forma. A
redução da espessura após a compactação mecanizada é de aproximadamente
50%.
A pré-fabricação mecânica alivia o extenuante trabalho físico e agiliza o
processo de produção. A máquina foi desenvolvida pela Lehm Ton Erde, sendo
segredo de patente industrial.
Sequência 09 – Sequência de fabricação utilizando a máquina de produção em série das
placas e criação de áreas de encaixe feita pelos trabalhadores

Fonte: Rauch (s.d.)
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Sequência 10 – Transporte dos elementos pré-fabricados e seu içamento para o local
definitivo

Fonte: Rauch (s.d.)
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Sequência 11 – Içamento, colocação e acabamento das peças

Fonte: Rauch (s.d.)

Precedendo o protótipo do Herb Centro Ricola existe um trabalho de pesquisa
de quinze anos, e desenvolvimentos técnicos de propriedade industrial do sistema
de construção completo realizado por Martin Rauch, que contribui para uma
arquitetura sustentável a nível global. Ao contrário da tendência de inventar novos
materiais para a construção sustentável, esta abordagem concentra-se em um
material que provou a excelência ecológica e social, bem como conforto e
diversidade cultural de mil anos.
O Herb Centro Ricola foi construído de forma eficiente em um período
intensivo de desenvolvimento técnico de dois anos, o que é economicamente
importante em países industrializados. Como comparação, componentes de
concreto pré-moldado foram pioneiros há 100 anos atrás, e agora são a norma.
Pelo fato de a terra ser composta por argila, silte e areia, constituída por
minerais provenientes da decomposição de rochas, a matéria-prima natural é
variada e a identificação pode ser feita por similaridade das cores e pelo teor dos
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componentes da terra, bem como pelas características de sua composição
(fotografias 67 a 68).
Existem tantas formas de construir quanto tipos de terras locais, por haver
uma congruência entre o tipo de terra, o lugar e seu clima, sendo esses três
fatores adaptáveis ao meio social, que somado à economia, poderá levar à
alternativa tecnológica local mais adequada, com as técnicas de construção
em terra correspondentes. (RAUCH, M. 2015)

As juntas de ligação verticais para a próxima parte da parede de taipa com
altura em torno de 60cm se estende em emendas oblíquas de até 40°, enquanto os
taipais a direita são fixos e o que se move são as taipas que chegam prontas, com
1,50m de altura e 4,00m de comprimento.
Fotografias 67 a 68 – Texturas das paredes de taipa no intervalo de 200 anos

Fonte: Rauch (s.d.)

4.7.3. Erosão calculada
Para um desenho de muros altos, a proteção contra a erosão se resolve
inserindo as fiadas de argamassa de cal após cada terceira camada colocada dentro
da forma, e a borda externa sendo aparada e batida (sequência 12).
A fim de controlar a erosão, barreiras são instaladas para diminuir o fluxo de
água. Os desenhos abaixo mostram as pingadeiras para mitigar a erosão feitas de
argamassa de cal em um estado progressivo.
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Sequência 12 –

Detalhe da evolução programada da erosão e aparecimento das

pingadeiras feitas com argamassa de cal

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)

Nas formas inferiores, a resistência das paredes de suporte de carga exige
que a espessura em cada esticada de terra seja maior alguns poucos centímetros.
As cerâmicas ou plaquetas de pedra entre as camadas funcionam como
pingadeiras, agindo ainda como um amortecedor contra a chuva. (fotografias 69 a
71).
Fotografias 69 a 71 – Fiadas de cerâmicas entre as camadas de taipa funcionando como
pingadeiras e amortecedores contra a chuva.

Fonte: Rauch (s.d.)

As fachadas precisam ser concebidas de modo que uma penetração de água
de cima e para baixo possa ser excluída. Como proteção contra a erosão, a
argamassa em tiras é colocada na borda exterior da forma depois de cada terceira
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camada. Estes procedimentos impedem a lixiviação excessiva das paredes por
escoamento rápido da água ao longo da fachada durante as chuvas. Em construção
e design, isso é chamado de erosão calculada (figura 25 e fotografia 72).
Figura 25 – Detalhe de pingadeira com uso de placa cerâmica
Fotografia 72 – Fiadas de cerâmicas entre as camadas de taipa com função dupla de
pingadeira e amortecedor da água de chuva

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015) (a esquerda) e Rauch (s.d.) (a direita)

O mesmo procedimento de colocação das argamassas de cal como
pingadeiras pode ser substituído por ladrilhos cerâmicos salientes. Para isso, na
forma externa deve ser inserida uma placa adicional com espessura idêntica à da
saliência do ladrilho (sequência 13).
Sequência 13 – Pingadeiras para mitigar as erosões criadas com ladrilhos cerâmicos
salientes. Uma forma adicional compensa essa saliência. Cortes transversais.

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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4.7.4. Soluções de interface entre a taipa e outros materiais
É de grande engenhosidade a resolução de questões estéticas junto às
questões estruturais na obra de Rauch. Ele demonstra uma sensibilidade artística
em resolver as estruturas de suas obras sem deixar de ressaltar a beleza natural
dos materiais utilizados. Suas obras não criam muitas interfaces aparentes com o
concreto (quando este é utilizado) e criam grandes planos uniformes, baseando-se
em sua experiência anterior como ceramista para alcançar essa qualidade (figuras
26 e 27).
O desenho da esquerda da figura 26 ilustra a verga em cima das portas da
Betschues Chapel, executada em taipa de pilão em ambos os lados. Corte
convencional.
O desenho da direita da figura 26 ilustra o corte padrão da Rauch House, na
Áustria. Fachada de taipa de pilão, parede do lado interno com acabamento em
massa de argila.
Figura 26 – Detalhamento da interação entre concreto e taipa, visando um acabamento de
ótimo aspecto visual

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)

As letras da cobertura do Swiss Ornithological Institute em Sempach
incorpora um detalhe convencional de pingadeira de chapa metálica, a parede de
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taipa de pilão pode ser tratada da mesma forma que qualquer outro tipo de
construção (figura 27).
Figura 27 – Detalhamento cuidadoso dos elementos construtivos auxiliam na qualidade
visual da obra de Martin Rauch

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)

No detalhe (figura 28), as estruturas não isoladas do complexo esportivo
Sihlhölzli em Zurique, a cobertura de concreto foi construída diretamente na parede
de taipa de pilão. Para evitar danos pela água vinda da parte de cima, a parede de
taipa de pilão é protegida por um impermeabilizante betuminoso.
Figura 28 – Detalhe de acabamento de viga de borda e laje descarregando carga na parede
de taipa

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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As paredes de taipa de pilão que entram em contato com o solo possuem um
isolamento de 10cm de lã de vidro na parte extrema e são protegidas de umidade
por diversas camadas de impermeabilizante betuminoso. A camada de betume
também se estende até a parte superior do embasamento, onde a junção é revestida
com cerâmica de argila como uma forma adicional de proteção permanente ao
embasamento e às superfícies que tocam o chão (figura 29 e 30).
Figura 29 – Detalhamento de encontro da parede de taipa com o sol

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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Figura 30 – Detalhamento de embasamento de concreto com a parede de taipa

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
Fotografia 73 – Fachada da casa Rauch

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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4.7.5. Estrutura de substrato
Para construir um piso de terra batida, a camada de suporte deve ser estável,
resistente à pressão e, mais importante, imóvel, uma vez que não pode ceder sob a
força do compactador de placa vibratória. Em construções de pisos leves com
grandes vãos, a frequência de vibração e o peso do compactador devem ser levadas
em consideração. Em caso de dúvida, um engenheiro estrutural deve ser consultado
sobre vãos questionáveis - se necessário, a laje pode ter que ser apoiada durante o
processo de compactação.
Os revestimentos podem ser instalados diretamente no piso de taipa, uma vez
que este material quebradiço, semi-seco, não contribui para qualquer umidade
adicional significativa. Em relação ao revestimento, um piso de taipa com
revestimento de madeira possui uma umidade relativa de cerca de 18%. A emulsão
de cera funciona como uma membrana anti-umidade, retardando o processo de
troca de vapor de água, e a cera de carnaúba traz este processo quase a um fim
(fotografias 74 e 75 e figuras 31 e 32).
Se o aquecimento do chão é incorporado na construção, as serpentinas de
aquecimento são instaladas normalmente em uma camada macia de argamassa,
com metade de areia e metade de marga, imediatamente antes da colocação do
assoalho de taipa. Através do processo de compactação, os tubos são pressionados
em marga, a fim de melhorar a transmissão de calor (figura 33).
O piso pode ser isolado com uma mistura de barro e cortiça granulada ligado
com uma argamassa composta por pedra vulcânica natural com alto nível de ácido
silícico, criando uma reação quase insolúvel em água, substituindo, assim, a
argamassa cimentícia. Esse processo realça as propriedades ambientalmente
amigáveis do barro, e a cal aumenta a força da cortiça. Como alternativa, um piso de
terra batida pode ser instalado diretamente no papelão resistente à pressão, vidro
celular, ou poliestireno extrudado de espuma (XPS). As tábuas não podem ter
quaisquer cavidades e deve de preferência serem cimentadas diretamente à camada
do substrato, de tal modo que eles fiquem imóveis, como descrito acima (figura 34).
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Fotografia 74 – Acabamento em piso de taipa
Figura 31 – Detalhe construtivo do piso de taipa

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
Fotografia 75 – A larga utilização do acabamento em piso de taipa na obra de Rauch e seu
domínio sobre diversas interações entre planos e obstáculos

Fonte: Rauch (s.d.)
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Figura 32 – Detalhe de execução do piso com isolamento acústico

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
Figura 33 – Detalhe de execução do piso com isolamento acústico e aquecimento

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)

Figura 34 – Detalhe de execução do piso com placa de poliestireno extrudado

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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Fotografia 76 – Acabamento interno das paredes do cinema – superfícies rugosas auxilia
na qualidade acústica do local

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)

Figuras 35 e 36 – Detalhamento de piso e de escada em taipa

Fonte: Kapfinger; Sauer (eds.) (2015)
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4.7.6. A técnica de terra como expressão artística
As formas confeccionadas a partir de um projeto específico podem ser
reutilizadas inúmeras vezes (sequência 14), assim como a tecnologia das taipas
desenvolvida para a arquitetura se adaptam à estética da terra num modelo artístico,
onde a terra envolve a arte, a arquitetura e a técnica (fotografia 77 a 80).
Sequência 14 – Elementos moldados que compõe seis abóbodas núbias sobre seis pilares
arqueados divididos em dois elementos apoiados a uma cunha hexagonal central por
compressão, com argamassa entre os elementos.

Fonte: Gian Salis Architekt (s.d.) (acima e esquerda) e Simel (s.d.) (direita e abaixo)
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Fotografias 77 e 78 – O assentamento dos elementos pré-moldados e montagem final com
recobrimento nas abóbodas em chapas de aço com gárgulas.

Fonte: Simel (s.d.)
Fotografias 79 e 80 – A similaridade das formas e das técnicas em terra crua em sua
tradição e futuro

Fonte: ETH Zürich (2014) (esquerda) e Mahlke (2007) (direita)

Além disso, a tecnologia sobre a terra desafia a condução criativa tanto
arquitetônica, artística, quanto tecnicamente.

101

5 ESTUDOS DE CASO
Dois casos de estudo serão tratados quanto ao estado de conservação, detalhes
construtivos, sistema construtivo, interfaces das técnicas em relação ao projeto e
necessidade de restauro após 20 anos.
5.1.

Estudo de caso 1 – Casa do Brasil – Campinas – 1998

5.1.1. Informações Cadastrais:
Proprietária: Gilda Moraes Ferreira
Sistema Construtivo: Taipa de Pilão
Projeto: Arquiteto Sylvio Sawaya.
Projeto executivo: Arquiteta Lucia Hashisume
Consultoria estrutura: Engenheiro Valdevino Carvalho
Organização do canteiro, desenvolvimento tecnológico, capacitação da mão de obra,
gerenciamento da obra: Arquiteto Maxim Bucaretti.
5.1.2. O Partido:
O partido construtivo surgiu com o projeto, a partir da observação do terreno e
das lembranças de um passado vivido em casarões de fazendas onde as famílias se
reuniam. O terreno em declive, uma vez cortado serviria como material para a taipa,
e o talude poderia ser tratado com vegetação sombreando o entorno do platô de
implantação da casa (Figura 41). A localização da propriedade, e a documentação
do projeto estão apresentadas nas figuras 37, 39 e 40.
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Figura 37 – Localização da Casa Campinas

Fonte: Google Earth (2016)

A classificação climática de Köppen-Geiger para esta região é o continental
úmido com verão quente. (figura 38).
Figura 38 – Gráfico climático e gráfico de temperaturas

Fonte: Köppen-Geiger (2016)

Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 22 °C.
Ao longo do ano Junho tem uma temperatura média de 15.7 °C. É a temperatura
média mais baixa do ano.
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Figuras 39 e 40 – Planta do piso térreo e pavimento superior

Fonte: Projeto original arquiteto Sylvio Sawaya (1998).
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Figura 41 – Implantação

Fonte: Projeto original arquiteto Sylvio Sawaya (1998)

5.1.3. Sistema Construtivo:


Fundação de concreto ciclópico.



Tipologia de alvenarias:



Paredes autoportantes e portantes de taipa de pilão.



Paredes divisórias internas de tijolo de barro cozido assentado com terra.



Estrutura de madeira piso do segundo pavimento.



Piso do segundo pavimento em painéis de concreto celular.



Estrutura de madeira e telhas de barro tipo capa e canal para cobertura.

A taipa como opção apontou para o partido do projeto.
O projeto foi se desenvolvendo de acordo com a obra. Foi definido o local onde a
edificação seria implantada e o dimensionamento das três empenas estruturais de
taipa com um vão igual entre elas para apoio das estruturas de madeira (4.60m de
eixo a eixo), definindo dessa forma o sistema construtivo da edificação e sua
organização espacial.
As taipas de 50 cm de espessura no piso térreo foram entremeadas por módulos de
aberturas de portas e janelas com vão de 1,00m de taipa para 1,50m de aberturas
de portas e janelas. O desenho ritmado das empenas das fachadas, são taipas
idênticas que se espelham, favorecendo o reuso das formas e a ventilação cruzada
no piso térreo.

105

5.1.4. Etapas da obra:
A obra se desenvolveu em 5 fases:
Fase 1 — Organização do canteiro


Construção do barracão e almoxarifado, e análise da terra (fotografia 81).



Locação da obra.



Fundações e muros de arrimo em pedra rachão (concreto ciclópico – fotografias
84 e 85).



Desenvolvimento e construção de ferramentas e suportes para a produção da
taipa: silos para terra bruta, silos para terra peneirada e silos para terra
composta com a devida adição de areia e cal para produção da taipa.



Esteira rolante com peneira para terra (fotografias 82 e 83).

Fotografias 81 a 83 – Imagens do canteiro de obra (esquerda) e da esteira (centro e direita)

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)
Fotografias 84 e 85 – Imagens da fundação em concreto ciclópico

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)
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Fase 2 — Terraplenagem e locação da obra


Corte no terreno e organização de silos com estoque de terra para confecção da
taipa.



Impermeabilização no topo da fundação (fotografias 86 a 87) e muros.



Transporte e colocação de banheiro de concreto pré-fabricado.



Montagem de formas e contrafortes para travamento das formas.
Obs: Os contrafortes também desempenhavam o papel de andaimes pois as
formas eram deslizantes e se desenvolviam em camadas a cada 30cm, a
dimensão da tábua industrial. As formas em madeira foram reaproveitadas como
barrotes.



Caracterização da terra local analisada através do teste da garrafa pelo
processo de decantação possibilitando dessa maneira a definição do traço a ser
utilizado na produção das paredes de taipa (figura 42).

Para a compactação da taipa foram utilizadas as seguintes ferramentas:


Pilões para primeira camada e acabamento das bordas.



Compactador tipo placa vibratória (sapo).
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Figura 42 – Quadro explicativo sobre ensaio do solo a ser utilizado na fabricação da taipa
(ensaio do vidro – a esquerda) e quadro explicativo sobre ensaio do solo a ser utilizado na
fabricação da taipa (ensaio da pastilha – a direita)
Fotografias 86 e 87 – Corpo de prova realizado in loco sobre a fundação

*

Fonte: Figuras - Bucaretti; Tavares et al. (1985) e fotografias - Maxim Bucarretti (1998)

A partir da análise que dimensionou a proporção dos agregados naturais da
terra local foi definido o traço para composição da mistura a ser utilizada na taipa:


5 L de terra local argilosa (72%)



1 L de areia média peneirada (14%)



1 L de cal virgem hidratada (14%)
*Mistura da terra local compatível com ensaio da garrafa (silte e argila igual a

areia), conforme o quadro do teste da pastilha.
Inicialmente foi constituído um modelo para teste de forma (fotografia 87),
compactação da taipa e constatação da sua resistência
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Fotografia 88 – Imagens da fundação em concreto ciclópico
Figura 43 – Corte do terreno para implantação do anexo e posicionamento da caixa d´água

Fonte: Maxim Bucaretti (1998) e projeto original arquiteto Sylvio Sawaya (figura) (1998)

Fase 3 - Infraestrutura e Construção das taipas
 Instalações;
 Produção das paredes de taipa (fotografia 89 e 90).
 Montagem estrutura de madeira (fotografia 91 a 93).
 Construção do mezanino com laje de concreto celular (sequência 17).
 Construção da cobertura (figura 44 e sequência 16 e fotografia 95).
 Construção das paredes divisórias de tijolos de barro cozido assentados com
argamassa de terra-cal.
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Fotografias 89 e 90 – Apiloamento e compactação: Compactador tipo placa vibratória
(sapo) e pilões para primeira camada e acabamento das bordas (esquerda); e término da
fundação e compactação das paredes da sala (direita)

Fonte: Maxim Bucaretti (1998 - esquerda) e Arquivo Intermeios Fauusp (1998 - direita)
Fotografias 91 a 93 – Contrafortes estruturados em madeira para placas deslizantes
(esquerda), finalização do portal em arco (centro), impermeabilização asfáltica sobre tijolos
(direita)

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)
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Fotografia 94 – Parede central finalizada e paredes externas em processo de compactação

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)

Os pré-moldados de concreto foram confeccionados in loco, peças de
arranque do arco de tijolos cerâmicos.
A taipa recebeu uma camada de cal entre as camadas de 50cm,
correspondentes a mudança da forma conferindo aderência e precaução quanto ao
surgimento de fissuras, segurança na consolidação das faces da taipa.
Sequência 15 – Peças pré-moldadas de concreto para apoio dos arcos estendidos dos vãos
de portas e janelas (esquerda e centro) e detalhe do arco finalizado (direita)

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)
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Figura 44 – Detalhe da interface da taipa com os dois telhados (varanda e sala)
Sequência 16 – Taipal com as formas dos arcos apoiadas nas peças de concreto
confeccionadas no canteiro de obras. Os quatro pilares monolíticos da sala recebem duas
vigas. O telhado da varanda se apoia nos pilares de taipa e na viga inferior apoiada nos
pilares da sala. O detalhe da conexão entre o telhado da sala e telhado da varanda e vigas
de madeira inseridas na taipa durante a compactação na forma e execução concluída das
coberturas entre sala e varanda

Fonte: Arquivo Intermeios Fauusp (1998) e Maxim Bucaretti (1998)
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Fotografia 95 – Empena concluída e início da construção da laje do mezanino

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)

O Piso superior foi construído sobre uma estrutura de madeira com peças de
6x25 apoiada a cada 2.50m nas paredes de taipa. Sobre essa estrutura foram
fixados caibros de 6x12 a cada 30 cm para fixação do piso pré-moldado de concreto
celular (sequência 17).
No mezanino a largura das paredes de taipa diminui para 0,30m, o suficiente
para a sustentação do telhado (figura 45 e fotografia 96).
Sequência 17 – Instalação das vigas vagão para suporte dos pré-moldados de concreto
celular – vista do térreo (esquerda), vista do mezanino (centro) e vista externa do banco de
pré-moldados

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)
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Figura 45 – Desenho inicial da fachada leste compatível com a obra concluída
Fotografia 96 – Imagem da casa com as taipas e telhados finalizados

Fonte: Maxim Bucaretti (1998)

Fase 4 - Acabamentos


Colocação de pisos.



Colocação e montagem de portas e janelas (figuras 46 a 49 e fotografias 97 a 100).



Montagem de cozinha e banheiros (figura 50).



Pintura e impermeabilização com terra-cal e óleo de linhaça (fotografia 101 a 104).

Fotografias 97 a 99 – Etapa do acabamento final (pintura de terra e colocação de pisos)

Fonte: Letícia Achcar (1998)
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Figuras 46 e 47 – Detalhe em corte da janela e da porta da sala para a varanda (esquerda)
e detalhe de pingadeira (direita)

Fonte: Projeto original arquiteto Sylvio Sawaya (1998)
Fotografia 100 – Fachada visualizando as janelas prontas. As janelas apresentam o ritmo
com vãos 1,5m de aberturas e fechamentos de taipa de 1m
Figura 48 – Detalhe da planta da janela mostrando o fechamento com folhas de madeira
maciça abrindo para a fachada externa e folhas de madeira maciça com vidros
encaixilhados

Fonte: Arquivo Intermeios Fauusp (fotografia) (1998) e projeto original arquiteto Sylvio
Sawaya (figura) (1998)
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Figuras 49 e 50 – Detalhe da fachada da cozinha (esquerda) e planta da cozinha mostrando
a interface das paredes internas de tijolos com as taipas

Fonte: Arquivo Intermeios Fauusp (2015)
Fotografias 101 a 10 – Fachada noroeste (esquerda acima), oeste (direita acima), sudoeste
(esquerda abaixo) e leste (direita abaixo)

Fonte: Arquivo Intermeios Fauusp (2015)
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5.1.5. Análise e revisão da granulometria e o traço da mistura
Foram retiradas duas amostras, conforme apresentado no item 2 Metodologia, cuja caracterização física acha-se apresentada a seguir:
Tabela 5 – Composição granulométrica das terras das amostras 01 e 02
Amostra 01
Material

Amostra 02

Proporção (%) Proporção (%)

Argila

27

27

Silte

20

22

Areia

47

47

Pedregulho

6

4

Fonte: Instituto de Pesquisas Técnológicas (2016)

Como já era esperado, as características físicas das duas amostras coletadas
são muito semelhantes, uma vez que são da mesma parede, distanciadas apenas
de 60cm em linha horizontal e 1,10m de altura
Tabela 6 – Composição granulométrica das areias das amostras 01 e 02
Amostra 01
Material

Amostra 02

Proporção (%) Proporção (%)

areia fina

18

19

areia média

16

14

areia grossa

13

14

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016)
Tabela 7 – Densidade, limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade das
amostras 01 e 02
Amostra 01

Amostra 02

Densidade dos sólidos (ρs)

2663 Kg/m³

2709 Kg/m³

Limite de liquidez (LL)

28%

29%

Limite de plasticidade (LP)

19%

21%

Índice de plasticidade (IP)

9%

8%

Fonte: Instituto de Pesquisas Técnológicas (2016)
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Tabela 8 – Traço da mistura de terra da parede de taipa (%V dos sólidos)
Material

Proporção (L) Proporção (%)

terra local argilosa

5L

83,33%

areia média peneirada

1L

16,66%

Fonte: Maxim Bucaretti
Tabela 9 – Traço da mistura da parede de taipa (%V dos componentes)
Material

Proporção (L) Proporção (%)

terra local argilosa

5L

72%

areia média peneirada

1L

14%

1L

14%

cal virgem hidratada in
loco

Fonte: Maxim Bucaretti

A partir dos dados obtidos pela análise da Granulometria foi possível realizar
alguns cálculos de verificação de proporções dos componentes da terra local,
especificamente para o teor de areia acrescentado e a porcentagem da adição de
cal na mistura. Após o reconhecimento da composição da terra local, com base na
porcentagem de areia adicionada frente à granulometria indicada na análise
granulométrica, foi possível encontrar os teores de areia e de argila. Com estes
índices calculados, a adição e o tipo de aglomerante usado na produção das
paredes de taipa pôde ser encontrado e analisada.

Cálculo da correção granulométrica para se encontrar o teor ideal de areia:

P=

Tco − Ti
30,35 − 70
39,65
4
3
1
1
1,33
=
=
=
= + = 1+ =
Ti − Tt
70 − 100
30
3
3
3
3
1

P = proporção do traço
Tco = teor de areia da terra do canteiro de obras
Ti = teor de areia ideal (com teor de areia em 70%)
Tt = teor de areia transportada
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A proporção resultante para a correção granulométrica é de 1,33 partes de

areia para 1 parte de terra local.


A adição ideal de areia foi calculada em 57%, para o Teor de areia ideal (Ti =

70% de areia equivalente a 100%), na Proporção de 1.33 partes de areia : 1 terra
local ; seria a proporção ideal para atingir o teor ideal de areia de setenta por cento.


A adição de cal hidratada na proporção de 14% de cal virgem + água (solução

de hidratação em canteiro de obras), compensaria a correção granulométrica, uma
vez que a cal é o aglomerante ideal para solos argilosos, pautados na possível
atividade da argila, e ou na capacidade de troca catiônica e na atividade da argila.
Índice de atividade =

índice de plasticidade (IP)
fração argila (menor que 0,002mm)

IP = 9%
Fração Argila menor que 0,002 = aproximadamente 15%
Índice de atividade da argila = 0,6
Segundo Souza Pinto, uma argila é considerada ativa se o seu índice de
atividade é maior que 1,25. Poderíamos concluir que a argila da taipa da Casa
Campinas não é ativa.
Como já era esperado, as características físicas das duas amostras coletadas
são muito semelhantes, uma vez que são da mesma parede, distanciadas apenas
de
60cm em linha horizontal e 1,10m de altura.
Tabela 10 – Proporções do traço da mistura e reconstituição da proporção da terra local
Material

Traço da mistura da taipa (%) Terra local (%)

Argila

27

32,5

Silte

20

24,0

Areia

47

36,5

6

7,0

100

100

Pedregulho
Total
Fonte: Leticia Achcar

- O solo local continha um baixo teor de areia média.
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- O gráfico de granulometria da amostra 1 está apresentado a seguir:
Figura 51 – Curva granulométrica da amostra 01

Fonte: IPT (2016).
Figura 52 – Curva granulométrica da amostra 02

Fonte: IPT (2016).
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5.1.6. Análises petrográficas
O equipamento utilizado foi o Microscópio modelo DM4500 P, marca Leica
acoplado à câmera digital DFC295, marca Leica. Para a edição das fotomicrografias
obtidas, foi utilizado o software LAS (Leica Application Suite), versão 4.4.
Primeiramente, efetuou-se o corte da amostra para obter uma pequena placa
de

20 x 40 x 10 mm

(largura

x

comprimento

x

espessura)

denominada

testemunho. Colocou-se o testemunho obtido em um pequeno recipiente metálico
untado com anti-aderente; e despejou-se a resina impregnada com corante (tipo
Corassol Azul BG 6136). O corante tem o objetivo de destacar descontinuidades
presentes na argamassa estudada. O recipiente foi então colocado em dessecador
ligado à bomba de vácuo, para que a amostra pudesse absorver apropriadamente a
resina. Por fim, o testemunho foi cortado, lixado até a espessura de 30 m, colocado
entre lâmina (44 x 25 x 2,0 mm) e lamínula (24 x 40 mm) de vidro e fixado com
cola adesiva linha médica 3311 Cód. 30259.
Foram selecionadas duas amostras para a análise petrográfica, de acordo com a
Tabela 11:
Tabela 11 – Identificação, aspecto macroscópico e lâminas confeccionadas a partir das
amostras selecionadas
Amostra

Amostra 1

Amostra 2

Aspecto da amostra

Testemunho / Lâmina
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Tabela 12 – Descrição Microscópica da Seção Transversal
Número
Amostra

de
Camadas

1

1

2

1

Sucessão
Estratigráfica

Características
Adesão

de cada

Pigmentos

camada

Camada

Não se

única.

aplica.

Camada

Não se

única.

aplica.

Não detectado.

Não detectado.

Tabela 13 – Descrição Microscópica da Composição da Camada
Amostra

Agregado (%)

Pasta (%)

Vazios (%)

1

65-70

20-25

10-15

2

50-55

25-30

20
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Tabela 14 – Descrição Microscópica do Ligante da Camada
Vazios

1

2

Cor da
Pasta

Estrutura

Marrom
avermelhado com
porções
marrom
escuro

Homogênea,
porém com
maior
concentraçã
o de
agregados
na porção
marrom
escura.
Apresenta
evidências
de lixiviação
de pasta.

Marrom
avermelhado

Homogênea,
com
evidências
de lixiviação
de pasta.

Textura

Micro a
criptocristalina

Criptocristalina

Composição
Mineralógica

Interação com o
Agregado

Argila +
Carbonato +
plasma + silte

Maior
carbonatação e
MPP em contato
com agregados ou
próximo a vazios.
Grãos de plasma
geralmente achamse associados a
bordas de
agregados.

Argila +
Carbonato +
plasma + silte

Observa-se
aglormeração de
argila na borda de
agregado.
Presença de
nódulos com
maior
concentração de
hidróxidos de
ferro. Ocorre sutil
carbonatação em
borda de
agregado.

Forma e
Quantidade
Relativa

Dimensão

Distribuição e
Imbricamento

Vi (abundante,
por
coalescência de
vazios ou pasta
lixiviada), BAA
(comum), VIPA
(comum), MFP
(abundante),
MPP
(localmente).

Vi de 0,01 a
0,6 mm;
BAA de 0,03
a 0,05 mm;
VIPA de 0,01
a 0,05 mm,
MFP de
<0,001 a
0,15 mm.

Vazios são mais
comuns nas
porções de cor
marrom escuro.
Observam-se
muitos vazios
coalescentes ou
interligados,
sem orientação
preferencial.

MFP
(abundante);
Vi/Va (comum);
MPP (comum);
VIPA (comum),
BAA (raro).

MFP de
<0,001 a
0,2 mm;
VIPA de
<0,001 a
0,2 mm; Vi
de 0,02 a
0,1 mm;
BAA de 0,01
a 0,15 mm.

Vazios
abundantes e
coalescentes
(indicativo de
lixiviação de
pasta), sem
orientação
preferencial.

ABREVIAÇÔES: Vi – vazio irregular; Va – vazio alongado; MFP – microfissura na pasta; MPP – microporosidade na pasta; VIPA – vazio na interface
pasta-agregado; BAA – bolha de ar aprisionado.
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Tabela 15 – Descrição Microscópica do Agregado da Camada
Amostra

Composição Mineralógica e

1

2

Granulometria

Tamanho

<0,01 a 10,0
mm, com
predomínio
de 0,025 a
0,1 mm

<0,005 a
4,5 mm,
com
predomínio
de 0,4 a
0,6 mm

Grau de
seleção

baixo

baixo

Forma
Esfericidad
e

baixa

baixa

Arredondamento

subangulos
o a anguloso

subangulos
o a anguloso

Distribuição e

Petrográfica

Outros
Materiais

Orientação
Classificação

Dimensão

Maior
concentração em
porções com
maior MPP.
Nestas porções,
grãos mais finos
ocorrem em maior
quantidade. Grãos
maiores e mais
alongados achamse suborientados
segundo direção
preferencial.

Quartzo
(microcristalino
e
policrostalino),
carbonato,
plagiocásio,
feldspato
alcalino, biotita,
muscovita,
opacos, mineral
prismático
incolor altos
relevo e
birrefringência,
aparentemente
zonado.

Quartzo de
0,01 a
0,10 mm,
plagioclásio e
feldspato
alcalino de
0,04 a 0,3 mm.

Torrão
de
argila
(arredondados
e por vezes
com aspecto
de
extinção
ondulante)

Maior
concentração em
porções com
maior MPP. Grãos
maiores e mais
alongados achamse suborientados
segundo direção
preferencial.

Quartzo
(microcristalino
e
policrostalino),
feldspato
alcalino, biotita,
carbonato,
plagiocásio,
opacos,
hornblenda,
muscovita e
zircão.

Quartzo de
0,005 a
4,5 mm,
feldspato
alcalino de
0,02 a 0,5 mm
e biotita de
0,008 a
0,01 mm.

Torrão de
argila.
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Tabela 16 – Fotomicrografia da Amostra 1

Fotomicrografia 01 – Aspecto geral e contato da

Fotomicrografia 02 – Mesmo aspecto da imagem anterior.

pasta avermelhada com porção marrom escura.

Notar maior concentração de hidróxidos de ferro na porção

Polarizadores paralelos.

avermelhada. Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia

03

–

Aspecto

da

pasta

Fotomicrografia 04 - Mesmo aspecto da imagem anterior.

predominante. Notar diferentes concentrações de

Observam-se

grãos

hidróxidos

avermelhados)

de

de

ferro,

definido

pelos

tons

(arredondados

plasma,

distribuídos

e

amarelopela

pasta.

avermelhados. Polarizadores paralelos.

Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia 05 – Abundância de vazios.

Fotomicrografia 06 - Mesmo aspecto da imagem

Polarizadores paralelos.

anterior. Notar microporosidade alta ao redor de
agregados.Polarizadores cruzados.
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Tabela 17 – Fotomicrografia da amostra 2

Fotomicrografia 07 – Aspecto geral da pasta. Notar

Fotomicrografia 08 – Mesmo aspecto da imagem anterior.

variação na quantidade de hidróxidos de ferro.

Polarizadores cruzados.

Polarizadores paralelos.

Fotomicrografia 09 – Concentracao de pasta ao

Fotomicrografia 10 - Porção com abundância de vazios e,

redor de agregado cercado por vazios. Polarizadores

no centro da imagem, alta microporosidade na pasta.

paralelos.

Polarizadores paralelos.

Fotomicrografia 11 – Vazios em abundância e alta

Fotomicrografia 12 - Mesmo aspecto da imagem anterior.

porosidade na pasta. Possível evidência de pasta

Polarizadores cruzados.

lixiviada. Polarizadores paralelos.
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5.2.

Estudo de caso 2 – Casa da Suécia (Ecohus) – Norköping –1992

5.2.1. Dados Cadastrais
Mentor: Arquiteto Professor Bengt Lundsten, TKK, Helsinki, Finlândia
Arquiteto: Sverre Fhen.
Sistema Construtivo: terra palha e taipa de pilão.
Coordenação de Pesquisa e Obra: Leticia Achcar .
Alunos e construtores: estudantes de arquitetura dos países nórdicos e bálticos.
Data:1992 Suécia, ECOHUS.
Documentos ECOHUS SUÉCIA – Leticia Achcar – Outono 1993 – Estocolmo
Pesquisa sobre um Sistema Construtivo em terra e palha, sua ecologia e economia.
Figura 53 – Localização da casa da Suécia

Fonte: Google Earth (2016).
Figura 54 – Gráfico climático e de temperatura- Cima oceânico temperado úmido

Fonte: Köppen-Geiger (2016)
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5.1.7. Considerações Iniciais:
Através da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Tecnologia de
Helsinque na Finlândia, iniciamos a pesquisa vinculado ao meu trabalho de
Licenciatura, sob a coordenação do Professor Bengt Lundsten. Por meio de cursos
práticos e teóricos que organizamos, recebi do Professor Lundsten a incumbência
de planejar e coordenar a construção do protótipo da casa de campo, para o
Centro de Lazer no Castelo de Mauritzberg em Norköping, Suécia, projetado pelo
arquiteto norueguês Sverre Fhen. Com base nas experiências de pesquisa e
construção na Finlândia e Suécia, partimos para a preparação do canteiro de obras
e a primeira ação foi rumo à obtenção da palha sem semente, seca e picada e uma
boa terra argilosa.
Nosso objetivo era investigar como o sistema construtivo “Argila Leve” ou “Terra
Palha” se adaptaria em países nórdicos.
Construir uma casa moderna, com low technology e materiais locais naturais
foi um desafio para nós. O uso de técnicas tradicionais em conexão com, ou em
contraste à moderna arquitetura de Sverre Fhen, criou uma real possibilidade de
experimentar, concretizar, e avançar na análise.
Pesquisar diversas técnicas com as quais se pudesse fabricar materiais
verdadeiramente ecológicos e construir casas a um custo mínimo, que fossem
confortáveis em seu interior, em diferentes tipos de clima. Dentre as matérias-primas
para material de construção, a escolha foi pela terra e palha de trigo por serem
considerados os mais promissores. Alcançar nosso objetivo e demonstrar como esse
material de construção poderia ser fabricado tanto em grande como em pequena
escala, era a meta.
A análise da construção executada na técnica de terra-palha possibilitou a
utilização dos blocos nas paredes da casa pela sua capacidade de isolamento
térmico. A taipa foi a técnica adotada como solução para os muros, constituindo uma
interface com a terra-palha.
Após a absorção das técnicas utilizadas neste protótipo, essa experiência foi
trazida ao Brasil e levou à pesquisa de materiais similares, fibras vegetais
brasileiras, promovendo a prática da terra-palha no país.
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5.1.8. Motivação para a Pesquisa
5.1.8.1. Ecologia
A capacidade do meio ambiente de tolerar a contínua e enorme quantidade
de lixo, já se apresentava num limite de ruptura. Durante as últimas décadas já se
dava a busca por alternativas de materiais de construção, cujo uso fosse visto como
uma parte integrada, ecológica no ambiente. Para materiais combustíveis seria mais
fácil, mas para os incombustíveis ou de difícil combustão o problema era mais grave.
Algumas indústrias já utilizavam os próprios produtos como combustível em sua
fabricação. Uma enorme quantidade de lixo de materiais é gerada quando velhas
construções são demolidas, contaminando o ambiente com altos índices de
materiais tóxicos perigosos. A indústria de construção, permaneceu alheia a estas
questões e com a mesma mentalidade do desperdício e geração de resíduos.
O excesso de descarte de lixo da construção precisava diminuir para uma
quantidade mínima através da permissão da sua circulação para que pudesse ser
reutilizado ou reciclado. A ideia era de que os materiais descartados, depois de
serem reaproveitados muitas vezes, deveriam se desfazer e chegar ao pó e dessa
forma voltar para a natureza.
5.1.8.2. Economia
O setor da construção estava caracterizado então por construções frágeis e
de difícil reparação e instalação. O tempo de uso era curto por essa razão. Uma
parte significativa destas construções realizadas nos anos 60 e 70 com estruturas de
concreto e aço serão carbonizadas e se tornarão imprestáveis dentro de setenta
anos. Portanto se avaliou que um produto com rentabilidade e durabilidade, em
relação aos custos deveria provocar interesse das construtoras pelos aspectos
ecológicos. Surgia neste momento a ideia de ciclo de vida para produtos
industrializados no caminho da economia da construção. Além dos custos
tradicionais para matéria-prima, produção, transporte, instalação e uso, deveríamos
levar em conta os custos para a demolição e eventuais ganhos pela venda de
materiais de demolição. O valor da construção seria a soma de todos os elementos.
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Na Finlândia o alto custo dos materiais de construção pedia mudança. A
matéria prima para a construção deve ser tratada em seu aspecto econômico
priorizando sua durabilidade e autossuficiência. O material local disponível e a
produção local dos componentes diminuem os custos. Os produtos de construção
devem se adaptar tanto a processos industriais como a métodos de trabalhos
manuais, com processos rápidos e simples, reduzindo custos gerais e de
manutenção.
5.1.8.3. Salubridade e Conforto
As numerosas edificações insalubres, tem como causa do problema o
desequilíbrio da qualidade do clima interno, em países nórdicos e de clima frio
especialmente. Um clima agradável não depende somente de boa calefação, mas
na construção preparada para moderar as trocas de temperatura. A opção pela
construção com paredes massivas evita o desgaste aparente do imóvel nos locais
frios. Os materiais porosos equilibram a troca de ar no ambiente, e regulam o nível
de umidade relativa do ar interno. A atenção deve estar na vedação dos materiais
que, se for excessiva, pode causar correntes de ar.
5.1.9. Argila Leve ou Terra Palha
Nesta pesquisa nos referimos à terra crua e à palha de trigo, como matériasprimas base do compósito terra palha encontradas em abundância nesta região do
planeta, sendo esta uma das suas grandes vantagens. A terra palha é considerada
um excelente isolante térmico, reutilizável e se tratando de materiais naturais é
totalmente reciclável, se tornando terra novamente, e assim fechando seu ciclo de
vida completo sem poluir.
A argila funciona como ligante e a palha como isolante e estabilizante
estrutural da massa. Uma longa história de construções e experiências demonstram
suas excelentes características, as quais seriam verificadas na produção de
elementos e blocos. A meta de fabricação in loco, nos ofereceu a oportunidade de
melhorar o produto e experimentar as diversas possibilidades do material e da
técnica, construindo um protótipo de 40m², com um sistema construtivo escolhido
após vários testes de painéis e paredes, conforme apresentadas na figura 55.
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Figura 55 – Planta Baixa Ecohus, sistema construtivo de taipa e terra palha e estrutura de
madeira da cobertura

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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5.1.10.

Estudantes de arquitetura: os construtores

O Professor Lundsten foi o mentor de um trabalho colaborativo entre as escolas
de arquitetura nórdicas e bálticas, no qual os estudantes participaram na construção
do protótipo Ecohus. Estudantes de arquitetura da Estônia, Letônia, Lituânia, Suécia,
Finlândia, Noruega, Dinamarca trabalharam na construção durante 8 semanas em
junho e julho quando a casa ficou pronta e mobiliada para inauguração em início de
agosto de 1992. Eles receberam passagem, alimentação e uma remuneração. Nós
trabalhamos longos dias de verão juntos. Foi muito valioso para todos que
participaram do trabalho e puderam interagir ativamente, tomar iniciativas,
compreender, criar e aprender. O conhecimento obtido do contato direto com o
material, assim como a exploração de novos caminhos e o uso de diferentes
técnicas e ferramentas, não poderiam ser adquiridas de melhor forma.

5.1.11.

Tecnologia

Argila Leve ou Terra Palha são denominações para este material de
construção isolante térmico, composto de argila e fibras naturais (palha de trigo). A
secagem é isenta de uso de qualquer gasto de energia a não ser a energia do sol e
do vento. Totalmente reciclável, pode ser produzido com muito baixa densidade,
pois tem alto índice de isolamento térmico – U=0,3 W/m²C (MINKE, G. 2008) – e um
índice de condutividade térmica (λ=0,1). A terra palha permite a “respiração” da
parede por causa de sua porosidade, propriedade que permite a absorção do vapor
de água nos poros da parede e liberação do vapor de água no ambiente, o que
melhora a umidade relativa do ar. A terra palha não é inflamável e o fogo não
propaga chamas pelo fato de a palha ter absorvido e sido banhada pela terra líquida,
sendo que, ainda pela mesma razão, os canais isolantes da palha estão bloqueados
em cada caniço.
O sistema de terra palha pode ser sintetizado na seguinte sequência: escolha
da terra argilosa, escavação, preparo e secagem, peneiramento da terra, a mistura
com água, calda argilosa é regada sobre a palha seca que adere nos caniços, pausa
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de absorção, e a massa de terra palha está pronta. Depois a massa é socada em
uma forma e os blocos secos ao sol.
Três técnicas básicas podem enformar a massa de terra palha: bloco, taipa –
parede monolítica batida in loco e elementos pré-fabricados; a terra palha pode
ainda ser usada solta como isolante entre o forro e o telhado, ou abaixo do piso.
Pode-se utilizar a terra palha em técnicas mistas como o pau a pique envolvendo
transados no entramado ou enrolada em ripas para isolamento acústico do forro.

5.1.12.

Processo de uma casa de terra palha

A escolha da terra, escavação e secagem foram etapas realizadas em maio.
Em junho, depois de moer e peneirar, misturamos a terra com água obtendo-se uma
calda. A palha de trigo (fotografia 105) foi picada em pedaços de 10 a 16cm,
misturada na calda de terra, sendo essa massa coberta por cerca de 8 horas
(sequência 18). Os principais equipamentos e ferramentas desta etapa foram: trator,
picadeira, batedor, misturador, bomba, tanque, mangueira, carriola, regadores,
ancinho, pá, garfo.
Fotografia 105 – O processo de fabricação da casa em terra palha

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Sequência 18 – O processo de fabricação de blocos em terra palha

Fonte: Leticia Achcar (1992)

Para produzir 600 blocos de terra palha, montamos duas bancadas de
trabalho e instalamos no galpão próximo ao local da obra, um par de formas
adequadas ao sistema modular da futura casa. Dentro e fora do galpão montamos
os secadores. Os blocos secaram ao sol e ao vento durante cerca de 15 dias, sendo
virados a cada dois dias (fotografia 106 a 108). Essa etapa do processo foi realizada
manualmente. No início de julho todos os blocos estavam secos, transportados e
empilhados no local da obra. Os blocos foram cuidadosamente estudados e
realizado com encaixes entre os blocos e estrutura de madeira, conforme ilustram as
figuras 56 e 57.
Fotografia 106 – A secagem ao ar livre dos blocos de terra palha e triturador da terra

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Figura 56 – Planta, corte e perspectiva da forma dos blocos de terra-palha

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Figura 57 – Detalhe de interface entre vedação de terra-palha com estrutura do telhado

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Fotografias 107 e 108 – Controle de fabricação e secagem dos blocos produzidos e
montagem das paredes com bloco de terra-palha

Fonte: Leticia Achcar (1992)
Figura 58 – Fachadas da construção

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Para o assentamento dos blocos ensaiamos vários traços de areia e terra
argilosa. A argamassa com melhor desempenho adotada obteve-se com a
proporção de 1:4 de terra argilosa e areia, respectivamente. Como estrutura usamos
pilares de madeira centralizados nos eixos das paredes com modulação de dois
metros, entre eixos e 2,30m de altura. Estas referências apontaram nossas medidas
padrão, a partir das quais confeccionamos a forma idealizada para três blocos
inteiros e um meio bloco (um bloco inteiro: 54x27x19cm; cerca de 9 Kg;
aproximadamente 300Kg/m3).
Alguns blocos foram produzidos com um vinco especial para se encaixarem
na estrutura de madeira, por exemplo os blocos da primeira fiada de todo o
perímetro das paredes, para os quais a forma foi confeccionada com régua de seção
igual à régua horizontal de travamento da estrutura de madeira sobre a fundação.
Como os blocos secos são facilmente serrados, contamos com essa alternativa
também. Na prática foi comprovado que o assentamento dos blocos é muito rápido.
O esqueleto de madeira foi montado em um dia e o assentamento dos blocos foi
concluído no dia seguinte (sequência 19).
Sequência 19 – Secagem dos blocos e aplicação no local definitivo

Fonte: Leticia Achcar (1992)
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Figura 59 e 60 – Corte com a estrutura do telhado de madeira e detalhe da estrutura do
telhado.

Fonte: Leticia Achcar (1992)

Sobre a parede respaldada, na altura de 2,30m, uma viga de seção triangular
em madeira colada foi fixada conectando sua base à cada lateral de topo dos
pilaretes, com ferragem em L. As paredes foram construídas em uma única etapa e
os blocos se comportam tanto como paredes externas e também como isolante
térmico. Em volta de cada abertura das paredes foi fixada uma moldura de madeira.
Toda sobra de material foi facilmente reutilizada (fotografias 109 e sequência 20).
Fotografia 109 – Parede construída com espaço para o caixilho e viga triangular instalada
no local definitivo

Fonte: Leticia Achcar (1992)

139

Sequência 20 – Montagem das paredes e da estrutura da cobertura

Fonte: Leticia Achcar (1992)

Todo o teto foi feito em madeira com arcos primários a cada módulo de dois
metros e vigas secundárias triangulares de madeira onde o telhado se apoia. No
acabamento final cobriu-se os arcos com tábuas que funcionam como telhas.
Os muros externos, como não demandam isolamento térmico, foram
construídos em taipa de pilão. Confeccionamos uma forma simples com tábuas que
deslizava para cima, enquanto se levava a mistura de terra, areia, palha, e esterco
para dentro da forma, sendo apiloada até sua finalização. As ferragens para prender
as tábuas foram barras rosqueadas e presilhas tipo borboleta (sequência 21).
Sequência 21 – Processo de acabamento das fachadas

Fonte: Leticia Achcar (1992)

As instalações elétricas e hidráulicas foram facilmente montadas e fixadas na
terra palha, e as lacunas preenchidas com a mesma massa das paredes, inserindo
mais calda de argila para aderir melhor. Assim a obra ficou livre de restos de
construção.
As fachadas e muros externos foram revestidos com uma argamassa de terra
e areia após vários testes de diferentes traços, sendo o final com 1:6 + pigmentação
de óxido de ferro, a pedido do arquiteto Sverre Fehn, para colorir o solo cinza dos
países nórdicos. Parte do revestimento recebeu uma porcentagem de esterco e
outra parte recebeu um spray de silicone, sendo que esta última foi comprometida
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com fissuras. Posteriormente foi aplicada uma argamassa de terra e cal (sequência
22).
Todo o projeto executado, desde a produção dos materiais da construção até
a casa pronta, se deu em oito semanas.
Sequência 22 – Acabamentos finais de fachada

Fonte: Leticia Achcar (1992)

A moderna arquitetura da casa que se realizou com métodos artesanais e
técnicas tradicionais com materiais de construção naturais, criou um ambiente que
raramente se vivencia em casas modernas (fotografias 110 a 116).
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Fotografias 110 a 116 – Casa finalizada – áreas internas e externas

Fonte: Leticia Achcar (1992)

142

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1.

Revisão bibliográfica

A análise da produção prático-teórica sobre construção em terra crua aponta
para a presença milenar da arquitetura em terra, a evidência da plasticidade do
material na diversidade cultural que o acompanha, um renascimento ou
reconsideração associados ao debate sobre sustentabilidade emergente e
agudizado pelas preocupações com os destinos do planeta.
6.2.

Contribuição tecnológica

A casa de Campinas foi construída a partir de um ensaio de campo, sendo que
foram acrescentados areia e cal para a mistura da taipa. Com os ensaios do solo e
análise petrográfica apresentados neste trabalho pode ser afirmado que:
A análise granulométrica indica que o solo corrigido ficou com 47% de areia,
sendo que o teor ideal de areia é de 70%;
A cal adicionada corrigiu a natureza argilosa da terra usada e reduziu o déficit
anunciado acima;
Por isto, poder-se-ia fazer a correção sem a cal, apenas com areia;
No entanto, a cal reage rapidamente, é de baixo custo e oferece ao construtor
uma tranquilidade pautada na tradição e nos resultados das análises e ensaios;
A obtenção dos resultados viabilizou a reconstituição do traço original da mistura
para as taipas, possibilitando a investigação sobre a decisão tomada durante o
processo construtivo e avaliando o desempenho do objeto construído em 1998;
O trabalho de Rauch, analisado ao longo desta dissertação, demonstra que
as correções granulométricas podem ser realizadas apenas com terra. No processo
construtivo, o desenvolvimento de formas e ferramentas tem sido decisivo na préfabricação e também na própria produção in loco, porém sem dispensar a pesquisa
mineralógica e granulométrica para posterior seleção e correção com a própria terra.
No caso da casa da Suécia, não houve uso da cal, porém, o estrume bovino
foi introduzido na compensação com fibras e uréia. Igualmente, prevaleceu o
caminho tradicional. A avaliação resultada deste caso demonstra a viabilidade da
utilização da terra como material de construção para climas temperados do norte.
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A consideração pelas práticas tradicionais de estabilização da terra (cal,
estrume, cimento) na taipa poderá ser revista por meio do acesso e difusão dos
resultados de pesquisas tecnológicas com terra.
Os estudos realizados nesta dissertação reafirmam a importância de avançar
nas questões das normas e requisitos, assegurando o desempenho do material,
sustentado nas análises petrográficas e ensaios do solo.
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APÊNDICE A
DOCUMENTAÇÃO DA RETIRADA DAS AMOSTRAS DA CASA DE CAMPO DE
CAMPINAS
Fotografia 01

Fotografia 02

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Material e ferramentas para retirada de amostras
da parede de taipa - extensão elétrica compatível,
furadeira 220V, mandril, serra copo com engate,
soquete para apiloamento da mistura de terra e
cal no preenchimento da abertura, sacos plásticos
pesados em balança para amostras numerados e
fita crepe para fechar os sacos

Coleta da terra a ser utilizada para
fechamento dos locais em que as
amostras foram retiradas. Uso da
escavadeira para furação no terreno à
10metros da edificação. Retirada de
terra abaixo de 60cm (isenta de matéria
orgânica).

Fotografia 03

Fotografia 04

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Terra retirada pela escavadeira para fechamento Peneiramento da terra local em peneira
dos locais em que as amostras foram retiradas. fina (peneira de fubá).
Foram observadas a coloração similar a cor da
taipa, as partículas brancas, semelhantes as
encontradas nas amostras retiradas da taipa e a
terra argilosa.
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Fotografia 05

Fotografia 06

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Terra após peneiramento

Croqui com localização das amostras a
serem recolhidas (duas no total
localizadas na parede da cozinha) e
levadas ao laboratório de análises do IPT

Fotografia 07

Fotografia 08

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 - Furação da parede de taipa com Amostra 01 - a ferramenta de furação
ferramenta tipo serra-copo nos locais utilizada deve ter dois pontos para
escolhidos
posicionamento firme das mãos o
possibilitando a condição perpendicular à
parede. Exercer a pressão necesssária
para que a ferramenta possa cortar a
parede e retirar a amostra sem
deformação ou menor deformação
possível. A rotação deve ser de média
para total

153

Fotografia 09

Fotografia 10

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 – a furação foi realizada até o Amostra 01 – aspecto da amostra após a
nível da parede
furação
Fotografia 11

Fotografia 12

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 – coleta da amostra em sacos Amostra 01 – coleta do material granular
plásticos pesados em balança
em sacos plásticos pesados em balança
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Fotografia 13

Fotografia 14

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 – parede após a coleta da Amostra 01 – limpeza do local e
amostra
umedecimento da área com água e pincel
Fotografia 15

Fotografia 16

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 – umedecimento de toda a Amostra 01 – local após a limpeza e
área que perdeu algum tipo de material umedecimento
com a retirada da amostra
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Fotografia 17

Fotografia 18

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 – preenchimento de pequena Amostra 01 – apiloamento da mistura
área com mistura da terra peneirada (foto aplicada no local
05) e 10% de cal
Fotografia 19

Fotografia 20

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 02 – após retirada da amostra, Amostra 02 – aplicação da contenção para
limpeza do local e umedecimento, a o apiloamento e preenchimento final
amostra 2 passa pelo mesmo processo de
preenchimento da amostra 01
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Fotografia 21

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra
02
–
utilização
desempenadeira
para
auxiliar
preenchimento total do local

Fotografia 22

Fonte: Leticia Achcar (2016)

da Amostra 02 – local após a finalização com
o desempenadeira

Fotografia 23

Fotografia 24

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01 – local após a finalização com Aspecto final do local após a finalização
desempenadeira.
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APÊNDICE B
DOCUMENTAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO IPT
Fotografia 01

Fotografia 02

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Amostra 01
Fotografia 03

Amostra 02
Fotografia 04

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Cápsulas com amostra da terra após Colocação da terra da cápsula no conjunto
passagem pela estufa. Foi utilizada 100g da de peneiras de solos grossos
terra para o teste de granulometria de solos
grossos.
Fotografia 05

Fotografia 06

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Análise granulométrica – colocação das Análise granulométrica – material retido na
peneiras em placa vibratória para peneira de acordo com suas dimensões.
peneiramento durante 5 minutos.

158

Fotografia 07

Fotografia 08

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Análise granulométrica – material grosso Sedimentação – colocação de cerca de
retido nas peneiras é classificado e pesado
60g de solo em cilindro de proctor em
solução de hexametafosfato de sódio até
a marca de 1000cm³, agitando por 1
minuto. É colocado um densímetro e
termômetro para controle durante o teste
Fotografia 09

Fotografia 10

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Sedimentação – depósito de material fino após Análise granulométrica – Após a
o período de espera
sedimentação, o líquido é retirado e o
material sedimentado é passado por
peneiras de diâmetros pequenos
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Fotografia 11

Fotografia 12

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Análise granulométrica – O material grosso Análise granulométrica – resultado final
e fino é retido após o despejo do conteúdo após peneiramento
do cilindro de proctor.
Fotografia 13

Fotografia 14

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Determinação do limite de liquidez – Determinação do limite de liquidez – cinzel,
equipamento utilizado no teste. Aparelho de outro equipamento utilizado no teste.
Casagrande com cuia.
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Fotografia 15

Fotografia 16

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Determinação do limite de liquidez – solo Determinação do limite de liquidez – dentro
previamente seco , destorrado e passado da cápsula de porcelana, acrescenta-se
na peneira 0,42mm
água aos poucos
Fotografia 17

Fotografia 18

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Determinação do limite de liquidez – a terra Determinação do limite de liquidez – a
é misturada à água e a mistura é mistura é despejada na concha, criando
homogeneizada
uma camada com espessura de 10mm e
uma ranhura central feita com auxílio do
cinzel. No equipamento de Casagrande, a
terra é golpeada para encontrar o ponto que
a terra tem o limite de liquidez ótimo

161

Fotografia 19

Fotografia 20

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Determinação do limite de liquidez - após o Determinação do limite de liquidez golpe, o local onde a terra se encontrou nas separação do material em cápsulas
ranhuras é coletada por ser naquele local o
limite de liquidez ótimo
Fotografia 21

Fotografia 22

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Determinação do limite
separação das amostras

de

liquidez

- Determinação do limite de liquidez amostras são levadas à estufa
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Fotografia 23

Fotografia 24

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Determinação do limite de plasticidade - é
feita uma pequena bola (aproximadamente
50g) retirada pelo teste com equipamento
de Casagrande com solo golpeado entre 40
e 50 vezes
Fotografia 25

Determinação do limite de plasticidade – a
bola é rolada em superfície de vidro até
atingir o formato cilíndrico de 3mm de
diâmetro

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fotografia 26

Determinação do limite de plasticidade – Determinação do limite de plasticidade – o
gabarito utilizado para a formação dos processo de formação do cilindro é
cilindros
realizado até o material criar fissuras e
esmigalhar. Os pedaços são recolhidos em
cápsula para determinar a umidade
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Fotografia 27

Fotografia 28

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Ensaio para determinação do peso Ensaio para determinação do peso
específico natural – modelagem da amostra específico natural – colocação de linha de
em formato esférico
costura em volta da esfera
Fotografia 29
Fotografia 30

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Ensaio para determinação do peso Ensaio para determinação do peso
específico natural – pesagem da amostra específico natural – imersão da esfera em
descontando a linha
parafina líquida
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Fotografia 31

Fotografia 32

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Fonte: Leticia Achcar (2016)

Ensaio para determinação do peso Ensaio para determinação do peso
específico natural – esfera após banhos na específico natural – a esfera é pesada em
parafina
balança hidrostática

DOCUMENTAÇÃO DA ANÁLISE PETROGRÁFICA
Fotografia 33

Fotografia 34

Fonte: Natasha Silveira (2016)

Fonte: Natasha Silveira (2016)

Processo de corte da amostra.

Impregnação com resina e corante.

Fotografia 35

Fotografia 36

Fonte: Natasha Silveira (2016)

Fonte: Natasha Silveira (2016)

Processo de confecção da lâmina a partir do
testemunho.

Descrição petrográfica e obtenção de
fotomicrografias.
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