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Estratégia Europa 2020:

• construção de uma economia mais 
competitiva mas de baixo carbono, 
fazendo uso eficiente e sustentável dos 
recursos

• proteger o meio ambiente, reduzindo as 
emissões e evitando a perda de 
biodiversidade

• desenvolvimento de novas tecnologias 
verdes e métodos de produção

Construção de terra crua: 
potencialidades e questões 
em aberto
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Taipa …TERRA

Técnicas de génese tradicional / utilizam materiais e recursos locais 

A- arquitectura com carácter local ou regional

A- inúmeras variações (materiais / técnicas)

Principais sistemas:

A - monolíticos

B - alvenaria

C - enchimento / revestimento

D - de ligação

diagrama estabelecido pelo grupo CraTerre (1986)



Taipa …TERRA – sistemas monolíticos



Taipa …TERRA – sistemas monolíticos

terra escavada 

grutas de Mogao, China
(foto: Steve Cadman)

grutas de Matmata, Tunísia
(foto: Offroad-Reisen)



Taipa …TERRA – sistemas monolíticos

terra escavada 

terra empilhada 

Milton Abbas, Inglaterra
(foto: Ned Trifle)

construção de parede de terra empilhada
(foto: Wikipedia)



Taipa …TERRA – sistemas monolíticos

terra escavada 

terra empilhada 

terra modelada

cabana Mousgoum, Camarões
(foto: maremagna)

casa Somba, Benim
(foto: Wikipedia)

celeiro em Cuernavaca, México
(foto:  RLWemm, Panoramio)



Taipa …TERRA – sistemas monolíticos

terra escavada 

terra empilhada

terra modelada

terra vazada

workshop em Victoria, Austrália



Taipa …TERRA – sistemas monolíticos

terra escavada 

terra empilhada

terra modelada

terra vazada 

taipa (Br: taipa de pilão)



TERRA – sistemas monolíticos

ruína de habitação de taipa, Alentejo, Portugal



TERRA – sistemas monolíticos

Johanna house, Victoria, Australia
(foto:  Nicholas Burns, arquitecto)



Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria



Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

blocos de laterite para construção, Orissa, Índia
(foto: Vitor Pacheco)



Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

adobe

construção Inca, Peru
(foto: Inter-American Institute for Advanced Studies in Cultural History)

museu de arte do Novo México, EUA
(foto: Benjamin Meagher )



Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

adobe
- manual

construção Hausa, Nigéria
(foto: Sabine Jell-Bahlsen)

execução de tubalis, Nigéria
(foto: Sabine Jell-Bahlsen)



Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

adobe
- manual
- moldado (artesanal…



TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

adobe
- manual
- moldado (artesanal, mecânico)

Novo México, USA, 1980
(foto: Christine Bastin)



Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

adobe
- manual
- moldado

blocos compactados
- blocos apiloados
- blocos de terra comprimida (BTC)

construção com BTC, Texas, 2006
(foto: Dan Powell)
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blocos talhados 

adobe
- manual
- moldado

blocos compactados
- blocos apiloados
- blocos de terra comprimida (BTC)

máquinas de BTC
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Taipa …TERRA – sistemas de alvenaria

blocos talhados 

adobe
- manual
- moldado

blocos compactados
- blocos apiloados
- blocos de terra comprimida (BTC)

blocos de terra extrudida

terra ensacada (super adobe)

edificação na África do Sul
(foto: Design Indaba)

Joshua Tree eco home, California



Taipa …TERRA – sistemas de enchimento ou revestimento



TERRA – sistemas de enchimento ou revestimento

terra de guarnição (tabique - Br: taipa de fasquio)

1º andar de tabique, Pinhão, Portugal
(foto: Paulo J. Mendes )



TERRA – sistemas de enchimento ou revestimento

terra de guarnição

terra de enchimento

parede dupla com enchimento de terra



TERRA – sistemas de enchimento ou revestimento

terra de guarnição

terra de enchimento

terra-palha

habitação em Lebbeke, Bélgica 
(foto: Paul De Neyer)



TERRA – sistemas de enchimento ou revestimento

terra de guarnição

terra de enchimento

terra-palha

terra de recobrimento - rebocos de terra 

reboco de terra decorado, Mauritânia



TERRA – sistemas de enchimento ou revestimento

terra de guarnição

terra de enchimento

terra-palha

terra de recobrimento 

coberturas de terra

casas com cobertura de terra, Síria
(foto: arminhermann)

tradicional “casa de salão”, Porto Santo
(foto: José Lemos Silva – “Madeira Gentes e Lugares”)



Taipa …TERRA – sistemas de ligação



Taipa …TERRA – sistemas de ligação

Argamassas de assentamento

- blocos de terra ou outros materiais

- blocos regulares ou irregulares



TERRA 

Construção tradicional / histórica

- conservação
- reabilitação 

Taipa …

Aveiro (adobe)

Mértola (taipa)



TERRA 

Construção tradicional / histórica

- conservação
- reabilitação 

Construção nova

- artesanal / tradicional / autoconstrucção
- industrializada => taipa, adobe, BTC

Taipa …

Escola de Belas Artes de Oaxaca (Mexico) 

Habitação em S. Teotónio (Portugal) 



TERRA 

Construção tradicional / histórica

- conservação
- reabilitação 

Construção nova (taipa, adobe, BTC)

- vantagens ambientais
baixo consumo de energia
(fabrico, transporte)

facilidade de reciclagem

- possibilidades arquitectónicas

- conforto térmico / hídrico / acústico 

Taipa …

Escola de Belas Artes de Oaxaca (Mexico) 

Habitação em S. Teotónio (Portugal) 
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TERRA 

Construção tradicional / histórica

- conservação
- reabilitação 

Construção nova (taipa, adobe, BTC)

- vantagens ambientais
baixo consumo de energia
(fabrico, transporte)

facilidade de reciclagem

- possibilidades arquitectónicas

- conforto térmico / hídrico / acústico 

→ resistência sísmica

→ sensibilidade à acção da água

- custo

Taipa …

Escola de Belas Artes de Oaxaca (Mexico) 

Habitação em S. Teotónio (Portugal) 



Códigos / regulamentos / normas 

Nova Zelândia, Standard NZS 4297-4299: 1998 - Earth Building Set
adobe, BTC, terra vazada, taipa

Alemanha, DLV, 1999 - Lehmbau Regeln (primeiro código publicado na União Europeia)

taipa, cob, terra vazada, adobe, terra-palha, blocos extrudidos, revestimentos, …

Perú, Norma E.080:2000 - Adobe
adobe

Zimbabwe, Standard SAZ 724: 2001 - Code of Practice for Rammed Earth
taipa

Australia, Standard CSIRO 5: 2002 - Earth-wall construction
adobe, BTC, taipa

USA, Novo México, 2003 - Earthen Buildings Materials Code
adobe, BTC, taipa



Algumas questões … 
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selecção dos sistemas 
- propriedades do material
- disposições construtivas 
- interesse económico 

- sistemas construtivos
- materiais
- disposições construtivas 

circunstâncias locais 
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Algumas questões … 

selecção dos sistemas 
- propriedades do material
- disposições construtivas 
- interesse económico 

- compatibilidade com materiais modernos

- vantagens ambientais 
reciclagem (incorporação de estabilizantes…) 
consumo de energia (construção, fabrico, transporte)

transição para uma indústria da construção …

- sistemas construtivos
- materiais
- disposições construtivas 

circunstâncias locais 



Obrigada! 



Obrigada… 


