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Resumo: Historicamente a taipa de pilão é um sistema construtivo em que a 

terra, depois de preparada, é estabilizada por compactação manual. Para a 

construção da taipa é necessário colocar o solo preparado dentro de um molde 

reforçado e travado, para depois, compactar, quando suas partículas são 

reorganizadas minimizando os vazios entre elas. A qualidade do sistema está 

diretamente relacionada ao grau de compactação do material. Quando o 

sistema entra em colapso não existe outra alternativa senão derrubar a 

edificação. Diante desse argumento, o objetivo dessa pesquisa é sistematizar, 

organizar os pesquisadores brasileiros que estudam a taipa de pilão e que se 

utilizam de ensaios não destrutivos como o ultrassom como um sistema 

preventivo. Ensaios não destrutivos permitem detectar se há defeitos e/ou 

patologias em pontos específicos nos materiais e podem antecipar o 

tratamento preventivo. O ultrassom vem sendo utilizado como importante 

método de investigação pois permite avaliar in loco, as condições internas da 

peça sem retirar nenhuma amostra do material.. Ao prevenir patologias podem-

se evitar danos futuros às edificações.  

Introdução:Sabe-se que as construções históricas em terra sofrem as 

consequências das condições atmosféricas e dos diferentes usos que as 

gerações lhe atribuem ao longo dos tempos. A investigação tecnológica de 

novos meios de preservação de bens culturais tem se intensificado muito nos 

últimos anos com o intuito de minimizar os fatores de degradação contribuindo 

para a preservação. 

Atualmente, a necessidade de utilização de ensaios não destrutivos é cada vez 

maior, visto que os métodos destrutivos, ao removerem amostras, causam 

danos irreparáveis. (MARTINS, 2011). A utilização de técnicas não destrutivas 

vem sendo estudada por permitir o mapeamento das áreas danificadas de uma 

estrutura e por avaliar sua integridade, auxiliando na decisão sobre a técnica 

de manutenção ou reabilitação mais indicada (OLIVEIRA et al., 2005). 

Nesse sentido, a investigação com o aparelho de ultrassom, técnica não 

destrutiva, permite detectar se há defeitos e/ou patologias em pontos 

específicos nos materiais e podem antecipar o tratamento preventivo.  



Esse trabalho torna-se relevante para profissionais da área da construção civil, 

pois irá comprovar a importância da investigação técnico-cientifica para 

caracterização física e química dos materiais, neste caso a taipa de pilão. 

Objetivo: O objetivo desta comunicação é difundir a técnica de utilização do 

ultrassom como método preventivo em taipa de pilão no Brasil, produzir artigos 

para apresentação em eventos científicos visando divulgar o conhecimento 

produzido ao longo da pesquisa, e sistematizar, organizar os pesquisadores 

brasileiros que estudam a taipa de pilão e que se utilizam de ensaios não 

destrutivos como o ultrassom como sistema preventivo as patologias em 

patrimônios tombados pelo Condephat na região central de São Paulo 

Metodologia: A metodologia deste trabalho será no primeiro momento fazer 

uma revisão bibliográfica sobre a técnica construtiva em terra com enfoque em 

taipa de pilão, estudar ensaios não destrutivos como o ultrassom, localizar 

pesquisadores no Brasil que estudam taipa de pilão utilizando o ultrassom e 

que efetuaram possíveis intervenções em patrimônios de taipa tombados pelo 

Condephat na região central de São Paulo que são os listados a baixo. 

Desenvolvimento: Toda a pesquisa estará sendo desenvolvida em 3 capítulos 

onde o primeiro capítulo entrará com uma breve explicação das técnicas 

construtivas em terra e um contexto histórico da sua importância, o segundo vai 

entrar com uma explicação do que seriam os ensaios não destrutivos e um 

histórico sobre o ultrassom e as técnicas de utilização e o terceiro e ultimo 

capítulo entra com nosso objeto de estudo que será a pesquisa de campo na 

região central de São Paulo. 

Resultados preliminares: A taipa de pilão é uma técnica construtiva de 

vedação que utiliza materiais locais e de fontes renováveis. Guillaud, (1993, 

p.48) apud Fernandes (2008), relatam que das cinco técnicas de construção 

monolíticas em terra conhecidas, a taipa é um sistema relativamente recente 

na história da construção e que se julga, ter evoluído tecnologicamente a partir 

do simples sistema de terra em cofragem, forma (Font, 2006, p.114).  

Hoffmann et al (2010), relatam que as construções em terra são conhecidas há 

aproximadamente dez mil anos. As ruínas mais antigas foram encontradas no 



Norte da África. A técnica foi difundida por toda a Europa e, mais tarde, para a 

América. Foi com arquitetura de terra que as mais diversas civilizações 

construíram suas primeiras cidades. 

As construções em taipa de pilão podem estar ligadas diretamente, à 

importância histórica e a memória coletiva, no que diz respeito à questão da 

afetividade da população em relação a seus bens culturais e valoração de um 

patrimônio.Devido a essa grande importância histórica das construções em 

taipa entramos com a busca de métodos não destrutivos para a manutenção 

das mesmas. Assim entramos nas discussões da importância da utilização do 

método ultrassônico que começou a ser utilizada em concreto na década de 50 

na Alemanha por Waubke. (ASNDOZ, 1989 apud CANDIAN, 2007).  
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