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 Atualmente, 1/3 da população mundial 
mora em casas de terra – mais de 2 bilhões de 
pessoas em 150 países.

ARQUITETURA DE TERRA - DADOS

 As técnicas construtivas que usam a terra como 
material de construção existem desde os primeiros 
povoados há 10-12 mil anos

Castelo de Bam, no Irã, em 250 a. C.

Ruínas de Chan Chan, 
Peru (850-900 d.C.)



Apesar dessas obras criadas pelos antigos povos terem desafiado as intempéries de

séculos e estarem presentes até os dias de hoje, elas sofrem, constantemente, o

preconceito de aceitação por parte das pessoas.

No Brasil, as construções com terra

tiveram seu auge no período

colonial e o declínio se deu a

partir do final do século XIX, com a

chegada da corte portuguesa e

de novas tecnologias (alvenaria de

tijolos).

Edifícios residenciais, em 
Shibam, no Iêmen do Sul.



Taipa de pilão em Ouro Preto



Casas construídas em meados de 
1750, em adobe, e restauradas 
posteriormente, em Tiradentes - MG.

Construção recente em adobe na 
cidade de Botucatu – SP



Atualmente, existem construções de terra espalhadas por todo o mundo, como nos

Estados Unidos, África, Índia, Austrália, Holanda, Alemanha, Colômbia, Brasil, etc.



ARQUITETURA DE TERRA – TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Terra +   água   +    estabilização

Segundo o CRATerre, os sistemas 
construtivos em terra crua podem ser 
agrupados em 12 técnicas, baseados nos 
seus estados hídricos.

O CRATerre (Centro de Pesquisa e Aplicação 
da Terra) em Grenoble na França, atua em 
diferentes linhas de pesquisa desde 1979. 

http://craterre.org/



1. Adobe

Os adobes são tijolos de barro secos ao sol

que podem ser estabilizados com cal e fibras

vegetais.

A terra usada precisa ter, segundo a norma

peruana NTE 080:

argila – 10% a 20%; 

silte – 15% a 25%; e 

areia – 55% a 70%. 



A norma brasileira de adobe (Adobe –

Requisitos e métodos de ensaio) encontra-se em

consulta pública até 16/dez/19.

O valor mínimo da resistência à compressão do 

adobe segundo diversos autores e regulamentação é 

de 1,2 MPa.



2. BTC – bloco de terra comprimida

Os BTCs são componentes da alvenaria, fabricado com terra (solo) adensada

em molde por compactação ou prensagem, seguido do desmolde imediato.

A bibliografia recomenda o uso de terra com

porcentagem de areia superior a 50% para a

fabricação de BTC.



A areia é responsável pela estruturação (resistência) do bloco, enquanto que

a argila responde pela coesão das partículas de terra.

O BTC pode ser usado em qualquer 

tipo de construção substituindo os 

blocos cerâmicos convencionais, 

seja em alvenaria simples de 

vedação, ou alvenaria estrutural, 

desde que atendam às resistências 

estabelecidas no projeto. 



3. Taipa (taipa de pilão)

A taipa de pilão é um sistema construtivo

utilizado para execução de fundações e

paredes, por seu caráter monolítico, e que

pode ser executado por compactação manual

ou mecânica.

Grande parte dos estudos indica 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

70% de areia (CRATerre).

Centro Cultural Nk’Mip
Desert, British Columbia, 
Canadá



Método 
artesanal -
manual

Método 
industrializado 

- mecanizado



1. Necessidade de estabilizar a terra para produzir componentes prensados 
sem uso de cimento; 

Elementos estáveis: areia, 
RCD, RMF, etc. 

INCORPORAÇÃO DE REJEITO DE MINERAÇÃO

MOTIVAÇÃO

2. Utilizar o rejeito de mineração da forma como está disposto – viabilidade 
econômica/ ambiental – GT Resíduos;

3. Preservar as tradições construtivas vernáculas brasileiras com a incorporação 
de novos produtos (vernáculo + sustentável).



Estabilização de blocos de terra comprimida com cal e 
rejeito de minério de ferro

ESTUDOS

 

Análise química, o RMF apresentou: 48,92% de 
SiO2  / 48,70% de Fe2O3
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Estabilização de blocos de terra comprimida com cal e rejeito de zinco

ESTUDOS

Resistência à compressão (28 dias)  1,90 MPa

Absorção (28 dias)  16,7%

Análises de durabilidade (gotejamento, 
capilaridade e molhagem-secagem) em execução.



INCORPORAÇÃO DE REJEITO DE MINERAÇÃO

PROJETO DE PESQUISA

CHAMADA PÚBLICA FAPEMIG 09/2018
Pesquisa, desenvolvimento e inovação para recuperação das áreas impactadas 
pelo rompimento da Barragem de Fundão – Mariana – MG 
(FAPEMIG/FAPES/FUNDAÇÃO RENOVA)

vernáculo 
+ 

sustentável



PROJETO: Uso sustentável do rejeito sedimentado da bacia do rio doce 
no desenvolvimento de componentes para construção civil (2019-2021)

Equipe: 

Produção e análise de taipa e adobe com 
incorporação de rejeito de mineração e avaliação 
em relação à estabilidade dimensional, à 
resistência mecânica, à estanqueidade e à 
durabilidade

Análise da viabilidade do uso do rejeito na 
produção de blocos de terra comprimida (BTC) 
álcali-ativados para pavimentação
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