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1. RESUMO 

Amplamente utilizada no passado, a construção com terra crua marca a ligação do 

homem com a natureza. Atualmente, o uso da terra como material de construção se 

dá pela carência financeira de grande parte da população, preservando métodos de 

construção primitivos. No entanto é visto no uso da terra um grande potencial 

ecológico, aliado à eficácia, baixo custo, economia de energia incorporada e ciclo de 

vida. Este artigo apresenta uma breve analise da utilização da terra crua, com foco 

em sua aplicabilidade na construção civil e possibilidade de minimização de impactos 

ambientais negativos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A terra crua é um material de construção constituído de solo úmido compactado, com 

a possível adição de agentes de reforço e aglutinantes químicos. Existem diversas 

técnicas de construção desenvolvidas ao longo dos séculos, que utilizam a terra crua 

como material de construção. Estas adotam diferentes processos de fabricação, mas 

todas têm como base o solo úmido, sendo possível notar em técnicas como: taipa-de-

pilão, taipa-de-mão, adobe, cob, hiperadobe e superadobe. Além da realização do 

estudo, o trabalho apresentado visa potencializar a divulgação do uso da terra crua, 

mostrando seus benefícios ecológicos e estruturais. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho consiste em análises referentes à utilização da terra crua no 

setor da construção civil, aumentando as possibilidades de conhecimento e uso desse 

material, que possui alto nível ecológico e baixa geração de impactos negativos, 

comparado aos materiais convencionais, como o concreto. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o uso da terra crua e sua eficácia no 

setor da construção civil. Além disso, como análise qualitativa da terra, foram 



realizados ensaios empíricos quanto aos seus princípios geotécnicos. Vale ressaltar 

que a terra selecionada consiste em solo argilo-arenoso, encontrado na cidade de 

Ribeirão Claro/PR, e que as propriedades do solo se diferenciam de acordo com a 

região. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A força, a rigidez e a durabilidade da terra crua são primariamente regidas pela ligação 

intergranular gerada pela capilaridade da água no solo. No entanto, as fibras, 

aglomerantes e aglutinantes químicos também podem ser adicionados à mistura de 

solo e água, aumentando as suas propriedades mecânicas. Quando existe o emprego 

de algum destes, a terra crua passa a ser chamada de “terra crua estabilizada”, 

marcando a diferença em relação a terra em seu estado natural. 

De acordo com Rodrigues (2005, pag.150) a construção com terra apresenta 

potencialidades no elevado índice de conforto térmico e acústico da edificação, além 

de economia energética devido a transporte de material e longevidade da construção. 

Além disso, um dos pontos mais marcantes é seu aspecto ecológico, que em termo 

de poluição e degradação, apresenta um cenário bastante positivo, uma vez que: não 

consome energias não renováveis; o material é encontrado no local de implantação; 

não produz subprodutos; gera o mínimo de entulho; é reciclável. 

Figura 1 – Exemplo de construção com terra crua. 

 
Fonte: Acervo de Michel Habib Ghattas. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido à natureza da estrutura da terra, os princípios geotécnicos devem ser 

empregados para sua análise e design. Dependendo do teor inicial de umidade e do 

processo de fabricação, a densidade e o grau de saturação de uma estrutura de terra 

crua podem ser mais ou menos altos. Em geral, o grau de saturação é maior no 

momento da construção, mas cai rapidamente devido ao efeito combinado da 

radiação solar, temperatura e umidade relativa.  

Pode-se considerar como positiva e satisfatoria a umidade do ar no interior de edificios 

contruidos com terra crua, uma vez que o barro possui alto potencial de absorver e 

liberar umidade, assim como é positivo o conforto termico, devido ao armazenamento 

da massa termica durante a exposição da edificação aos raios solares. Além disso, a 

construção com este material se torna uma alternativa para a diminuição de impactos 

ambientais negativos, já que o setor da construção civil é um dos maiores reponsaveis 

pela geração de residuos em construções feitas com materiais considerados 

convencionais. 
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