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“Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo,
para fazer tijolos; vão eles mesmos, e colham palha
para si.”
(Êxodos 5: 8)
“Tira água para o tempo do cerco; reforça as tuas
fortalezas; entra no lodo, pisa o barro, pega na forma
para os tijolos.”
(Naum 3:14)

O

tema abordado na introdução deste trabalho
propõe a produção de tijolos de adobe reforçados
com biomassa de macrófitas aquáticas. Porém,

por se tratar de material de construção com características ainda
desconhecidas, fez-se necessária uma pesquisa bibliográfica sobre os dois
principais assuntos envolvidos no tema, ou seja, as macrófitas aquáticas e
a terra crua. A seguir é apresentada uma síntese desta pesquisa.

2.1

AS MACRÓFITAS AQUÁTICAS

WEANER & CLEMENTS4 apud ESTEVES (1988), foram os primeiros
pesquisadores a propor o termo macrófitas aquáticas em 1938, hoje
amplamente aceito e utilizado mundialmente, englobando uma variedade
muito grande de espécies vegetais e por eles definidas como: “plantas
herbáceas que crescem na água, em solos cobertos por água ou em solos
saturados com água”, indiscriminando os aspéctos taxonômicos, como
ocorria anteriormente com a utilização dos termos traqueófitos aquáticos,
hidrófitas, limnófitos, helófitas, hidrófitas vasculares, etc.

As macrófitas aquáticas podem habitar desde brejos até ambientes
verdadeiramente aquáticos, inclusive ambientes salgados, apresentando
4

WEANER, J. E. & CLEMENTS, F. E. (1938). Plants ecology. New York, Mc. Graw-Hill apud
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Interciência, 1988. 575p.
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grande capacidade de adaptação. Podem, por exemplo, desenvolver
transformações profundas e se tornarem formas terrestres.

Quanto ao seu biótipo, as macrófitas aquáticas podem ser reunidas em 5
grandes grupos ecológicos (como mostrado na fig. 2.01), a saber:
-

macrófitas aquáticas emersas;

-

macrófitas aquáticas com folhas flutuantes;

-

macrófitas aquáticas submersas enraizadas;

-

macrófitas aquáticas submersas livres, e

-

macrófitas aquáticas flutuantes.

Macrófitas submersas
livres
Macrófitas
emersas

Macrófitas submersas
enraizadas
Macrófitas c/ folhas
flutuantes

Macrófitas
flutuantes

Figura 2.01. Comunidade vegetal da região litorânea, com os 5 grupos ecológicos de
macrófitas aquáticas, além da comunidade epilítica (1), comunidade epipélica (2),
comunidade epipsâmica (3) e comunidade epifítica (4). (adaptado de ESTEVES, 1988)

Apesar da grande importância das macrófitas aquáticas na dinâmica dos
ecossistemas, o seu estudo ainda é limitado no país. ESTEVES (1988)
comenta em seu trabalho a importância dessas plantas sob vários aspectos,
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tais como, na formação de detritos orgânicos, na estocagem e ciclagem de
nutrientes, no controle de poluição e eutrofização artificial, entre outros. No
entanto, quando se perde o controle do crescimento das macrófitas
aquáticas e ocorre sua proliferação, elas se tornam um grande problema.

O

controle

das

macrófitas

aquáticas pode ser manual,
mecânico ou mesmo químico
(herbicidas

de

contato,

sis-

têmicos, de largo espectro ou
seletivos – Fig. 2.02), conforme
apresentado

por

diversos

autores no "Workshop Controle
de Plantas Aquáticas", ocorrido

Figura 2.02. Helicóptero aplicando herbicida

em Brasília, entre 03 e 04 de junho de 1998 (BRASIL, 1998).

Também, de acordo com HOYER & CANFIELD JR. (1997), pode ser feito o
controle biológico com o auxílio de insetos (o besouro Agasicles hygrophila,
a larva Amynothrips andersoni e a broca Vogtia malloi - que atuam
principalmente sobre a espécie Alternanthera philoxeroides); de organismos
patogênicos (como o fungo Cercospora rodmanni – aplicado em suspensão
contendo seus esporos); de caracóis (Marisa cornuarietis e Pomacea
australis); além de outros como o peixe-boi (Trichechus manatus), patos,
gansos, caranguejo de água doce, nematóides, virus e búfalos. Outros dois
agentes de controle biológico, muito comuns nos Estados Unidos da
América, são a carpa herbívora (Ctenopharyngodan idella) e as tilápias azul
(Tilapia aurea) e da barriga vermelha (Tilapia zilli).

As pesquisas, o conhecimento dos problemas causados pelas macrófitas
aquáticas nos lagos americanos, bem como seu controle, são muito
expressivas e relevantes porque vêm sendo estudados neste país desde
1850, sendo que antes de 1940 o governo já contava com três agências
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federais criadas exclusivamente para cuidar do assunto. Os autores
apresentam, também, uma proposta para o “desenvolvimento de um plano
de manejo integrado de plantas aquáticas”.

A invasão de plantas aquáticas em lagos e represas tem se tornado um
problema grave também nos países tropicais, na medida em que bloqueiam
canais e bombas em projetos de irrigação; interferem na produção de
hidrelétricas; desperdiçam água por evapotranspiração; impedem a
navegação (Fig. 2.03); interferem na pesca e piscicultura; aumentam as
doenças transmitidas pela água e obstruem rios e canais de drenagem,
provocando enchentes.

De acordo com NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (1984), as plantas
aquáticas podem ser removidas ou colhidas, por diferentes processos tais
como:

manualmente

(Fig.

2.04);

com

colheitadeiras

rotativas

e

transportadores de esteira até a margem; através de pequenos barcos com
cortadores e coletores para as plantas emergentes; através de barcos com
grandes dragas em guindastes; "tratores" e picadores aquáticos, entre
outros, como pode ser visto na Fig. 2.05.

Figura 2.03. Explosão de Salvinia molesta,
em um lago no Zambia, em 1960
(NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES,
1984)

Figura 2.04. Remoção manual de
macrófitas aquáticas em lago de
piscicultura (NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES, 1984)
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Figura 2.05. Algumas máquinas para
remoção mecânica de macrófitas aquáticas
em lagos da Califórnia e México (USA,
1998).

Existem ainda outros equipamentos que podem "desidratar" as plantas ainda
no lago, retirando cerca de 70% da água por elas retida, e enviando o
material desidratado até estufas de secagem, para posterior utilização.
Segundo a mesma fonte, o aguapé (ou jacinto d´água – Eichhornia
crassipes) fresco pode conter até 95% de água e 5% de sólidos.

Ainda de acordo com NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (1984), as
macrófitas aquáticas, após a colheita, podem ser utilizadas como:
-

fertilizantes, ou aditivos para o solo;

-

fonte de proteína vegetal para criação de ruminantes, visto que podem
conter de 10 a 30% de proteínas, como a maioria das forragens;

-

polpa para produção de papéis;

-

fibras para várias finalidades tais como artesanato de cestaria,
construção de pequenas embarcações, ou cobertura de construções;

-

fonte de energia, como por exemplo na produção de biogás, contendo
70% de metano e 30% de dióxido de carbono; além de
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alimentação humana. Algumas espécies, como o "espinafre aquático"
(Ipomoea aquatica ou Ipomoea reptans), podem ser ingeridas, quando
cozidas ou na forma de "pickles".

Um esquema geral das formas de utilização é mostrado na Fig. 2.06. Além
desta utilização das macrófitas aquáticas que ocorrem expontaneamente,
elas podem ser cultivadas com a finalidade de tratamento de águas servidas
(esgotos urbanos ou industriais), ou até mesmo na remoção de metais
pesados da água e sua recuperação, no caso de metais valiosos, como a
prata, por exemplo (ROQUETTE PINTO, 1987 e GRELLET, 1999). Na Fig.
2.07 é mostrada ilustração de uma destas pesquisas.

Produção de materiais de
construção:
- adobe
- reboco

UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA DE
MACRÓFITAS AQUÁTICAS

Figura 2.06. Algumas das principais formas de utilização das macrófitas aquáticas no
pantanal matogrossense, destacando-se a proposta de inclusão do ítem “produção de
materiais de construção” (adaptado de ESTEVES, 1988).
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Figura 2.07. Pesquisa realizada pelo Prof. Paulo Rodolfo Leopoldo,
do Deptº de Eng. Rural, da Fac. de Ciências Agronômicas, da
UNESP-Câmpus de Botucatu, utilizando uma seqüência de tanques
contendo “aguapé”, “junco”, “taboa”, “lírio-do-brejo” e “inhame”,
para tratamento de efluentes domésticos (GRELLET, 1999).

Como mais uma proposta de utilização das macrófitas aquáticas, destaca-se
o objetivo principal deste trabalho, ou seja, a produção de materiais de
construção ecológicos.

Outro aspecto muito importante, não abordado nos trabalhos consultados,
desenvolvidos na Represa de Salto Grande (Americana-SP), é o da
presença de metais pesados, em especial o mercúrio (Hg), e seu
comportamento no ecossistema lacustre.

MORAES (1998), por exemplo, avaliou a concentração e estoque de vários
elementos químicos, menos o Hg. No entanto, MAURO et al. (1999)
destacam o papel fundamental da Eichhornia crassipes (aguapé, ou jacinto
d’água) no processo de metilação do mercúrio, produzindo o metilmercúrio
(MeHg), sua forma mais tóxica e perigosa ao organismo humano.
Acreditava-se que este processo só ocorresse nas camadas mais profundas
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do sedimento, porém, os autores constataram experimentalmente que no
microambiente formado pelas raízes das macrófitas flutuantes o processo é
mais intenso e danoso. Na fig. 2.08 pode-se observar, esquematicamente,
como ocorre o processo da metilação do mercúrio e como ele é introduzido
na cadeia alimentar.

Figura 2.08. Esquema do ciclo biogeoquímico do mercúrio (Hg) e sua entrada na
cadeia alimentar (MAURO et al., 1999).

Em um estudo abordando os efeitos interativos de várias ações antrópicas
sobre o meio ambiente (urbanização, desenvolvimento industrial, grandes
obras de engenharia,etc), LACERDA & MENEZES (1995) também destacam
o efeito nefasto do mercúrio, em suas inúmeras formas químicas, não
somente o metil-Hg, apresentando dados levantados no Rio Paraíba do Sul
e no reservatório de Tucuruí, como mostrado nas Fig. 2.09 e 2.10.

Outros metais também são comumente encontrados na biomassa das
macrófitas aquáticas, demonstrando o importante papel destas plantas na
retirada (adsorção ou absorção) dos materiais orgânicos e inorgânicos que
são carreados ao corpo d’água, como demonstrado por MORAES (1998), no
reservatório de Salto Grande.
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anóxido/subóxico

anóxido estratificado

Figura 2.09. Ciclo hipotético do mercúrio
em reservatórios artificiais (LACERDA &
MENESES, 1995)

óxico

Cabelo humano
47 mg/kg

Macrófitas enraizadas
O,03 mg/kg
0,07 mg/kg
30 kg (total)
Peixe predador 1,3 mg/kg
Outros 0,21 mg/kg

Jacaré
Carne 1,9 mg/kg
Fígado 19 mg/kg
Sedimento (0-5cm)
0,067 mg/kg
3,500 kg (total)
Solo inundado (0,5cm)
0,071 mg/kg
8,800 kg (total)

Folhiço inundado
0,084 mg/kg
80 kg (total)

Figura 2.10. Concentração e massa de mercúrio (Hg) acumulada no reservatório de
Tucuruí (adaptado de LACERDA & MENESES, 1995).
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“Uma boa casa de terra precisa ter um
bom par de botas e um bom chapéu”
(traduzido de MEUNIER, 1988)

É indispensável lembrar-se que, ao
longo

do

tempo,

em

numerosos

“A verdadeira alta tecnologia é
simplesmente assegurar o correto
funcionamento do meio ambiente”
(traduzido de LE CENTRE DE LA..., 2002)

países de outros continentes, através de diversas culturas e de diferentes
hábitos sociais e construtivos, o homem tenha se utilizado da terra crua (já
definida no Capítulo 1) para criar seus espaços vitais, adaptando suas
respostas arquitetônicas e construtivas a partir das características e
propriedades dos solos, principalmente no que se refere aos aspectos
hídricos. Há autores, como BARRIOS (1986), que afirmam existir, ainda
hoje, um terço da população mundial vivendo em habitações de terra crua,
outros, como TROLLES (2000), reduzem esta proporção para um quinto,
enquanto McHENRY (1989) afirma ser de mais de 50%. Apesar das
discrepâncias, pode-se concluir que se trata de uma parcela considerável
desta população.

Num dos mais antigos textos consultados, a Bíblia (na versão BÍBLIA, 1999),
são encontradas referências a tijolos em 8 capítulos, de 6 de seus Livros;
tanto tijolos de barro cozidos, como tijolos de terra crua, com utilização de
palha (fibra vegetal) e amassados com os pés. A data de tais relatos é de
difícil precisão mas, por se tratar de livros do Antigo Testamento, conclui-se
que se situam antes da era cristã.

Chegando aos dias mais atuais, no início da colonização do nosso país,
MILANEZ (1958) afirma que seus habitantes humanos na época do
descobrimento, os índios, desconheciam as técnicas de construção com
terra crua, construindo suas habitações essencialmente com madeira roliça
(para as paredes) e fibras vegetais (para a cobertura), nas mais diversas
tipologias arquitetônicas: habitações isoladas ou agrupadas em colmeias de
formas variadas mas, basicamente orgânicas (formas curvas livres). Foram
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formas

quadrangulares e a própria terra crua (na forma de adobe, taipa de pilão e o
pau-a-pique, que serão definidos oportunamente). Nos países africanos
prevalecem até hoje, as formas orgânicas, com arcos, abóbadas e cúpulas,
como mostram os exemplos das Fig. 2.11 e 2.12.

Figura 2.11. Construção vernacular, “Casas
obus” (em forma de granadas), na República
dos Camarões. Concepção de planta com
separação da cozinha. (PHOTOTHEQUE,
190-a).

Figura 2.12. Construção de 1981, do
arquiteto egípcio Hassan Fathy, em Gharb
Husayn, na Núbia, para residência de
descanso do presidente Anwar Sadat
(STEELE, 1997)

Entretanto, pode-se afirmar que aqui já existia nessa época um outro
habitante, talvez mais primitivo, que se utilizava da terra crua de forma
requintada. Trata-se do “joão-de-barro”
(Furnarius rufus, mostrado na Fig.
2.13), ave da família dos Furnarídeos,
típica e exclusiva da América do Sul,
sem nenhuma relação direta aparente
com alguma família de outras regiões
do planeta. Esta ave constrói seu
ninho, na verdade casa (porque em
seu interior é que se encontra o ninho

Figura 2.13. João-de-barro (Furnarius
rufus) (VERTEBRADOS 1, 1998).

propriamente dito), misturando barro
(somente solo argiloso, depois de amassado) com palhas (fibras vegetais). A
arquitetura produzida é bastante sofisticada, podendo-se observar:
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o cuidado com a orientação, ou seja, a abertura de entrada é sempre
voltada para a direção oposta à dos ventos predominantes na região,
como pode-se notar nas Fig. 2.15 e 2.16;

-

que a casa tem forma de abóbada (tipologia estrutural mais eficiente, que
melhor resiste às solicitações com menor consumo de material), como
mostrado na Fig. 2.14;

-

que o interior é constituído por dois ambientes: uma antecâmara na
entrada e o compartimento de instalação do ninho, separados por uma
parede

divisória

que

não

vai

até

o

teto.

Dessa

forma

o

construtor/habitante garante proteção contra intempéries, contra os
predadores e ainda ganha em conforto ambiental. Uma planta
esquemática dessa habitação é mostrada na Fig. 2.16;
-

em alguns casos, os pássaros formam colônias e constroem verdadeiros
“condomínios verticais”, ou seja, uma casa sobre a outra (Fig. 2.16).

Resumindo, pode-se observar no modo de vida deste pequeno animal vários
princípios básicos e vantagens do uso da terra crua, tais como:
-

isolamento da construção em relação ao contato direto com a umidade
do solo (no caso do joão-de-barro, no alto das árvores);

-

utilização adequada de materiais locais (o pássaro constrói em locais
próximos a jazidas de argila);

-

reforço do solo argiloso com fibras vegetais, para se evitar fissuras na
construção de paredes monoliticas;

-

desenvolvimento de formas orgânicas (abóbadas), mais eficientes
estruturalmente;

-

respeito aos princípios de conforto ambiental: orientação das aberturas,
divisória permitindo privacidade com ventilação; e

-

por fim mas, também muito importante, a grande lição de autoconstrução.
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Figura 2.14. Formas orgânicas da construção, Figura 2.15. Ao contrário do homem, este
protegida das intempéries.
joão-de-barro migrou para a cidade, como
o caboclo, mas preserva a técnica de
construção de sua casa (foto tomada no
Câmpus da UNESP-Bauru, 2001)

Figura 2.16. À esquerda, “condominio” com “edifícios” de um, dois e três pavimentos
(FAJARDO, 2002). À direita, planta esquemática da construção, observando-se seus vários
compartimentos.

A arquitetura de terra surgiu no Velho Mundo e com os descobrimentos e
colonizações, se espalhou pelas novas terras, como pode ser observado no
mapa esquemático da fig. 2.17.
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Obs.: Pise = taipa de pilão, ou taipa; Torchis = pau-a-pique, ou taipa de mão

Figura 2.17. As grandes correntes da construção em terra crua (adaptado de MEUNIER,
1988).

Segundo MEUNIER (1998), os egípcios já utilizavam a lama do rio Nilo para
construir tanto a casa do rico como a do pobre, ambas com muito conforto
térmico. Outros significativos exemplos de edificações em terra podem ser
citados, tais como:
- a grande muralha da China, construída a partir do séc. III a.C., foi erguida
com base em grandes blocos de terra (Fig. 2.18);
- o Imperador Adriano construiu, em 122, uma longa muralha de terra no
norte da Inglaterra, barrando de leste a oeste o acesso dos invasores;
- no Marrocos, tanto Rabat como Marrakesh ou Tiznit, são protegidas por
muralhas defensivas em terra crua;
- o palácio do Dalai Lama (no Tibet), aqueles dos governadores de Santa
Fé (USA) ou do Emir de Daura (na Nigéria), são igualmente testemunhos
da construção em terra;
- no Iêmen do Sul, existem edifícios de até 13 pavimentos, em terra crua. A
cidade de Shibam, a “Manhattan do deserto”, nos desafia com suas
construções em terra crua, como mostra a Fig. 2.19;
- a fortaleza de Bam, em terra e palha (ano 250 a. C.), na província de
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Kerman, no Irã (Fig. 2.20);
- são inúmeros os exemplos em locais como no Egito antigo (Fig. 2.21)
(além das obras contemporâneas do arquiteto Hassan Fathy), Novo
México, América Latina, Mali (Fig. 2.22), Marrocos, Camarões, Burkina
Faso e China, onde dezenas de milhões de pessoas vivem em habitações
troglodíticas e centenas de milhões em casas de adobe ou de taipa.

Figura 2.18. Vista parcial e mapa de
localização da Grande Muralha da
China (CONSTRUÇÕES ..., 1995)

Figura 2.19. Vista geral de Shibam, no
Iêmen do Sul, um ícone da construção em
terra (VILELA, 2002).
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Figura 2.21. Abóbadas do templo
funerário de Ramsés II, próximo a Luxor
(Egito), de mais de 3.300 anos
(STEELE, 1997)

Figura 2.22. A grande mesquita de terra, em Djénne (no Mali), outro ícone da construção
em terra, projetada pelo arquiteto Ismaila Traoré e construída entre 1906 e 1907, com sua
localização geográfica (LANGE, 2001 e MINKE, 1995a).
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No nosso continente, merece citação o mais antigo conjunto arquitetônico
exclusivo

em

terra

crua,

Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO desde 1986,
formado
cidade

pelas

ruínas

da

pré-colombiana

de

Chanchán, no Peru. Segundo
PERU (1998), esta cidade foi Figura 2.23. Localização geográfica da cidade de
construída como capital do

Chanchán, Peru (PERU, 1998).

império chimú, que teve seu apogeu entre os séculos XIII e XV, quando foi
tomada e destruída pelo império inca. Mais tarde, ao lado das suas ruínas,
os chimús sobreviventes fundaram a cidade de Trujilo (em 1535). Este
patrimônio, cercado por muralhas de adobe que chegavam a 12 m de altura,
é a maior obra arquitetônica do mundo construída em adobe (20 km2), na
época com 20 a 30 mil habitantes, e pode se visto nas Fig. 2.23 a 2.25.

Figura 2.24. Vista aérea do conjunto de ruínas das
cidadelas que compunham a cidade de Chanchán,
Peru (PERU, 1998).

Figura 2.25. Detalhe das ruínas
das construções em adobe, de
Chanchán, Peru (PERU, 1998).

Apesar de no Capítulo 1 já se ter apresentado a vantagem do material terra
crua sobre outros materiais de construção, do ponto de vista do consumo de
energia para sua produção, cabe salientar também a economia de energia
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GÁNDARA et al. (2001) em pesquisa avaliando o desempenho comparativo
de construções de adobe e de blocos de concreto, na Baixa Califórnia do Sul
(México), no que diz respeito ao consumo de energia para refrigeração
destas construções. Note-se que se trata de uma região tropical, semelhante
às condições brasileiras. O principal resultado da pesquisa é mostrado nas
figs. 2.26 e 2.27.

Temperatura constante de 26 ºC

Temperatura externa x tempo após
alvorecer
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45
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Figura 2.26. Consumo de energia com
refrigeração, para manter a temperatura
interna da construção em 26 ºC, ao longo do
ano (adap. de P.-GÁNDARA et al., 2001).
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Figura 2.27. Variação da temperatura
externa, após o alvorecer, para as 4
estações do ano. (adaptado de PORTAGÁNDARA et al., 2001).

Ainda dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, podem ser destacadas
mais algumas vantagens, segundo LE CENTRE DE LA CULTURE ET DES
TECHNIQUES DE LA TERRE (2002b) e descritas a seguir:
a. baixo custo energético:
§ pouca ou nenhuma energia para transporte (material local);
§ pouquíssima energia para a transformação, e
§ nenhuma energia para a reciclagem.
b. recurso renovável abundante e local:
§ a argila é o produto da degradação última de rochas;
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§ a terra é transportada pelos cursos d’água das montanhas para os
vales, e
§ a natureza do material se mantém intacta após a utilização.
c. longevidade:
§ por sua natureza, o material não entra em um ciclo de degeneração;
d. ausência de toxicidade
e. permeabilidade a radiação cósmica
f. regulador térmico:
Para tijolos de terra crua extrudados (densidade ≅ 2 g/cm3)
§ condutividade térmica de 1,05 W/m.ºC, inferior à dos tijolos cozidos
(1 a 1,35)
§ inércia térmica de 2.000 KJ/m3, superior à dos tijolos cozidos (1.360
a 2.100)
g. regulador higroscópico:
§ pode absorver até 3% de seu peso em vapor d’água (elevação de
seu teor de umidade de 4% a 7%, o que permite ter uma inércia
hídrica não desprezível, no que concerne ao conforto):
- ação interativa (mudança dinâmica permanente) da parede e seu
ambiente, onde o excesso de umidade do ar é assim absorvido,
estocado e restituído assim que o ar ambiente se seca (mantém
uma higrometria constante).
- ação benéfica sobre o conforto, a saúde e o comportamento.
§ evita o excesso de umidade que pode provocar reumatismos, e
§ evita a falta de umidade que pode provocar problemas oculares,
inflamatórios e respiratórios.
h. permeabilidade ao vapor d’água das paredes externas:
§ climatização de verão;
§ perspiração das paredes, e
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§ boa difusão do vapor d’água, dispensando barreiras de vapor.
i. isolação fônica e correção acústica:
§ índice de correção acústica (à 500 Hz) de 50 dB para uma parede de
20 cm em tijolos de terra crua extrudada.
j. absorção de odores e dissolução de gorduras:
§ propriedades absorventes das argilas (produtos de desengorduramento tipo K2R);
§ proteção

contra

as

nocividades

associadas

às

ondas

eletromagnéticas geradas por aparelhos e circuitos elétricos.
k. ausência de eletricidade estática:
§ evita a aderência de poeiras sobre as paredes.
l. oferece uma grande riqueza policromática:
§ do cinza escuro ao amarelo brilhante, passando por diversas
nuances de rosa e de vermelho.

Sobre as vantagens de durabilidade (longevidade) e salubridade das
construções em terra, citadas acima, assim como sobre seu “mau”
desempenho em situações de sismos (ou terremotos), pairam muitos
preconceitos e informações equivocadas

A durabilidade do material é incontestável, como pode ser observado em
algumas ilustrações (datadas) deste trabalho, desde que sejam tomados
alguns cuidados, tanto no projeto, como na execução e manutenção do
edifício. O principal deles é com a prevenção ao ataque da água. É preciso
garantir boas fundações, do ponto de vista do isolamento da umidade do
solo, que pode subir por capilaridade pelas paredes e deteriorá-las, por
fissuramento devido ao aumento de volume dos sais ao se solidificarem,
principalmente em regiões de águas mais salinas (DI MARCO, 1984), como
mostrado na fig. 2.28. Também é preciso ser generoso nos beirais, para se
lançar as águas pluviais o mais longe possível das paredes; ou pelo menos
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se pensar em detalhes construtivos que facilitem o escoamento imediato
destas águas.

Figura 2.28.
Representação
esquemática das causas e
efeitos do desgaste das
construções em terra (DI
MARCO, 1984b)

A necessidade de manutenção não é
exclusiva

das

construções

em

terra.

Qualquer que seja o material utilizado na
construção de uma edificação, ele exigirá
cuidados com a sua manutenção, tanto
preventiva como corretiva (ou curativa),
para

o

seu

bom

desempenho

e

durabilidade. Isso, pelo menos em nosso
país, se torna um problema sério na
medida em que não temos esse hábito
cultural. No caso das construções em
terra, a má execução e a falta de
manutenção

podem

produzir

belas

imagens, como as mostradas na Fig. 2.29
mas, por outro lado, também podem
contribuir

com

o

arraigamento

do

preconceito de que “a casa de terra é a
casa do bicho-barbeiro”, na verdade, o
inseto hematófago Triatoma infestans, que

Figura 2.29. Vista geral e detalhe
de uma construção em pau-a-pique,
sem manutenção, em Iporanga –
SP. (foto de out. 1992)

transmite o parasita Trypanosoma cruzi, causador da “doença de Chagas”. A
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doença recebe, internacionalmente, este nome por ter sido descrita pela
primeira vez em 1909, por Carlos Chagas. Segundo a OMS - Organização
Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002a), é endêmica
em 21 países, principalmente na América Latina, com cerca de 15 a 20
milhões de pessoas infectadas (Fig. 2.30). Porém, a situação está
praticamente resolvida e sob controle, bastando seguir cuidados básicos
com a manutenção das construções, tais como a eliminação dos vazios
(frestas) e a caiação periódica das paredes, entre outras recomendações
apresentadas pelo CRDI (CENTRE DE RECHERCHES POUR LE
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, 2001) e por ROCHA (2002).

Doença de Chagas

Região endêmica

WHO/CTD, May 1996

Figura 2.30. Países onde a doença de Chagas é
endêmica (acima) e iniciativas regionais para sua
erradicação (à direita).
(traduzido e adaptado deWHO, 2002b e WHO,
2002c).

No que diz respeito aos sismos, realmente o adobe se mostra frágil,
principalmente quando desempenha também função estrutural (em paredes
autoportantes, v. Fig. 2.44); no entanto, se é associado a outros materiais
(madeira, por exemplo) ou se adotam alguns dispositivos construtivos
simples, o problema pode ser sanado. Nos países com alta incidência de
sismos, as pesquisas apontam inúmeras soluções, inclusive com uma já
avançada normalização sobre o tema. No Peru, por exemplo, o problema é
muito sério, já que cerca de 65% da população rural e 35% da urbana vivem
em casas de adobe (GUINEA, 1986; ININVI, 1986; CRDI, 2002)
Utilização de macrófitas aquáticas na produção de adobe: um estudo de caso no Reservatório de Salto Grande
(Americana-SP)

2. BASES CIENTÍFICAS

42

É neste contexto que se ressalta a importância de entidades como o
CRATerre (Centre Internacional de la Construction en Terre - École
D’Architecture de Grenoble), criado na França em 1983, com a finalidade de
estudar profundamente o uso da terra crua na antigüidade e aplicar este
conhecimento nas construções atuais; o HABITAT, sediado em Nairobi,
Kenya; o ICCROM (Center for the Conservation and Restoration of Cultural
Property), sediado em Roma, Itália, com forte atuação na América Latina,
principalmente no Peru (no sítio arqueológico de Chan-chán); o CRDI
(Centre de Recherche pour le Développement International, ou IDRC –
International Development Research Center), sediado no Canadá; o CYTED
(Programa de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo), patrocinado pela
Agencia

Espanhola

de

Cooperação

Iberoamericana,

envolvendo

pesquisadores de toda a América Latina, e o CERESIS (Centro Regional de
Sismologia para a América del Sur), criado em 1966, numa associação do
governo do Perú com a UNESCO, sediado em Lima e que desenvolve um
profícuo trabalho de pesquisa sobre os sismos, contribuindo de forma ativa
na preservação da tradição das construções em terra crua. Estas entidades,
dentre muitas outras da iniciativa privada (principalmente nos Estados
Unidos), dão a mais notória propulsão ao ressurgimento do interesse pelo
material.

No Brasil, pode-se citar a iniciativa de algumas entidades em se pesquisar e
divulgar o uso da terra crua, tais como o GHab (Grupo de Pesquisa em
Habitação, dos Departamentos de Arquitetura e de Engenharia de
Estruturas, da Escola de Engenharia de São Carlos, USP, em conjunto com
pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, da UNESP
de Bauru; entre outros, estrangeiros); a ABCTerra (Associação Brasileira
dos Construtores e Pesquisadores da Terra) com sede em São Paulo, da
ABMTENC (Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias não
Convencionais), sediada no Rio de Janeiro, na PUC-Rio (Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro); o CEPED (Centro de Pesquisa e
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Desenvolvimento), centro operativo brasileiro do CYTED, sediado em
Camaçarí (BA) e da ANTAC (Associação Nacional de Tecnologia do
Ambiente Construído), fundada em 1987 e sediada na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

A seguir, antes de se abordar as técnicas de terra crua, se faz necessária
uma breve revisão bibliográfica sobre os solos, nos seus aspectos de
interesse ao desenvolvimento deste trabalho.

2.2.1 Os solos (ou terra)
Segundo MILANEZ (1958), a camada superficial, de 30 a 40 cm, do terreno
é normalmente constituída de húmus (ou terra vegetal), contendo matéria
orgânica em abundância. Este material, normalmente de coloração escura,
não é indicado para a construção com terra porque, além de se decompor
rapidamente, pode conter microorganismos nocivos, comprometendo a
higiene da habitação. Abaixo desta camada, encontra-se o solo apropriado à
construção, neste caso chamado simplesmente de terra.

Quanto ao aspecto físico, o solo é constituído basicamente por três tipos de
partículas, classificadas de acordo com as dimensões dos grãos: areia, silte
e argila; cada uma com características particulares que, em função da
quantidade predominante em cada solo, irão definir qual a melhor técnica de
construção a ser empregada. Os aspectos químicos do solo não nos
interessarão neste trabalho.

A argila (partícula mais fina) tem a propriedade de contrair-se, ou seja, sofre
considerável variação volumétrica com a redução do seu teor de umidade.
Apresenta também o fenômeno da tixotropia (CAPUTO, 1978). Este
fenômeno é caracterizado pela capacidade que um solo argiloso, com
muitas partículas coloidais (fração mais fina da argila), tem de adquirir
maior resistência coesiva quando é amassado (misturado com água para
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obter plasticidade) e deixado em repouso até secar. Em seguida, se o solo é
novamente umedecido e amassado, perde esta resistência, porém, volta a
ganhá-la se deixado novamente em repouso. Esta é uma característica
típica das bentonitas (argilas extremamente finas) e um fenômeno que pesa
muito a favor da utilização das técnicas de terra crua pois, como o barro
(terra amassada com água) não é queimado, não sofre alterações químicas
e pode ser reutilizado tantas vezes quanto se queira.

A areia é o componente inerte do solo, constituindo suas partículas de
maiores dimensões. Segundo TANGO (1990), seu inchamento crítico (em
torno de 30%, em volume) se dá para teores de umidade próximos a 8%,
bem abaixo dos usuais na produção do adobe (umidades acima de 30%). A
areia apresenta maior resistência à compressão que a argila, no entanto a
argila pode funcionar como o elemento aglutinante das partículas de areia,
semelhante ao que ocorre entre a nata de cimento e os agregados (brita e
areia) no concreto.

O silte é a partícula intermediária entre a argila e a areia, com características
mais próximas de uma ou de outra, dependendo das dimensões
predominantes dos grãos.

Os limites entre os quais se distribuem as dimensões destas partículas,
definidos pelas normas brasileiras, são ligeiramente diferentes daqueles de
outras normas internacionais. Na fig. 2.31 é apresentado um diagrama da
granulometria do solo segundo as normas brasileiras, ou seja, argila
(diâmetro das partículas abaixo de 0,005 mm), siltes (diâmetro entre 0,005 e
0,05 mm) e areias (diâmetro entre 0,05 e 2,0 mm). Por outro lado, MINKE
(2001) define como sendo: argila (abaixo de 0,002 mm), silte (entre 0,002 e
0,06 mm) e areia (entre 0,06 e 2,0 mm). A análise granulométrica dos solos
(determinação da quantidade e dimensão das partículas de cada
componente) é feita por ensaios normalizados, específicos de mecânica dos
solos, constituídos basicamente por peneiramento (para a fração areia) e
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sedimentação (para os finos, argila e silte).

Do ponto de vista da composição granulométrica, os solos podem ser
classificados e receber nomenclaturas específicas. Um exemplo desta
classificação é mostrado na fig. 2.32, o diagrama de Witney, apresentado
por MILANEZ (1958) e por CAPUTO (1978), com pequenas variações. Para
outras finalidades, existem outras classificações e nomenclaturas.

Figura 2.31. Diagrama mostrando os limites entre os quais se distribuem as dimensões das
diversas partículas de que se compõem os solos, em escala logarítmica, com a indicação
das peneiras ABNT (MILANEZ, 1958).

Além da composição granulométrica, determinada com precisão em
laboratório, pode-se fazer alguns
testes expeditos de campo para
avaliações preliminares. São os
testes feitos na prática pelos leigos
e passados de geração a geração.

No “teste da queda da bola”, uma
bola da terra amassada com água
é solta em direção ao solo, da

Figura 2.32. Diagrama de classificação
trilinear dos solos, ou “Diagrama de
Witney” (CAPUTO, 1978)

altura aproximada de um metro. Em função da forma de espalhamento do
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barro, avalia-se se o solo
é mais argiloso, ou mais
arenoso,

baseado

na

propriedade da coesão,
já citada (fig. 2.33). Outro teste é o da “bola
seca”, onde uma bola de
barro é deixada a secar
ao sol e em função da
presença mais ou menos
acentuada de fissuras,
avalia-se o teor de argila,
Figura 2.33. Execução do “teste da queda da bola”, vendo-

baseado na propriedade se na parte inferior, da esquerda para a direita, os
da retração da argila (fig. resultados variando-se o solo de argiloso para arenoso.

2.34). Pode-se também fazer o “teste do vidro”, baseado na variação da
velocidade de sedimentação das partículas em função das suas dimensões
(as partículas maiores, de areia, sedimentam mais rápido). Este teste é feito
colocando-se uma porção do solo até cerca de 2/3 do volume de um
recipiente de vidro cilíndrico e transparente (de conservas, por exemplo), em
seguida adiciona-se água, tampa-se o vidro, agita-se a mistura e depois a
deixe em repouso, até não se notar mais sedimentação. Medindo-se a altura
total do sedimento e das suas várias camadas, estimam-se facilmente (por
proporção) as frações de argila, silte e areia (fig. 2.35).

+ argiloso

- argiloso

Figura 2.34. Teste da “bola seca” ao
sol, para dois tipos de solos
(MINKE, 1995b).

Figura 2.35. Exemplo de “teste do vidro”, para
solo arenoso.
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Para se contornar os efeitos das propriedades da argila no uso da terra crua
(variações volumétricas com conseqüente fissuramento, por exemplo),
podem ser acrescentadas substâncias estabilizadoras ao solo. Existe uma
gama muito grande de estabilizadores, desde os mais tradicionais até os
descobertos mais recentemente. A estabilização do solo pode ser
classificada em quatro categorias, além da correção granulométrica (obtida
pela mistura de dois ou mais tipos de solos diferentes): estabilização por
cimentação, por armação, por impermeabilização ou por tratamento químico;
descritas resumidamente a seguir.

a) Estabilização por cimentação: consiste em se adicionar ao barro uma
substância capaz de solidarizar os grãos de areia e as partículas argilosas
de forma a se formar um esqueleto interno que faça oposição à capacidade
de absorção de água pela argila. Os estabilizadores mais conhecidos são o
cimento portland (produzindo o solo-cimento); a cal, virgem ou hidratada;
uma mistura de cal e cimento; ou ainda uma mistura de cal com cinzas (de
coque, de hulha, etc).

b) Estabilização por armação: consiste em agregar ao barro um material
de coesão (grãos ou fibras), que permita assegurar, por atrito com as
partículas de argila, uma maior firmeza ao material. Estes materiais
funcionam como a armadura de aço no concreto armado. Segundo
BARDOU & ARZOUMA (1979), a resistência mecânica final do material é
reduzida, mas ganha-se em estabilidade e durabilidade. Não há limitação
para os materiais a serem empregados, dependendo da disponibilidade e
das adaptações locais. Podem ser citadas, principalmente, as fibras
vegetais.

É neste contexto que se insere um dos objetivos deste trabalho, cabendo
salientar que um dos mais renomados pesquisadores brasileiros sobre o
assunto, o Prof. Vahan Agopyan (do Departamento de Engenharia de
Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) em seus
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trabalhos [AGOPYAN (1988 e 1991), AGOPYAN & DEROLLE (1988),
AGOPYAN et al (1990) e AGOPYAN & SAVASTANO JUNIOR (1998)],
apresenta resultados de estudos da aplicação de várias fibras vegetais
nacionais no reforço de materiais de construção mas, em nenhum caso
utilizou fibra de macrófitas aquáticas, nem terra crua. São basicamente
compósitos de cimento, ou plásticos, assim como o trabalho de GRIFFIN
(1994) e as propostas de aplicação do trabalho de SAVASTANO JR. et al.
(1997).
c) Estabilização por impermeabilização: consiste em se envolver as
partículas de argila por uma camada impermeável, tornando os compostos
estáveis e livres da ação da água. O material mais conhecido (desde os
tempos bíblicos) para este fim é o asfalto (ou betume), utilizado em emulsão
que, apesar da grande superfície específica da argila, requer uma
quantidade muito pequena para se obter bons resultados. Um dos
inconvenientes do uso deste material é a perda de plasticidade, apesar de
se ganhar em coesão, que requer utilização de maior quantidade de água
para o amassamento e limita as técnicas de terra a serem utilizadas. Podem
ser utilizadas outras substâncias, como óleo de coco; seivas de algumas
plantas oleaginosas; o látex; e os resíduos da prensagem do azeite de oliva.

d) Estabilização por tratamento químico: consiste em se agregar à terra
diversas substâncias capazes de formar compostos estáveis com os
elementos da argila. Os produtos químicos variam de acordo com a
composição química da própria argila. Portanto, nesse caso, é necessária
uma análise química da mesma. A própria cal pode funcionar como
estabilizador químico, agindo com os silicatos e aluminatos da terra,
formando os compostos pozolânicos. Outras substâncias de baixo custo
podem ser, por exemplo, a soda cáustica e a urina de gado.
Na Fig. 2.36 é mostrado um exemplo de arquitetura de terra, onde o solo
muito arenoso foi estabilizado, por cimentação, com “baba-de-cupim”
(produto sintético, semelhante à baba natural dos cupins), produzindo-se
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também uma arquitetura bio-climática.

Figura 2.36. Casa de adobe estabilizado
com “baba-de-cupim”, na Estância
Demétria, em Botucatu-SP (1999). Vista
geral durante a construção, fachada e
detalhes do telhado de grama em formação.

É interessante se observar a iniciativa, inovadora em nosso país, de se
construir o telhado com gramíneas (“telhado verde”, com muitos exemplos
apresentados por MINKE, 1995a), totalmente integrado ao entorno, tanto no
exemplo anterior como no descrito por SANTANA (2001) (Fig. 2.37).

Figura 2.37. Casa com 480 m2, construída na região serrana
do Espírito Santo em toras de Eucalyptus sp, com cobertura
de grama (esquematizada ao lado), que além de conferir ótimo
conforto térmico também promove uma perfeita integração do
edifício com o entorno, a paisagem (SANTANA, 2001).
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2.2.2 As técnicas de terra crua
Existe toda uma abordagem a respeito da tipologia arquitetônica, da
natureza, do repertório e do glossário de termos que estão envolvidos na
milenar técnica do uso da terra na construção civil. Cada povo, com suas
peculiaridades culturais, condições ambientais e de características do solo
disponível, em função das conseqüentes necessidades de abrigo,
desenvolveu suas técnicas construtivas.

Estas técnicas guardam muitas semelhanças de uma região para outra mas,
em cada local tem sua nomenclatura própria. Segundo o CRATerre, a
diversidade das técnicas de construção em terra crua pode ser agrupada em
12 principais itens, como mostrado na Fig. 2.38.

Figura 2.38. As doze principais técnicas de terra-crua, em função do seu
estado hídrico. (CRATerre, 1994)
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Destas 12 técnicas de construção com terra crua, serão descritas a seguir
(com ilustrações e indicação do solo mais adequado para sua produção),
apenas as mais significativas, ou seja: o adobe, a “bauge” (ou terra
empilhada), o bloco de terra comprimida (BTC), a taipa (ou taipa-de-pilão),
o pau-a-pique (ou taipa-de-sopapo), a terra escavada, a terra cortada, a
terra “façonnée” (ou terra moldada à mão) e a terra-palha.

a) O adobe (para solo arenoso)
A terra, de preferência pouco argilosa e muito arenosa, é misturada com
água até a obtenção de uma mistura plástica, o barro, ao qual pode ser
adicionada palha picada ou outras fibras. O amassamento é feito
tradicionalmente com os pés, ou por animais; depois o barro é moldado, à
mão, em formas de madeira (ou metálicas), desenformado logo em seguida
e os tijolos postos a secar ao sol, ou meia sombra. Como já citado
anteriormente, é um dos materiais
de

construção

mais

antigos.

Atualmente, em algumas regiões
a produtividade é aumentada com
a

utilização

de

alguns

equipamentos mecânicos. Dessa
forma,

5

homens

podem

aumentar a produção, que no
processo artesanal varia entre
300 e 500 tijolos, para cerca de
20.000 tijolos por dia. Na França,
é também conhecido por “carreau

Figura 2.39. Freqüentemente citada como a
mais velha casa de apartamentos do mundo,
este povoado em adobe é um dos mais belos
exemplares desta arquitetura ainda em uso.
Taos Pueblo, Novo México (PETLEY
STUDIOS, [197-?]).

de terre” (pedra de cantaria, ou ladrilho de terra). Alguns exemplos, além de
outros já citados, de arquitetura produzida com este material podem ser
vistos nas Figuras 2.39 (PETLEY STUDIOS, [197-?]), 2.40 a 2.43
(CRATerre-EAG, 1994), 2.44 e 2.45, com destaque para as informações
apresentadas na legenda desta última.
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Figura 2.40. Casa bioclimática em adobe,
Albuquerque-USA, de 1981.

Figura 2.41. Casa em adobe, Cuernavaca –
México.

Figura 2.42. Escola primária rural, em
adobe, Nongané-Burkina Faso, de 1989-90.

Figura 2.43. Casa em adobe, do delegado
da Comissão das Comunidades Européias,
Kigali-Ruanda, de 1984.

Figura 2.44. Duas casas de dois pavimentos em adobe, em Cusco, no Peru. Ambas sem
reforços anti-sismos e sem qualquer manutenção. A da esquerda (ZEGARRA, 2002),
avariada após um terremoto e a da direita (REFORZAMIENTO, 2002a), em processo
inicial de restauração e reforçamento.
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Figura 2.45. Casa em adobe, estruturada em
madeira, com 4 níveis, construída em 2000
pelo arquiteto Marcos “Reco” Borges (para
o Dr. Paulo Maurício O. Vieira), ao pé da
Serra de São José (Tiradentes-MG). Note-se
a perfeita integração da construção com a paisagem e a utilização de materiais de
demolição (todo o madeiramento e telhado), inclusive parte dos adobes.

b) A terra empilhada, ou “bauge” (para solo argiloso, com fibras)
A terra suficientemente plástica, adicionada de água, amassada e misturada
com palha, grama, ou às vezes galhos finos, é modelada em “pacotes” ou
bolas grosseiras que são empilhadas umas sobre as outras e comprimidas
ligeiramente, com a ajuda das mãos, ou dos pés até se obter paredes
monolíticas e moldadas. Excepcionalmente, podem estar incorporada dentro
de uma estrutura de madeira. Nas Figuras 2.46 e 2.47 (CRATerre-EAG,
1994) são mostrados dois exemplos desta técnica.

Figura 2.46. Casa particular construída
em bauge, pelo próprio morador
(arquiteto), em Liffrée – França, de 1991.

Figura 2.47. Palácio em bauge, na região
de Najran – Arábia Saudita.
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c) O bloco de terra comprimida – BTC (para solo arenoso)
O material extraído do solo é depositado, quase seco, dentro da forma de
uma prensa e comprimido fortemente, dependendo do processo. Antes, a
terra é compactada dentro da forma com a ajuda de um pilão, ou batendo
com força uma tampa metálica muito pesada. Atualmente existe uma
variedade muito grande de prensas, desde manuais até mecânicas e
relativamente baratas. São mais utilizadas para produção de tijolos de solocimento, uma mistura de solo
arenoso

com

cimento,

na

proporção de 10 a 14:1, com
baixo teor de umidade (quase
seco). Após a prensagem, os
tijolos passam por um período
de cura e secagem e depois
são

assentados

com

arga-

massa de terra, ou de cal. Este
material

permite

formas

Figura 2.48. Sede do governo de Maiote, em
Mamoudzou, de 1989, em BTC.

orgânicas, em cúpula ou arcos. Um belo exemplo de utilização deste
material pode ser visto na Fig. 2.48 (CRATerre-EAG, 1994).

d) A taipa, ou taipa-de-pilão (para solo arenoso)
A terra, extraída diretamente do solo arenoso, é compactada com ajuda de
soquete, ou pilão, dentro de formas de grande largura, em sucessivas
camadas, que formam os contornos das paredes. Este conjunto de formas
constituem os taipais. Imediatamente as formas são deslocadas para cima e
novas camadas se terra serão comprimidas, até se obter o pé-direito
desejado, constituindo as paredes monolíticas. O pisador, ou soquete de
madeira, é substituído atualmente por socadores pneumáticos (Fig. 2.49), ou
ainda por rolos compressores elétricos. Esta técnica foi por muito tempo
empregada na França, na região de Dauphiné, e também no Brasil,
principalmente na construção da maioria das igrejas do período colonial,
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além das construções dos bandeirantes
paulistas. Era mais utilizada em edifícios
públicos

por

requerer

paredes

mais

espessas. A regra geral para a espessura
das paredes é que esta deve ter em torno de
10% do pé-direito. Por exemplo, uma parede
com 3 m de altura deve ter espessura de,
pelo menos, 30 cm. Isto se traduz em ótimas
condições de conforto ambiental (isolamento
térmico e acústico). A técnica é ilustrada
pelas fig. 2.49 a 2.53 (CRATerre-EAG,
1994).

Figura 2.50. Casa “palmeira” em Marrakech
– Marrocos, em taipa de 1982.

Figura 2.52. Vista geral de 4 apartamentos
em taipa, divididos em duas construções
geminadas, em três níveis. Um projeto que
exprime bem a modernidade da terra, em
Villefontaine, Dauphiné – França.

Figura 2.49. Construção de uma
parede curva, em taipa, com
forma adaptada e socador
pneumático. Dauphiné – França.

Figura 2.51. Vista geral da fachada em
taipa tradicional. Uma arquitetura que toma
suas
referências
numa
linguagem
arquitetural regional, aquela das granjas
dauphinesas
massivas,
com
beirais
avantajados, em Dauphiné – França.

Figura 2.53. Escola municipal, em taipa do
fim do séc. XIX, Isère – França.
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e) O pau-a-pique, ou taipa de sopapo (solo argiloso, com fibras no reboco)
Nesta técnica, a terra (que pode ser misturada com fibras) tem seu papel
relegado ao plano de coadjuvante, ou seja, apenas de preenchimento da
estrutura entramada em madeira, a ossatura, que é constituída por colunas e
vigas. Entre elas é construido
o entramado com madeiras
mais finas, ou mesmo bambú,
sobre o qual é colocado o
barro em várias camadas, até
cobrí-lo totalmente. Em alguns
casos, as vigas inclinadas do
contraventamento são expostas. O exemplo clássico é o Figura 2.54. Casa em pau-a-pique no Brasil, do
das construções normandas.

arquiteto J. Zanine (CRATerre-EAG, 1994).

Também muito empregado no Brasil-colônia, para paredes internas, ou
mesmo em toda a construção. Na Fig. 2.54, vê-se um exemplo de bela
arquitetura no Brasil.

Atualmente, em algumas regiões brasileiras, como nas cidades históricas do
Estado de Minas Gerais, ainda são realizadas construções em terra crua,
nas técnicas do adobe, taipa de pilão e pau-a-pique (Fig. 2.55). Também é
desenvolvido um grandioso trabalho de restauração de construções
centenárias, como da casa mostrada na Fig. 2.56, que tem cerca de 250
anos de idade e foi restaurada em 1996. Nesta casa encontram-se as três
técnicas citadas acima.

Figura 2.55. Reforma com ampliação do
piso superior em pau-a-pique, sobre
térreo em adobe (Tiredentes-MG).
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Figura 2.56. Casa construída em c. 1750, em
adobe, taipa e pau-a-pique, restaurada em
1996 pelo arquiteto Marcos “Reco” Borges
(Tiradentes-MG).

f) A terra escavada (com solo argiloso compacto)
A habitação é escavada diretamente dentro da espessura da crosta
terrestre. São as habitações troglodíticas, restritas a poucas localidades no
mundo, como China e Turquia (Capadócia) e ilustradas nas Figuras 2.57 e
2.58.

Figura 2.57. Aldeia escavada no loess
(solo sedimentar, não estratificado, misto
de areia quartzoza e argila), no norte da
China. Habitações tradicionais que vêm
sendo substituídas por construções de
adobe (BILLARD & MUXART, 1997).

Figura 2.58. Aldeia troglodita de Uçhisar,
na Capadócia (Turquia), escavadas em
rochas vulcânicas brandas, naturalmente
esculpidas pela natureza na forma de cones
(KUZUCUOGLU, 1997).

g) A terra cortada (c/ solo argiloso compacto, contendo gramíneas nativas)
Uma das mais antigas formas de utilização da terra, os blocos de terra são
recortados diretamente da massa de solo compactado. Se o recorte se faz
na superfície e contém raízes ou restos orgânicos, chama-se, na França,
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torrões de terra (“mottes de terre”) ou blocos
de turfa (“blocs de tourbe”). Em Portugal e na
Espanha,

são

os

“céspedes”.

Comum

também no sul do Brasil (algumas regiões do
Rio Grande do Sul), onde são chamados de
“leivas” ou “torrões”. Este material ainda é
utilizado na zona rural da Argentina, Uruguai
e Bolívia (VIÑUALES, 1994?) e já foi muito
utilizado

também

nos

Estados

Unidos

(estados de Nebraska e Kansas). Os blocos,
simplesmente empilhados uns sobre os

Figura 2.59. Ilustração de
Marcelo Tramontano para a
técnica de terra cortada
(CRATerre-EAG, 1994)

outros, sem argamassa, são ligados entre si pelo brotamento das gramíneas
originais. Nas fig. 2.59 e 2.60, ilustrações da técnica.

Figura 2.60. Ilustrações da forma de extração e utilização da técnica de terra cortada
(VIÑUALES, [1994?]).

h) A terra moldada à mão, ou “façonnée” (para solo argiloso, c/ fibras)
A terra, sempre melhorada com
palha ou outras fibras é moldada
na

forma

de

bolotas,

ou

“salsichas” de terra, que são
empilhadas

sucessivamente,

umas sobre as outras e vão
sendo alisadas com as mãos,
para

obter

uma

parede

de

aspecto regular e homogêneo.

Figura 2.61. “Casa obus” na República dos
Camarões em manutenção
(PHOTOTHEQUE, 190-b).
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Esta técnica permite realizar com mais facilidade, construções curvas,
principalmente de celeiros e silos, ou as casas obuses, na República de
Camarões, já mostradas na Fig. 2.11. Observa-se que o relevo peculiar de
sua superfície tem várias funções: estética, redução da velocidade da água
de chuva (e conseqüente erosão) e facilitar as operações de manutenção
(Fig. 2.61).

i) A terra-palha (com solo extremamente argiloso, mínima, ou nenhuma
areia)
A terra (argila) é dispersada em água até se obter um líquido espesso e
homogêneo (ás vezes chamado de “essência”), que deve ser misturado à
palha, principalmente as de forma tubular, para que a envolva em uma fina
camada aglutinante. O material produzido
contém mais palha que terra e mantém o
aspecto da primeira. A mistura é moldada
em formas, compactada com maior ou
menor intensidade, desenformada cuidadosamente a seguir e posta a secar. Após
seco, é utilizado como material de vedação
para estrutura de madeira. Pode também
ser empregado em paredes monolíticas,
semelhante a taipa. O material produzido é
extremamente leve (massa específica em

Figura 2.62. Bloco de terrapalha produzido no GHab – São
Carlos.

torno de 250 kg/m3, contra cerca de 1.800
kg/m3, dos tijolos cozidos ou do adobe) e possui ótimas características de
conforto térmico e acústico. A leveza do material (Fig. 2.62) resulta em
economia com o dimensionamento da estrutura.

Como é um material frágil, com relação às intempéries, precisa receber uma
proteção mecânica, com reboco ou lambris de madeira. Um exemplo de
construção com terra-palha é mostrado na Fig. 2.63 (CRATerre-EAG, 1994).
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Figura 2.63. Construção e conjunto acabado de 6 habitações em terra-palha, com paredes
preenchidas de forma monolítica, em estrutura de madeira, com proteção exterior por
lambris de madeira.
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