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1. INTRODUÇÃO
1.1.Considerações preliminares
O tema da pesquisa Análise de Estruturas em Taipa de Pilão constitui um dos campos
incluídos no conceito da Sustentabilidade no mundo inteiro. Diante desse pressuposto,
buscou-se realizar uma pesquisa no sentido de verificação da resistência de estruturas desse
tipo.
A vantagem básica de se construir com o método da taipa de pilão é a utilização do
próprio solo em sua forma natural ou com aditivos (quando não se dispõe de um solo com as
características desejadas). Nesse tipo de construção, o solo é o material quase exclusivo da
construção. Quando se tem solo argiloso, a técnica é possível de ser aplicada e, com o avanço
tecnológico, pode-se obter uma estrutura mais resistente, durável e moderna.
Esse sistema de construção de paredes monolíticas de terra crua compactada,
difundida no mundo desde a antiguidade, continua sendo utilizada por numerosas razões, que
podem ser sintetizadas em ambientais, econômicas e sociais.
Nesta pesquisa, tem-se a preocupação de resgatar um pouco da história das
construções em taipa de pilão, a aplicação de métodos utilizados em campo com
melhoramentos e os ensaios em laboratórios, desde a confecção dos corpos de prova à
determinação da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, além da aplicação da
análise numérica de modelos de estruturas em um programa de elementos finitos. Para a
realização deste trabalho, utilizou-se o programa SAP2000 v14.1.0 (Integrated Solution for
Structural Analysis & Design) na determinação das tensões normais de compressão e tração
em estruturas em taipa de pilão.

1.2.Objetivos
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise das estruturas em taipa de pilão, verificando
a viabilidade desse tipo de construção em relação aos sistemas tradicionais, para que assim se
possa utilizá-la como solução sustentável, ou seja, capaz de suprir as necessidades das
gerações futuras ou que não esgota os recursos para as próximas gerações.
Para que este objetivo geral seja atingido, foram estabelecidas as seguintes etapas:
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•

Estudar a metodologia da construção da taipa de pilão, ressaltando sua importância
ambiental, com base na bibliografia disponível;

•

Elaboração e análise de corpos de prova em taipa de pilão;

•

Apresentação de um modelo para análise;

•

Analisar a estrutura em taipa de pilão, através de um programa comercial de elementos
finitos.

Pretende-se contribuir no sentido de trazer a público as possibilidades, vantagens e
benefícios do uso da estrutura de taipa de pilão.

1.3.Metodologia da pesquisa
Para se atingir os objetivos propostos, a pesquisa se desenvolveu através de uma
metodologia composta basicamente por três etapas: revisão bibliográfica, pesquisa em campo
e análise computacional.
A metodologia adotada baseou-se inicialmente na revisão bibliográfica, onde se pôde
fazer um levantamento dos sistemas construtivos em terra, incluindo seu histórico no Brasil e
no mundo, e o seu papel ambiental como construção sustentável nos dias de hoje. Os
principais assuntos desenvolvidos nessa etapa estão apresentados no segundo capítulo, que
serviram de embasamento teórico para a etapa seguinte, relacionada com a elaboração e
análise de corpos-de-prova em taipa de pilão.
A segunda etapa consistiu nas elaborações de corpos-de-prova com os conceitos
levantados durante a revisão bibliográfica, e assim pode-se coletar parâmetros dos materiais
através da pesquisa em campo e laboratorial. Este estudo está descrito no terceiro capítulo.
Na última etapa, procura-se colocar todas as informações colhidas no programa SAP2000
v14.1.0, para que se possa analisar a estrutura proposta, onde se mostram todas tensões
normais de compressão, tração e deformação aplicadas na estrutura.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. História das construções em taipa de pilão
As edificações construídas em terra crua eram antigamente chamadas de Arquitetura
em Terra (Guillaud, 1993). Essa técnica construtiva é a mais antiga e mais amplamente
utilizada pelo homem em todo mundo (Lourenço, 2002).
Em todas as civilizações, a construção em terra sempre esteve presente, passando pelas
devidas adaptações técnicas e culturais para atender às necessidades do homem e de seu
ambiente construído. O conhecimento e habilidade necessários para se construir com terra
foram transmitidos gradativamente para outras regiões (Neves, 1995).
A técnica de construção com terra crua existe aproximadamente há mais de dez mil
anos, ou seja, desde que a humanidade criou o hábito de construir cidades. Foi utilizada,
principalmente, em regiões como a Mesopotâmia (nos Jardins da Babilônia), Egito Antigo, e
na Muralha da China, construída em terra no ano de 3.000 a.C. (Taveira, 1987). Foram
encontrados vestígios de sua utilização nas construções do Oriente (Pérsia, Assíria,
Babilônia), África (Egito), Europa, China e das Américas.
No Brasil, as construções com terra constituem a grande maioria da arquitetura
colonial, trazida pelos portugueses e africanos, uma vez que não se tem nenhuma evidência de
construções realizadas por índios nativos empregando a terra como material de construção
(Neves, 1995).
Essa técnica surgiu nos primeiros séculos da colonização, mas desapareceu quase por
completo no século XIX, com exceção de algumas regiões pobres em pedras e com
dificuldade de obtenção da cal. Era empregada nas construções de casarões, mosteiros e
igrejas, isso há mais de 250 anos (Leal, 1977).
A utilização da construção de taipa foi introduzida por ser menos trabalhosa que a
alvenaria de pedra, mas nem por isso pouco resistente ao tempo. Foi a técnica que solucionou
as construções coloniais pela deficiência de obtenção das pedras. No território paulista, a taipa
foi um dos elementos predominantes nas construções de edifícios em que a durabilidade era
uma das preocupações principais (Schmidt,1946).
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Em São Paulo, adotou-se intensamente esse sistema nas construções feitas no Planalto
de Piratininga e nos caminhos dos bandeirantes até Minas Gerais (Diamantina e Ouro Preto),
Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro (Parati), (Taveira, 1987).
Segundo Arini (1999), por falta de taipeiros nas imediações, o recurso era fazer obras
em pau-a-pique. O que se pode observar nesse tipo de construção era a sua durabilidade
(resistência ao tempo), já que as ripas e barrotes eram protegidos pelo barro batido de ambos
os lados, sem se alterarem por quase um século.
As técnicas de construção com terra foram relegadas ao esquecimento e substituídas
por novos sistemas e por produtos industrializados (como o tijolo maciço comum) a partir da
primeira guerra mundial, por apresentarem maior rapidez de construção e execução a custos
menores. Assim os taipeiros, começaram a desaparecer, dando lugar aos pedreiros (Schmidt,
1946). Recentemente, a crise energética dos anos 70 favoreceu o renascimento das
construções com terra, buscando-se, atualmente, melhorar e modernizar esta técnica
construtiva com novas tecnologias (Revista Téchne, 2006).
Hoje, temos 30% da população mundial vivendo em habitações construídas com terra
crua. Nos países do terceiro mundo, 50% da população rural e 20% da população urbana
utiliza a terra como material básico de construção (Guillaud, 1989; Arini, 1999; Taveira,
1987).

2.2. Comportamento da terra crua na construção
A terra crua como construção oferece excelente conforto térmico, mantendo no seu
interior uma temperatura amena durante todas as estações do ano, devido às propriedades
naturais da argila, mantidas em seu modo in natura. No aspecto estrutural, suas paredes são
mais leves, o que reduz consideravelmente o dimensionamento das fundações. Outro fator
preponderante é a variável custo, já que a construção em terra crua pode minimizar o uso de
ferro, cimento e tijolo (utilizados somente nos baldrames). Com uma boa administração,
pode-se reduzir em até 40% o custo final, quando o elemento básico (argila) pode ser
encontrado próximo à obra, reduzindo os custos com transporte, energia e a mão-de-obra
(ABCP, 1987).
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A taipa tem ótimo índice de salubridade e bom grau de acabamento, em nada se
diferenciando de uma construção convencional, a não ser pelo fato de se gastar menos energia
e não produzir resíduos industriais. Além desses aspectos, ela proporciona uma ótima
resistência mecânica, desde que os vazios sejam preenchidos pelos grãos de argila através da
compactação.
Esta proposta não visa eliminar outros processos construtivos desenvolvidos pela
construção civil, mas valorizar as possibilidades da terra crua. As possibilidades de melhorar
o desempenho da argila são muitas, como adicionar pequenas quantidades de aglomerantes
como a cal ou cimento, conferindo maior resistência mecânica, acrescentar agregados leves,
palhas ou fibras para reduzir o efeito de retração e tornar mais leve e, ainda, adicionar asfalto
natural e óleos vegetais ou animais para diminuir a permeabilidade ou reduzir a retração e
melhorar as condições de durabilidade, (Ramos, 2006); (Taveira, 1987).
As construções em terra possuem técnicas construtivas relativamente simples, utilizando
matérias-primas locais e poucos recursos materiais. As matérias-primas principais são: a terra
(argila e areia), água, cimento ou outros aditivos. As construções de paredes de taipa
(monolíticas) têm espessuras aproximadamente de 0,30 m a 1,20 m, mas, com as novas
tecnologias, podemos ter paredes mais esbeltas.
Segundo Padre Florian Backe (apud Mayumi 2008), “com o correr do tempo o maciço se
petrifica adquirindo solidez extraordinária”. Mas, nessas construções, qualquer intervenção é
irreversível, ou seja, os maciços prontos não se solidarizam com os novos maciços, não
aceitam preenchimento de pontos lacunosos com a própria técnica de que é constituída. Com
isso, a taipa necessita de uma escolha de critérios de como intervir conceitualmente e
tecnicamente com estudo cuidadoso (Mayumi, 2008).
Várias razões apontam a arquitetura em terra como uma possibilidade para um material
alternativo para a construção: por se ter matéria-prima abundante, estando disponível em
praticamente todas as localizações; o sistema construtivo utilizado para construção em terra é
econômico, implica baixo custo de transporte; tem um bom comportamento térmico; podendo
recorrer à mão-de-obra pouca especializada e permite prazo de execução de obra muito curto;
e um material ecológico, pois não se utilizam recursos escassos e não precisa de processos de
transformação da matéria-prima que recorram a meios energéticos dispendiosos (Lourenço,
2002).
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A terra crua regula a umidade ambiental, pois o barro possui a capacidade de absorver e
perder mais rapidamente a umidade que os demais materiais de construção e as construções
com terra crua economizam muita energia e diminuem a contaminação ambiental. As
construções com terra praticamente não contaminam o ambiente, pois para prepará-las
necessita-se de 1 a 2 % da energia despendida com uma construção similar com concreto
armado ou tijolos cozidos, o processo é totalmente reciclável: as construções com solo podem
ser demolidas e reaproveitadas múltiplas vezes. Basta fragmentar e voltar ao processo de
preparo da massa de terra; é incombustível e não tóxico (Pisani, 2006).
No entanto, a sua utilização apresenta limitações: a utilização apenas da terra torna
praticamente impossível garantir padrões de qualidade atuais, sendo necessário recorrer
pontualmente ao cimento e a outros materiais correntes (Lourenço, 2002).
Não é um material de construção padronizado, pois a sua composição depende das
características geológicas e climáticas da região. Podem variar composição, resistências
mecânicas, cores, texturas e comportamento. Para avaliar essas características são necessários
ensaios que indicam as providências para corrigi-las com aditivos (Pisani, 2006).
As construções com terra crua são permeáveis e estão mais suscetíveis às águas, sejam
pluviais, do solo ou de instalações; para sanar esse problema é necessário que haja proteção
dos elementos construtivos, seja com detalhes arquitetônicos ou com materiais e camadas
impermeáveis (Pisani, 2006);
De um modo geral, as pesquisas e avanços tecnológicos que se tem efetuado relativamente
à construção em terra exploram caminhos diversos como: a adição de elementos naturais ou
sintéticos a terra, para melhorar as suas características e adaptabilidade para a construção; a
introdução de elementos adicionais de reforço estrutural, para melhorar comportamentos aos
sismos; e o estudo de formas arquitetônicas e dimensões dos elementos mais adequados à
construção em terra (Lourenço, 2002).
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2.3. Técnicas construtivas em taipa de pilão
Segundo Corona e Lemos (1972), o termo taipa, genericamente empregado, significa a
utilização de solo (terra) como matéria prima básica de construção. A origem do vocábulo é
provavelmente árabe e entrou para a língua portuguesa durante a ocupação mourisca da
Ibéria.
Essa técnica teve origem nos povos árabes e berberes, e recebeu a denominação de
taipa de pilão por ser socada (apiloada) com auxílio de mão de pilão (Pisani, 2006).
Nas construções de taipa de pilão, as paredes são maciças, construídas apenas de barro
socado, mas algumas vezes utilizam-se aditivos. Depois de terminadas, tornam-se
monolíticas. A técnica consiste em armar fôrmas de madeira (denominadas taipais), do
mesmo modo como se faz hoje com o concreto, mantendo-as em sua posição por meio de
travessas e paus a prumo (Vasconcellos, 1979). A mistura pode ser feita com terra, areia ou
argila se necessário para a correção da terra, fibras vegetais ou sintéticas, cal, baba de cupim
sintética e cimento (ABCTerra, 2009).
Pode-se dizer que nos últimos 20 anos a taipa de pilão tem obtido novas versões com
tecnologia atualizada, permitindo uma construção mais racional e limpa, reduzindo a mão-deobra (ABCTerra, 2009).
Mas, para uma boa construção em taipa de pilão é necessário preparar o terreno com
uma boa drenagem, um bom apoio para a fundação e facilidade de obtenção de terra.
Segundo Taveira (1987), não é qualquer tipo de terra que pode ser usada. A terra deve
ser facilmente desagregável e conter minerais diversos sob a forma de areia (resistentes e
duras), além de silte, que são partículas mais finas que a areia e a argila, que é responsável
pela agregação do material.
A terra quando muito argilosa ou arenosa pode ser proporcionalmente misturada.
Como é um material natural, nunca apresenta características fixas, recomendando-se, então, a
realização de ensaios antes de sua utilização (ABCP, 1986).
Os ensaios podem ser realizados no próprio canteiro de obra, que são: do bolo; da
resistência seca; do cordão; da fita, da caixa e do vidro (Abiko, 1980); (Taveira, 1987). Podese verificar, a seguir, o modo de se realizarem os ensaios.
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Ensaio do Bolo
Com uma porção de terra bastante úmida, coloca-se na palma da mão, formando uma bola
que deve ser golpeada até que aflore uma película de água na superfície da amostra, dando-lhe
um aspecto liso e brilhante, depois, pressionar o bolo com os dedos, como mostra a figura 2.1.
Quando o solo tem boa qualidade, bastam 5 a 10 golpes para que a água aflore, sendo que ao
pressionar a bola, a água desaparece. Se, após 20 a 30 golpes, a água não aparecer, o material
é considerado inadequado.

Fig.2.1 - Ensaio do Bolo - Fonte: Eduardo Salmar

Ensaio de Resistência Seca
Fazem-se três pastilhas de terra bem úmida, com diâmetro de 2 a 3 cm e espessura de
1 cm. Após deixar secar ao sol durante 2 ou 3 dias, deve-se tentar esmagar as pastilhas com os
dedos, como mostra a figura 2.2. Se for destruída sem muito esforço, ficando na forma de pó,
então a terra testada é aprovada. Se ficar partida sem pó ou com muito esforço, então é
inadequada.

Fig. 2.2 - Ensaio de Resistência Seca - Fonte: Eduardo Salmar
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Ensaio do Cordão
Com uma porção de terra seca, junta-se água para rolar cordões até que eles comecem a
quebrar em um diâmetro de 3 mm. A seguir, forma-se uma bola com os cordões quebrados,
sem adicionar água. Em continuação, a bola deverá ser esmagada pela ação dos dedos, como
mostra a figura 2.3. Se, com pouco esforço, a bola apresentar fendas, então a terra é adequada.
Mas, se tiver que fazer muito esforço para romper a bola e fazer a moldagem de novos
cordões, o material é considerado inadequado.

Fig. 2.3 - Ensaio do Cordão - Fonte: Eduardo Salmar

Ensaio da Fita
Com uma pequena porção de solo e um pouco de água, faz-se um cilindro do tamanho de
um cigarro Deve-se amassar esse cilindro até formar uma fita de 3 a 6 mm de espessura e com
maior comprimento possível. Para ser um solo adequado, a fita deve ter um comprimento de 5
a 10 cm, maior que esse valor é inadequado, como podemos verificar na figura 2.4.

Fig. 2.4 - Ensaio da Fita - Fonte: Eduardo Salmar

10

Ensaio da Caixa
Fazer uma caixa de lâmina, colocar uma porção de solo peneirado e umedecido até
grudar na lâmina, como mostra na figura 2.5. Guardar essa lâmina em um ambiente fechado,
protegido do sol e da chuva, durante sete dias. Avaliar a retração no sentido do comprimento
da caixa, o ideal é não retrair muito e não aparecer trincas. Caso contrário, adicione areia até a
obtenção de um solo com as características desejadas.

Fig.2.5 - Ensaio da Caixa – Fonte: Pessoal (2010)

Ensaio do Vidro
O teste mais rápido é o do ensaio de vidro. Coloca-se a terra até a metade do recipiente
e completa-se com água. Agita-se bem até ficar homogênea e deve-se aguardar por meia hora,
para que as partículas se assentem como mostra na figura 2.7, verificando, assim, as
porcentagens das camadas. Para um bom solo, a quantidade de argila é igual à da areia e, para
um solo ideal, é preciso que a areia seja menor do que a argila, como mostra a figura 2.6, caso
contrário, deve-se adicionar mais areia ou argila ao solo, até se atingir o solo ideal.

Fig. 2.6 - Dosagens de materiais – Fonte: Taveira (1987)

Fig.2.7 – Modo de preparar o ensaio – Fonte: Montoro (1994)
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Os ensaios realizados nos laboratórios podem ser de quatro tipos: caracterização do
solo; de compactação; de compressão com corpo de prova e de teor de cimento em massa
(Taveira, 1987).

Análise das características do solo
a) Composição do solo
A composição do solo auxilia na sua compreensão, mesmo havendo adição de outros
materiais em uma interação química. Podem-se colocar os solos em duas classes: primários e
secundários. Os minerais primários podem ser identificados através dos fragmentos ou
partículas. Os minerais secundários são encontrados de uma forma mais complexa e são
resultantes de uma ação química. Na tabela 2.1 abaixo, têm-se alguns exemplos de minerais
primários e secundários (Abiko, 1980).

Minerais primários

Composição química

quartzo

Sio₂

feldspato

(K, Na e Ca) + silicatos de Al

mica

(K, MG, Fe e H) + silicatos de Al

calcita

CaCo₃

dolomita

(Ca, Mg) CO₃

Minerais secundários

Composição química

caulinita

Al₂O₃ . 2 SiO₃ . 2 H₂O

montmorilonita

Al₂O₃ . 4 SiO₂ . H₂O

ilita
clorita
vermiculita
Tabela 2.1 – Minerais do solo – Fonte: Abiko (1980)

Encontra-se quartzo ou areia em uma boa parcela nos minerais primários, mas, segundo
Mackenzie (1959 apud Abiko 1980), para o comitê Internacional para Estudos de Argilas, os
minerais secundários “são os minerais constituintes característicos das argilas, geralmente
cristalinos; quimicamente são silicatos de alumínio hidratados, contendo, em certos tipos,
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outros elementos, como magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio, lítio e outros; após moagem,
com água forma-se uma pasta mais ou menos plástica, que endurece após a secagem ou após a
queima”.
Outra característica do solo é o seu ph. Se for medido uma hora após ter se efetuado a
mistura do solo e água, e o ph for menor que 12,1 o solo é inadequado, mas pode ser
estabilizado com uma quantidade de cimento menor que 10%. Outra impureza é o sal solúvel
inorgânico, que em presença de água pode causar expansão do solo.
b) Granulométrica
O solo é constituído por três partes distintas: partículas sólidas, água e ar. Nas partículas
sólidas, os grãos de diversos tamanhos são cercados por uma rede de vazios e de poros que
estão cheios de ar ou água. Chama-se de fração as partículas e a porcentagem em peso dos
grãos. No laboratório, o tamanho dos grãos é definido em duas formas: para grãos maiores
que 0,1 mm, esse tamanho é equivalente ao tamanho de abertura da malha da peneira por
onde ele passa; a outra forma são as partículas finas, o tamanho do grão é o diâmetro de um
grão esférico que irá afundar em água na mesma velocidade que o grão irregular (lei de
Stokes).
c) Estado físico do solo
O estado físico do solo está relacionado com a quantidade de água contida, porque é o
fator determinante na resistência do solo e na sua deformação. Podemos exemplificar que, ao
se por muita água na argila, ela se transforma em uma pasta que quase não se tem coesão e se
comporta como um fluído, mas, gradativamente ao secar, ela passa para o estado plástico,
podendo ser moldado. Ao continuar secando, vai perdendo a sua plasticidade e sua resistência
aumenta gradualmente, até se tornar rígida por completo.
- Limite de liquidez (LL)
No Brasil, a ABNT normalizou o equipamento através do MB-30/1969, sendo que o
limite de liquidez é definido como a unidade expressa em porcentagem que estabelece a
fronteira entre o estado plástico e o estado líquido do solo. O menor limite de liquidez da areia
foi obtido em 15% a 20%. Para a argila esse valor é maior porque necessita de mais água para
se transformar em pasta, isso para um solo com maior superfície específica. O valor mínimo
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do limite de liquidez obtido na argila foi de 40%, mas normalmente esse valor é maior de
60% a 80%, ao se obter menor que 35%, o solo é considerado de baixa plasticidade. Para
média plasticidade, o valor é de 35 a 50% e, para alta plasticidade, o limite de liquidez é
maior que 50%.
- Limite de plasticidade (LP)
Quando a pasta de solo for gradualmente secando, perde-se a sua plasticidade, ou seja,
deixa de ser moldável. A passagem do estado plástico para o semi-sólido é chamado de limite
de plasticidade. O intervalo de valores que o limite de plasticidade pode assumir é menor que
o limite de liquidez. Pode-se verificar que as areias não possuem estado plástico, mas para as
areias finas obtém-se o valor de limite de plasticidade de 25 a 35%.
Índice de plasticidade é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade (IP
= LL – LP). Quanto maior o índice de plasticidade maior a atração entre as partículas do solo.
Mas quando não se tem o limite de plasticidade, não se possui, também, o índice de
plasticidade, porque o índice de plasticidade representa o intervalo de umidade que torna o
solo plástico, isto é, é uma medida da coesividade do solo, servindo como classificação dos
solos.

Análise através da compactação
Para se fazer um ensaio com a terra, é necessário passa-la pela peneira, para que se
possa reter as pedras maiores de 1 cm. A terra deve ser extraída, de preferência, de uma
profundidade de 30 cm, pois nessa profundidade a terra conserva sua umidade natural. Podese reconhecer seu estado ideal através de um punhado de terra esfarinhada na mão,
comprimindo-a com certa pressão, se conservar a forma adquirida, estará em condições de
uso. A terra deve ser colocada na fôrma e socada em camadas de 10 cm de altura. Quando o
molde estiver cheio, deve-se cobrir e desformar após uma semana. Três semanas depois,
verifica-se sua consistência. Se aumentar, a terra é adequada e a secagem completa se dará ao
fim de seis meses.
O comportamento físico da terra, enquanto elemento de construção, foi pesquisado no
sentido de verificar como cada técnica trata os problemas de estabilização mecânica ou
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química, sobretudo no que diz respeito à resistência às cargas, à dilatação e
impermeabilização do material. (Silva, 1995).

2.4. Seleção e dosagem da massa
A taipa depende da seleção, dosagem do solo e a compactação. A massa que irá
compor a taipa deve ser de uma amostra no próprio local, caso haja a disponibilidade,
ignorando a primeira camada de terra, de cerca de 30 cm.
Essas amostras devem passar por um teste de granulometria (já discutido
anteriormente) que identificará as porcentagens de areia, argila e silte que compõem o solo.
Albernaz e Lima (1998) citam a possibilidade de acrescentar outros componentes
durante o amassamento, como a areia, a cal, o cascalho (menor que 1 cm), a fibra vegetal e o
estrume animal.
Para a mistura, a porcentagem ideal do solo é de 30% de argila e 70% de areia. A
umidade adequada da mistura pode ser verificada ao se apertar um punhado de terra e deixá-lo
cair de 1 (um) metro de altura. Se o punhado de terra não se partir, está muito úmido; se
esfarelar muito, está seco; se partir em alguns pedaços, está bom. A terra deve ser peneirada e,
se necessário, deve-se estabilizá-la para garantir a resistência da parede e, além disso, tem de
estar perfeitamente homogênea (ABCTerra, 2009).

2.5. Estabilizadores de solos
Em algumas construções o solo é empregado como material de construção “in
natura”, mas em outras, se aconselha o uso de estabilizadores que são adicionados ao solo,
evitando erosão.
a) Consolidação
A consolidação se dá quando as partículas do solo se aproximam e assim seu atrito
interno aumenta. Quando mais compacto, mais se reduzem os vazios, evitando dessa forma, a
penetração de água, que pode afetar o atrito interno, a coesão do solo e a mudança de volume.
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b) Impermeabilização
A impermeabilização se dá quando se adicionam materiais ao solo que impedem a
penetração da água. Essa impermeabilização também pode aumentar a coesão de alguns solos,
por serem pegajosos. O inconveniente é que esse material pode ser atacado por bactérias
existentes no solo e com isso a absorção de água é elevada, tornando o resultado instável.
c) Adição de aglomerante
As características de resistência das argilas aos diversos tipos de esforços solicitantes
relacionam-se intimamente com suas características peculiares de contratibilidade e
expansibilidade (Moura, 1987).
Ao se misturar um aglomerante ou um agregado ao solo, tornam-se suas partículas
firmemente unidas, sem se afetar sua umidade. Podem-se citar alguns aglomerantes:


Areia: é um estabilizador para solos argilosos, evitando variações de dimensões
excessivas, mas não se tem uma mistura homogênea;



Argila: é um estabilizador para solos arenosos, que age como aglomerante das
partículas de maiores dimensões;



Cimento: usado para estabilizar solos arenosos. Ao se adicionar cimento, reduz-se não
só a plasticidade da argila, mas também sua expansibilidade, em maior ou menor grau,
dependendo do tipo mineral da argila. Obviamente, quanto maior for a proporção de
cimento em relação à argila, menor será o número de partículas, pouco ou não
modificada. A estabilização através do cimento portland consiste na mistura da terra
com cimento para aglutinação dos grãos de areia e as partículas da argila, capaz de se
opor às variações de volume da argila e da sua absorção de água, uma vez que
aumenta sua resistência, sua capacidade de carga e sua durabilidade sob estados de
tensão e condição de umidade adversa. (Moura, 1987). É um dos melhores
estabilizantes pela sua rapidez na formação de uma armação interna, quando
misturado com a terra. Para obter um bom resultado, a mistura tem de estar bastante
homogênea. Deve-se acrescentar água na mistura e misturar muito bem para que não
forme grãos maiores que as partículas da terra, então estará pronta para a
compactação, mas, se deixarmos a mistura por mais de 6 (seis) horas, o cimento inicia
o processo de hidratação, ou seja, o endurecimento, prejudicando o seu uso posterior.
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A adição de cimento ao solo permite obter um material com as seguintes vantagens
(Abiko, 1980):
- A absorção e a perda da umidade não causam variações volumétricas;
- Não se deteriora quando submerso em água;
-A resistência à compressão é semelhante ao tijolo de barro cozido.


Cal: serve para estabilizar solos argilosos, mas leva muito tempo para atingir sua
resistência máxima. As paredes feitas de barro amassado e calcado é por vezes
misturada com cal para controlar a acidez da mistura. A cal como estabilizante
necessita um maior prazo de secagem, devido ao fato de sua hidratação ser mais lenta.
Mas pode-se preparar a mistura de terra, cal e água 24 horas antes da sua utilização,
umedecendo a mistura antes de sua compactação;



Cal e cimento: são empregados em solos argilosos, utiliza-se a mistura de cal,
cimento, terra e água para corrigir o excesso de areia na mistura e reduzir o uso do
cimento para a estabilização da terra;



Asfalto: empregado a milhares de anos na Babilônia e na Assíria em diversas
construções que utilizavam o sistema de adobe. Usavam o asfalto viscoso, mas pela
dificuldade em se misturar com o solo foi abandonado e hoje se usa a emulsão
asfáltica, que é o asfalto com água. No uso com o solo, ao evaporar-se a água, o
asfalto forma um filme em torno das partículas, ou seja, aglomerando-as e impedindo
a entrada da água;



Palha e outras fibras vegetais: no uso da produção de adobes apresentam o aumento de
sua resistência à tração, isto é, evitando as fissuras devido às variações dimensionais,
mas podem criar canais por onde a água percorrerá;



Cal e cinzas volantes: da combustão da hulha, do carvão e de outros combustíveis se
obtém um pó fino que são as cinzas volantes. Esse estabilizante pode ser utilizado em
solos arenosos ou argilosos;



Silicatos de sódio: usado em solos arenosos, nas partes de 1:3 (silicato de sódio e
água); a solução serve como revestimento externo;



Cinzas de madeira: contém cal ou cálcio que estabilizam o solo;
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Outros: resinas obtidas das seivas dos vegetais como os óleos de coco e mamona,
ácido tânico, folhas de bananeira deteriorada, urina e excremento de gado, melaço,
goma arábica, gordura de baleia, etc.

2.6. Espessuras das paredes
No Brasil, no tempo da arquitetura colonial, as paredes chegaram a ter uma largura de 1m.
Mas, na Babilônia, os muros tinham 3 a 4 m de espessura.
Hoje, a esbeltes, a segurança e a economia são características testadas e aprovadas nas
paredes de taipa com aditivo, que não precisa ter mais de 20 cm de espessura.
Porém, isso depende muito da resistência do solo e dos esforços a que estão sujeitas essas
paredes.

2.7. Montagem da fôrma
Para a montagem da fôrma é necessário duas placas de compensados de 20 mm, se
possível, do tipo naval resinado, ou passar óleo diesel na parte interna e utilizar duas placas de
compensados finas para fechar a fôrma, como mostra na figura 2.8. A medida dessa placa é a
largura da parede que se deseja obter. Outros materiais necessários para a montagem da fôrma
são os canos de ferros para segurar as fôrmas, tábuas laterais para andaimes e presilhas, como
mostram as figuras 2.9.

Fig.2.8 Fôrma do Taipal - Fonte: Montoro (1994)

Fig.2.9 Corte: detalhe da fôrma – Fonte: Montoro (1994)
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2.8. Tipos de processo de apilonamento ou compactação
Manual: chamada de mão de pilão, compacta camada de 10 a 15 cm de altura, como
podemos verificar na figura 2.10.

Fig. 2.10 - Tipos de taipa de mão – Fonte: Montoro (1994)

Mecanizado: pilão pneumático que compacta camada de 20 a 30 cm de cada vez, como
mostra a figura 2.11.

Fig. 2.11 - Taipa de Pilão mecanizado – Fonte: Montoro (1994)

Nos países em desenvolvimento usa-se um sistema de fôrmas mais sofisticado, com
compactação de pilões elétricos ou pneumáticos, reduzindo, assim, os custos de mão-de-obra.
O processo, atualmente, quando feito com tecnologia mecanizada, produz paredes tão
resistentes quanto às de concreto, isso porque a compressão faz com que as paredes, depois de
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secas, fiquem compactadas, sólidas e menos permeáveis. A compactação faz com que as
paredes tenham baixa retração, não apresentando, assim, trincas e rachaduras.
Essa tecnologia mecanizada para executar paredes de taipa, em relação à construção
tradicional com tijolos, não é só uma alternativa viável, mas também econômica.

2.9. Método de construção em taipa de pilão
Uma construção de taipa de pilão deve ser edificada sobre uma base sólida de concreto
ou pedras, para poder distribuir igualmente o peso das paredes no solo e impedir a
capilaridade. Na fundação, deve-se deixar um espaço de aproximadamente 2cm de cada lado
(dente), para que se possa encaixar a fôrma. Para essa técnica, é necessário levantar uma
estrutura suporte que serve de fôrma para confecção das paredes.

As taipas (tábuas de madeira), que servem para fechar
lateralmente a fôrma, são presas a tubos metálicos ou troncos, com
grampos metálicos (sargentos), que transpassam a fôrma de um lado a
outro, aparafusados, como mostra a figura 2.12. Esses grampos podem
ser cobertos com tubo de PVC, para depois poderem ser utilizados
novamente.

Fig. 2.12 - Montagem do taipal – Fonte: Fernando Bussoloti

Depois de armada a primeira fiada, enche-se a fôrma com a mistura do
solo ao mesmo tempo em que se compacta o barro com o pilão, como
mostra a figura 2.13. No método tradicional, usa-se o pilão normal,
porém, hoje em dia, como já dito anteriormente, se utilizam os pilões
pneumáticos ou elétricos para agregar maior durabilidade e resistência
às paredes. Essa técnica baseia-se em compactar a terra em camadas de
0,10 m até atingir 80% da fôrma montada.

Fig. 2.13 - Primeira Compactação – Fonte: Fernando Bussoloti
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Após encher a fôrma e compactar, deixa-se essa fiada secando. Depois
de seca, a estrutura com taipa e os grampos devem ser aparafusados
acima, delimitando a forma da segunda fiada, até a última fiada, como
podemos verificar na figura 2.14.

Fig. 2.14 - Segunda Compactação – Fonte: Fernando Bussoloti

O tempo de secagem das paredes de taipa de pilão varia de 3 a 6 meses, dependendo
da altura e espessura da parede, tipo de solo utilizado e condições climáticas. Os
revestimentos só se iniciam após a secagem das mesmas, para que haja aderência, podendo
ser de tabatinga, argamassas com cal de sambaquis, areia e de esterco de animais, para que as
fibras vegetais presentes deem uma estrutura ao sistema (Pisani, 2006)

Fig.2.15 - Parede de Taipa de Pilão Fonte: Hormiga (Colômbia)

As seções de taipal são construídas da mesma forma como se levanta uma parede com
adobe ou de tijolos, intercalando uma fileira com a outra (Colômbia, [200--]), como mostra a
figura 2.15.
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Intersecção de paredes e cantos.
A taipa tem uma fragilidade nos cantos vivos, podemos utilizar para o seu reforço
alvenaria de tijolos, pedras ou concreto, como mostra a figura 2.16.

Fig. 2.16 Reforço no canto – Fonte: Schmidt (1946)

Geralmente, os encontros de duas paredes principais são feitos com as disposições de
travamento semelhantes dos cantos de adobe ou de tijolos, como podemos verificar nas
figuras 2.17 e 2.18.

Fig. 2.17 – Intersecção dos cantos – Fonte: Hormiga(Colômbia)

Fig. 2.18 – Intersecção entre paredes – Fonte: Hormiga

Vãos de portas e janelas
Ainda que na maioria dos casos não se coloque nenhum tipo de reforço nos vãos das
janelas e portas, para uma melhor proteção é necessário à colocação de verga de madeira nos
vãos.
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Segundo Montoro (1994), os fechamentos das janelas podem ser feitos com tijolos até
a altura dos caixilhos e acima destes e, nas portas, podem ser fechados acima com tijolos,
como pode se verificar na figura 2.19.

Fig. 2.19 - Sanduíche de Esquadrias – Fonte: Montoro (1994)

Acima dos vãos das portas e janelas, pode-se colocar madeira na largura da parede e
de altura de 0,15 m que serve como verga, como na figura 2.20.

Fig. 2.20 – Verga na abertura – Fonte: Hormiga

Hidráulicas e Elétricas
Segundo Montoro (1994), o que dá resistência e estabilidade à parede é a compacidade
de sua massa, por isso, tudo que altera essa estabilidade deve ser evitado. Assim, as
instalações hidráulicas e elétricas não devem ser embutidas, pois não há possibilidade de
manutenção, uma vez que a parede de taipa é autoportante.
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Acabamento e Revestimento
No acabamento, além de proteger as paredes e muros, tanto no interior como no
exterior, os revestimentos de superfície têm, também, uma função decorativa na arquitetura de
terra. Existem várias técnicas, como a textura da terra, pigmentação e relevos trabalhados nos
revestimentos. Esses revestimentos podem ser trabalhados manualmente com o auxílio de
espátulas e desempenadeiras para criar texturas especiais, ou mesmo com equipamentos
mecanizados para projetar os revestimentos.
Segundo Rodrigues (2003), o revestimento das paredes de terra crua não é
indispensável, mas, se bem aplicado, contribui para o bom funcionamento e durabilidade da
parede. Pode vir a ser aplicado posteriormente e, por se tratar de uma camada de desgaste e
sacrifício, deverão ser reaplicadas várias vezes ao longo da vida útil da parede.
Para o revestimento de paredes de terra crua é aplicada uma camada de argamassa
diretamente sobre a superfície da parede e as restantes aplicadas sucessivamente, esse sistema
é como o reboco. Esse reboco é constituído por camadas de argamassas de ligantes minerais,
amassados com agregados e água, como mostra a figura 2.21. Sobre o reboco é aplicado um
acabamento de superfície, por pintura à base de cal (caiação) ou com tinta, mostrado na figura
2.22. Geralmente, os revestimentos internos são feitos à base de pasta de terra. Nas
construções antigas eram usadas as argamassas à base de cal e areia.

Fig. 2.21 - Aplicação do reboco na taipa - Fonte: Montoro (1994)

Fig. 2.22 Acabamento – Fonte: Montoro (1994)

O revestimento garante a proteção das paredes sobre as quais está aplicado, evitando
processos que conduzem à degradação, minimizando a absorção de água. As resistências
mecânicas das argamassas aplicadas não devem exceder as dos suportes para não induzir
nelas tensões excessivas, bem como minimizar a libertação de sais solúveis e seu transporte
pela água.
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Por outro lado, interessa prevenir a degradação das argamassas constituintes dos
revestimentos, assegurando a sua durabilidade, garantindo uma boa resistência aos sais
solúveis higroscópicos, uma eficaz evaporação e secagem da água e boas resistências
mecânicas.
Os recursos dos revestimentos de paredes com argamassas de ligantes hidráulicos,
com base de cimento, que resultam de baixas deformidades (altos módulos de elasticidade) e
resistências mecânicas elevadas, reduzem a permeabilidade ao vapor de água e, por isso, com
propensão para conduzirem à ocorrência de condensação na interface entre a parede e o
revestimento. Os materiais com elevado teor em sais solúveis apresentam uma boa resistência
inicialmente, mas transmitem às paredes tensões para as quais não estão preparadas e
dificultam a evaporação do vapor de água do interior da construção. Os sais solúveis
transportados pela água se concentram no interior da parede com o revestimento, até que as
resistências mecânicas do revestimento deixam de ser suficientes para suportar essa expansão,
ocorrendo o destacamento do revestimento.
Sobre os rebocos geralmente são aplicados os acabamentos de superfície por pintura,
mas muitas vezes as caiações são aplicadas diretamente sobre as paredes de terra crua. A
caiação no reboco atua como consolidante. Quando a opção pela caiação não é viável, a
alternativa é a pintura com tintas de silicatos, que apresentam algumas características
intermédias entre as tintas e os leites de cal. As tintas de silicatos são à base de silicato de
potássio e podem utilizar os mesmos tipos de pigmentos inorgânicos locais (terras) que as
pinturas à base de cal.
Coberturas
As coberturas devem apresentar saliências além das superfícies externas das paredes,
denominadas beiradas ou sancas. Sua função se prende precipuamente à proteção das paredes
contra a ação das águas da chuva. Por isso mesmo, o balanço das beiradas é diretamente
relacionado com a altura da parede a ser protegida e a qualidade do material da qual é feita.
Para uma boa conservação da parede de taipa, deve-se protegê-la com "botas e chapéu
de abas largas", ou seja, alicerces que garantam que a água não suba e coberturas com largos
beirais, o mínimo necessário para evitar que a chuva trazida pelo vento atinja as paredes de
maneira muito forte.
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Da mesma forma, a drenagem do entorno da construção deve ser bem pensada, para
evitar infiltrações indesejáveis, principalmente, nas regiões de altos índices pluviométricos.

2.10. Antigas construções em taipa de pilão
Na região da cidade de São Paulo, algumas obras em taipa que resistiram ao tempo,
são hoje tombadas pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São Paulo - Conpresp. Fotos das mesmas são apresentadas a seguir,
nas figuras 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26.

Fig. 2.23 - Casa do Bandeirante –S.P. séc XVIII –Fonte: DPH

Fig. 2.25 - Capela de Nossa Senhora do Pilar – Ribeirão Pires (1714)

Fig. 2.24 - Igreja de São Miguel Arcanjo– S. M. Pta – S.P. (1622)

Fig. 2.26 - Aldeia de Carapicuíba – Carapicuíba – S.P. (1580)
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2.11. Modernas construções em taipa de pilão
Com o avanço das tecnologias empregadas nas construções de estruturas de taipa de
pilão, podem-se observar grandes e ousadas edificações construídas nos dias de hoje pelo
mundo, como mostram as figuras 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30.

Fig. 2.27 - Casa do Arq. Sylvio Barros Sawaya (Campinas) – site: ABCTerra

Fig. 2.29 - Reino Unidos – Fonte: Michael Thompson

Fig. 2.28 – Arq. Paulo Montoro & Associados

Fig. 2.30 – Split House, Yanqing, Beijing, 2002 –Fonte: Arq. Yung Ho
Chang
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Introdução
Neste capítulo, apresenta-se a elaboração e ensaio de corpos de prova em taipa de
pilão, de dimensões de 15 cm x 30 cm, ensaiados à compressão e tração, com a finalidade de
se obter os parâmetros necessários para a utilização do programa no SAP2000 v.14
(Integrated Solution for Structural Analysis & Design) na análise de alguns modelos de
estruturas.
A coleta de materiais para os ensaios e elaboração dos corpos de prova foi realizada no
Canteiro Experimental - FAU-USP. Os ensaios dos corpos de prova foram realizados no
Laboratório de Estruturas e Materiais Estruturais - LEM-USP e Laboratório de Tecnologia de
Pavimento da Escola Politécnica da USP – (LTP-USP). Para a análise dos materiais, realizada
na prensa mecânica utilizou o software LYNX AqDados, considerando o comportamento
linear dos materiais.
Os corpos de prova passaram por cura de 7, 14, 28, 60, 120 e 180 dias. Os materiais
utilizados para as execuções dos corpos de prova estão detalhados nos próximos subitens a
seguir.

3.2. Coleta de materiais
O solo utilizado neste trabalho foi coletado de três locais diferentes no Canteiro
Experimental – FAU-USP, como mostra a figura 3.1, onde se verificou a existência de terra
vermelha e terra amarela, segundo a figura 3.2.

Fig.3.1 - Coleta de terra

Fig.3.2 - Separação da terra
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3.3.Ensaios para verificação das propriedades do solo
Os ensaios escolhidos para serem feitos no canteiro de obra foram: o ensaio da caixa e
o ensaio do vidro, os testes mais utilizados em canteiro de obra.
Nos testes da caixa, pode-se observar que, após uma semana, no teste com terra
amarela não houve retração e somente algumas fissuras pequenas como mostra na figura 3.3,
mas, no teste com a terra vermelha houve retração de aproximadamente 1 cm e apenas uma
rachadura, como mostra a figura 3.4.

Fig.3.3 - Teste da terra amarela

Fig. 3.4 - Teste da terra vermelha

Realizou-se o teste do vidro, com a terra amarela e vermelha para verificar a proporção
de argila e areia existentes em cada amostra, como mostra a figura 3.5. A terra mais adequada
para a confecção dos corpos de prova foi à terra amarela, obtendo 40% de areia e 60% de
argila.

Fig. 3.5 - Teste da terra amarelada
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Nesta etapa, procurou-se testar a umidade da terra, colocando-a para secar por 30 minutos,
como mostra a figura 3.6., resultando em uma umidade de 3%.

Fig. 3.6 – Teste da umidade.

3.4.Ensaios em laboratórios
A realização do ensaio de compressão de um solo consiste na moldagem de um corpo de
prova cilíndrico e, posteriormente, na medição de seu comportamento à aplicação de carga
axial. Os corpos de prova destinados ao estudo de cada uma das três variáveis pesquisadas são
descritas nos parágrafos subsequentes.

Teor de Cimento
Foram ensaiados corpos de prova de misturas de solo (argila e areia) com 5% de
cimento CP II – E 32, da marca Votoran, e água proveniente da rede pública de abastecimento
de São Paulo, para o estudo da variação da resistência à compressão simples e tração.
Todos os corpos de prova, destinados ao estudo da influência da resistência de
compressão e tração com as misturas de argila, areia, cimento e água, foram compactados
manualmente. Foram introduzidos no corpo de prova aproximadamente 1kg de mistura, dando
uma camada na altura de 10 cm, a cada vez para a compactação.
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Idade
O estudo da variação da resistência dos corpos de prova em função da idade do
material consistiu em testes de compressão e tração dos espécimes curados em 7, 14, 28, 60,
120 e 180 dias.
Grau de Compactação
O efeito da variação do grau de compactação foi estudado através de ensaios de corpos
de prova com desvios de umidade aproximadamente nulos, ou seja, a umidade foi adquirida
através da areia ou argila molhada, ou até chegar à mistura ideal, em que ela fica “farofa”.
Para a confecção dos corpos de prova, foram utilizados moldes de diâmetro de 15 cm e
altura de 30 cm, e uma mão de pilão (cabo de enxada), como podemos verificar nas figuras
3.7 e 3.8.

Fig. 3.7 - Corpo de prova de Ø 15 cm x 30 cm

Fig. 3.8 – Mão de pilão para compactar

Na preparação da mistura para os corpos de prova, pode-se usar o método da taipa
descrito anteriormente, introduzindo 1 litro de cada vez, como podemos verificar na figura
3.9, dando uma camada de 10 cm de altura, o que resulta em uma altura de compactação da
mistura de 7 cm de altura por litro, como mostra a figura 3.10.

31

Fig. 3.9 - Introduzindo a mistura

Fig. 3.10 – Apiloando

No mesmo dia, os corpos de prova foram desformados e guardados em lugares
cobertos, como mostram as figuras 3.11 e 3.12 e aguardaram até o seu tempo de cura para
poder ser ensaiados nos equipamentos da máquina Shimadzu e na prensa mecânica com
sensores ultrassônicos.

Fig. 3.11 - Corpos de prova

Fig. 3.12 – Modelos de taipas

3.5.Testes de resistência à compressão e tração
No laboratório do LEM, na POLI-USP, foram realizados os testes de compressão e
tração dos corpos de prova, através da máquina Shimadzu (figura 3.13).
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Ensaio de compressão simples

No ensaio à compressão, a força axial é aplicada na
direção do eixo dos cilindros. Com isso, a peça sofre
também deformações axiais.
A partir das medidas fitas, obtêm-se propriedades
mecânicas, tais como a resistência à compressão ou o
módulo de elasticidade.

Fig. 3.13 - Máquina Shimadzu

Nas figuras 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17, ilustram o procedimento do ensaio de resistência à
compressão de corpos de prova de 15 x 30 cm.

Fig.3.14 – Modelo posicionado na máquina

Fig.3.15 – Rompimento do modelo
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Fig.3.16 – Momento do rompimento

Fig.3.17 – 2º. Modelo rompido

Ensaio de Tração na compressão diametral (spliting test)
Para a sua realização, um corpo de prova cilíndrico de 15 cm x 30 cm é colocado com o
eixo horizontal entre os pratos da prensa, mostrado nas figuras 3.17 e 3.18, sendo aplicada
uma força até a sua ruptura por tração indireta (ruptura por fendilhamento).
A resistência à tração pode ser avaliada pela fórmula:

σ Tração =
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Fig.3.17 – Teste de tração - Fonte: Eduardo C.S. Thomaz

Fig.3.18– Posicionamento do corpo de prova

Aplica-se a força vertical sobre a geratriz do corpo de prova cilíndrico até o seu
rompimento, como pode ser verificado na figura 3.19.

Fig. 3.19 - Rompimento do corpo de prova no ensaio da tração

Ensaios de compressão simples com sensores ultrassônicos
No Laboratório de Tecnologia de Pavimento da Escola Politécnica da USP– LPT –
POLI–USP, podem ser efetuados outros tipos de ensaios, através da prensa mecânica e com
os medidores de compressão e deformação.
Com esse equipamento foi possível obter um resultado mais preciso, porque são
utilizados sensores ultrassônicos no corpo de prova e, à medida que o corpo está sendo
deformado, se faz a coleta de dados.
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Para a realização desse processo, é necessário um computador com um software
LYNX AqDados interligado aos sensores, como mostram as figuras 3.20 e 3.21, assim a
prensa é calibrada com os sensores para o início dos ensaios de compressão até o seu
rompimento mostrado na figura 3.22.

Fig. 3.20 - Equipamentos da prensa mecânica

Fig.3.21- Sensores ultrassônicos

Fig. 3.22 – Rompimento do modelo
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4. RESULTADOS DOS CORPOS DE PROVA

4.1. Introdução
A princípio os ensaios de compressão simples começaram a ser feito na máquina
Shimadzu, mas como o corpo de prova era muito sensível para essa máquina, foi necessária
outra máquina (prensa mecânica com sensores ultrassônicos) para a execução dos ensaios.
Para os resultados obtidos através da prensa mecânica, utilizando sensores
ultrassônicos nos corpos de prova e um programa LYNX AqDados. Foram utilizados os
corpos de prova nos tempos de cura de 7, 14, 28, 60, 120 e 180 dias. Obtiveram-se desses
testes os valores da carga, deformação, tensão normal e o módulo de elasticidade. Esses
resultados foram necessários para a utilização do programa SAP2000 v.14 na análise
numérica de modelos.

4.2. Resultados da máquina Shimadzu
Através da máquina Shimadzu, obtivemos os seguintes resultados:
1°.
Teste 2°.
Teste
Média
Idade(dias) Compressão(tf) Compressão(tf) Compressão(tf)

Tração
(tf)

fc (MPa)

ft (MPa)

7

1,39

1,64

1,51

0,845

0,85

0,12

14

1,35

2,33

1,84

0,894

1,04

0,13

28

1,95

2,20

2,08

0,974

1,18

0,14

Tabela 4.1 - Resistência a Compressão e Tração

Os valores maiores das resistências, adquiridos foram os fc = 1,18 MPa e ft = 0,14 MPa.

4.3. Resultados da prensa mecânica
Para a prensa mecânica, obtivemos os seguintes valores:
Idade (dias)

Carga (tf)

fc (MPa)

ft (MPa)

7

3,40

1,92

0,276

14

3,43

1,94

0,279

28

3,41

1,93

0,278

60

3,40

1,92

0,276

120

3,42

1,94

0,279

3,41

1,93

0,278

180

Tabela 4.2 - Resistência a Compressão e Tração
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Tabela de avaliação dos resultados da resistência à compressão e a tração

RESISTÊNCIA X TEMPO
2,500

Resistencia (MPa)

2,000
1,500
fc

1,000

ft
0,500
0,000
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Idade (dia)

Gráfico 4.1 - Resistência a Compressão e Tração

Conclui-se no gráfico 4.1, que os valores ficaram constantes para todos os tempos de
cura dos corpos de prova, sendo fc = 1,94 MPa e ft = 0,28 MPa.
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- Para o ensaio do tempo de cura 7dias, obteve um resultado de E = 0,47GPa.
Carga
(kgf)

ε

105,8
207,3
410,0
608,4
802,0
1009,3
1198,6
1415,0
1611,0
1818,3
2014,3
2210,3
2408,5
2615,8
2832,1
2983,2
3212,9
3397,7

0,0002
0,0003
0,0006
0,0008
0,0011
0,0013
0,0016
0,0018
0,0020
0,0022
0,0024
0,0027
0,0029
0,0031
0,0033
0,0035
0,0037
0,0039

σ
σ
(kgf/cm²) (N/m²)
0,60
1,17
2,32
3,44
4,54
5,71
6,78
8,01
9,12
10,29
11,40
12,51
13,63
14,80
16,03
16,88
18,18
19,23

59881,15
117311,83
232020,37
344289,76
453876,63
571188,46
678336,16
800764,01
911692,13
1029003,96
1139932,09
1250860,22
1363050,37
1480356,54
1602790,04
1688268,25
1818262,59
1922886,25

Tabela 4.3 – Resultado de 7 dias

2500000,00

Tensão x Deformação
y = 475.512.026,6064x
R² = 0,9941

2000000,00

1500000,00
tensão x deformação
1000000,00
Linear (tensão x
deformação)
500000,00

0,00
0,0000

0,0010

0,0020

0,0030

0,0040

Gráfico 4.2 – Tensão x Deformação com resultado de E = 0,47GPa.

0,0050
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- Para o ensaio de tempo de cura14 dias, obteve um resultado de E = 0,61GPa.
Carga
(kgf)

ε

σ
(kgf/cm²)

121,7
218,6
425,9
626,5
826,9
1036,4
1243,9
1435,3
1617,8
1834,1
2027,9
2235,2
2422,1
2649,8
2838,9
3033,0
3204,0
3433,8

0,0002
0,0003
0,0005
0,0007
0,0009
0,0011
0,0013
0,0015
0,0017
0,0019
0,0021
0,0023
0,0025
0,0026
0,0028
0,0030
0,0032
0,0034

0,69
1,24
2,41
3,55
4,68
5,87
7,04
8,12
9,16
10,38
11,48
12,65
13,71
15,00
16,07
17,16
18,13
19,43

σ
(N/m²)
68856,82
123689,87
241001,70
354533,43
467979,63
586547,82
703972,84
812263,72
915551,78
1037979,63
1147645,73
1264957,56
1370764,01
1499575,55
1606644,03
1716445,95
1813220,15
1943288,06

Tabela 4.4 – Resultado de 14 dias

Tensão x Deformação

2500000,00

2000000,00
y = 609.602.807,6679x
R² = 0,9975
1500000,00
Tensão x Deformação
1000000,00
Linear (Tensão x
Deformação)
500000,00

0,00
0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

Gráfico 4.3 – Tensão x Deformação com resultado de E = 0,61GPa.

0,0035
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- Para o ensaio de tempo de cura 28 dias, obteve um resultado de E= 0,50 GPa.
Carga
(kgf)

ε

σ
(kgf/cm²)

σ
(N/m²)

101,4
198,2
396,6
597,1
799,9
1002,6
1203,2
1408,3
1602,0
1802,5
2009,8
2212,6
2408,6
2602,4
2811,9
3005,7
3206,2
3413,5
3611,8
3810,1
4001,6
4206,6
4413,9
4605,4

0,0001
0,0002
0,0004
0,0006
0,0008
0,0010
0,0012
0,0015
0,0017
0,0019
0,0022
0,0024
0,0026
0,0028
0,0030
0,0033
0,0034
0,0037
0,0039
0,0041
0,0044
0,0046
0,0048
0,0050

0,57
1,12
2,24
3,38
4,53
5,67
6,81
7,97
9,07
10,20
11,37
12,52
13,63
14,73
15,91
17,01
18,14
19,32
20,44
21,56
22,65
23,81
24,98
26,06

57385,40
112190,15
224453,88
337906,06
452693,83
567408,04
680928,13
796972,27
906644,03
1020096,21
1137408,04
1252195,81
1252195,81
1363123,94
1472790,04
1591363,89
1701029,99
1814482,17
1931788,34
2044052,07
2156242,22
2264651,95
2380622,52
2606338,43

Tabela 4.5 – Resultado de 28 dias

Tensão x Deformação
2000000,00
y = 501.441.810,4303x
R² = 0,9925

1800000,00
1600000,00
1400000,00
1200000,00

Tensão x Deformação

1000000,00
Linear (Tensão x
Deformação)

800000,00
600000,00
400000,00
200000,00
0,00
0,0000

0,0010

0,0020

0,0030

0,0040

Gráfico 4.4 – Tensão x Deformação com resultado de E = 0,50GPa.
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- Para o ensaio de tempo de cura 60 dias, obteve um resultado de E= 0,49 GPa.
Carga
(kgf)

ε

σ
(kgf/cm²)

112,8
207,3
401,7
606,1
797,7
1000,5
1205,4
1412,7
1611,1
1809,3
2009,8
2224,0
2395,1
2602,4
2798,4
3005,7
3213,0
3397,7

0,0002
0,0003
0,0006
0,0008
0,0010
0,0013
0,0015
0,0017
0,0019
0,0021
0,0024
0,0026
0,0028
0,0030
0,0032
0,0034
0,0036
0,0038

0,64
1,17
2,27
3,43
4,51
5,66
6,82
8,00
9,12
10,24
11,37
12,59
13,55
14,73
15,84
17,01
18,18
19,23

σ
(N/m²)
63808,72
117311,83
227311,83
343022,07
451431,81
566219,58
682190,15
799501,98
911765,70
1023955,86
1137408,04
1258630,45
1355461,23
1472778,72
1583701,19
1701018,68
1818336,16
1922863,61

Tabela 4.6 – Resultado de 60 dias

Tensão x Deformação
2500000,00
y = 490.176.086,6862x
R² = 0,9951
2000000,00

1500000,00
Tensão x Deformação
1000000,00
Linear (Tensão x Deformação)
500000,00

0,00
0,0000

0,0010

0,0020

0,0030

0,0040

Gráfico 4.5 – Tensão x Deformação com resultado de E = 0,49 GPa.

42

- Para ensaio de tempo de cura de 120 dias, obteve um resultado de E= 0,51 GPa.
Carga
(kgf)

ε

σ
(kgf/cm²)

σ
(N/m²)

108,2
205,1
308,8
414,6
612,9
809,0
1007,2
1205,4
1401,6
1597,6
1807,1
2005,3
2208,2
2449,8
2638,9
2833,0
3004,0
3233,8
3423,3

0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
0,0008
0,0010
0,0012
0,0014
0,0016
0,0018
0,0020
0,0022
0,0024
0,0027
0,0029
0,0031
0,0033
0,0035
0,0034

0,61
1,16
1,75
2,35
3,47
4,58
5,70
6,82
7,93
9,04
10,23
11,35
12,50
13,86
14,93
16,03
17,00
18,30
19,43

61216,75
116049,80
174742,50
234618,00
346881,72
457838,14
570000,00
682190,15
793197,51
904131,30
1022693,83
1134861,35
1249688,74
1386389,36
1493457,84
1603259,76
1700033,96
1830101,87
1937374,08

Tabela 4.7 – Resultado de 120 dias

Tensão x Deformação

y = 506.667.962,4522x
R² = 0,9964

2000000
1800000
1600000
1400000
Tensão

1200000
1000000

Tensão x Deformação

800000
Linear (Tensão x Deformação)

600000
400000
200000
0
0

0,001

0,002

0,003

0,004

Deformação
Gráfico 4.6 – Tensão x Deformação com resultado de E = 0,51 GPa.
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- Para ensaio de tempo de cura 180 dias, obteve um resultado de E= 0,54 GPa.
Carga
(kgf)

ε

σ
(kgf/cm²)

108,2
209,5
416,8
606,1
809,0
1016,2
1207,7
1412,7
1649,4
1807,1
2000,9
2199,1
2433,4
2609,2
2805,3
3010,2
3190,5
3411,2

0,0002
0,0003
0,0005
0,0007
0,0009
0,0011
0,0013
0,0015
0,0018
0,0019
0,0021
0,0023
0,0026
0,0027
0,0029
0,0031
0,0033
0,0035

0,61
1,19
2,36
3,43
4,58
5,75
6,83
8,00
9,33
10,23
11,32
12,45
13,77
14,77
15,88
17,04
18,06
19,31

σ
(N/m²)
61216,75
118568,19
235880,02
343027,73
457809,85
575121,68
683452,18
799501,98
933435,20
1022693,83
1132359,93
1244550,08
1377147,71
1476649,69
1587577,82
1703554,05
1805574,42
1930526,32

Tabela 4.8 – Resultado de 180 dias

Tensão x Deformação
2500000
y = 538.117.259,9612x
R² = 0,9983
2000000

Tensão

1500000

Tensão x Deformação
1000000

Linear (Tensão x Deformação)

500000

0
0

0,001

0,002

0,003

0,004

Deformação

Gráfico 4.7 – Tensão x Deformação com resultado de E = 0,54 GPa.
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MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa)

Tabela de avaliação dos resultados dos corpos de prova através dos tempos de cura.

MÓDULO DE ELASTICIDADE X TEMPO

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

10

20 30

40

50 60

Média do módulo de elasticidade = 0,53 GPa

70

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Módulo de Elasticidade X Tempo
TEMPO ( DIAS )

Gráfico 4.8 – Módulo de Elasticidade x Tempo

4.4. Análise em estrutura de taipa de pilão
Para a análise numérica de uma estrutura em taipa de pilão, foi proposta uma planta de
dois pavimentos, como pode se verificar abaixo:

Fig.4.1 – Planta do pavimento térreo.

45

Fig.4.2 – Planta do pavimento superior.

Valores de carregamentos incluídos no modelo numérico para verificação de
deformação de tração e compressão.
- Peso específico da taipa: γ

= =

∅²

= 19.627,27 N/m³;

- Coeficiente de Poisson para o solo  = 0,30;
- Módulo de elasticidade utilizado: E= 0,53 GPa;
- Espessura da parede: d = 30 cm;
- Peso próprio do assoalho de madeira com a estrutura = 300 N/m²;
- Carga acidental vertical residencial (NBR 6120) = 1800 N/m²;
- Peso próprio do telhado com estrutura de madeira e telhas de cerâmicas = 1.500N/m²;
- Coeficiente de Poisson da madeira no plano radial-longitudinal às fibras

 = 0,37;

- Programa utilizado: SAP2000 v14.1.0 – Advanced – Global – N, m, C.
Os resultados foram obtidos através de uma análise numérica feita com o programa
SAP2000 v14.1.0, utilizando-se elementos finitos de sólido. Os modelos estudados não
utilizaram nenhuma esquadria nos vãos, somente verga, quando solicitado.
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A implantação do pavimento térreo, nos vãos não possuem nenhumas esquadrias e
com uso da verga quando solicitado e a implantação da laje com suas respectivas cargas
distribuída e a carga acidental residencial, ficaram da seguinte forma, como mostra a figura
4.3.

Fig. 4.3 - Carregamento na laje intermediária

Os valores dos carregamentos incluídos na laje intermediária são:
V1 = 1.896,07 N/m

V2 = 2.003,40 N/m

V3 = 1.779,86 N/m

V4 = 1.290,60 N/m
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O carregamento da cobertura resulta em: peso próprio da cobertura, com cargas
distribuídas e concentradas, como mostram as figuras 4.4 e 4.5.

Fig. 4.4 - Carregamento distribuído da cobertura

Fig. 4.5 - Carregamento concentrado da cobertura
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4.5. Deslocamentos da modelagem para paredes de espessura d=30 cm e
sem verga.
Nos modelos estruturais das fachadas longitudinais, com paredes de espessura d = 30
cm, sem vergas nos vãos, obteve os seguintes resultados de deslocamentos.

Fig.4.7 – Deslocamentos em U3 na fachada longitudinal.

Fig.4.8 – Deslocamentos em U3 na fachada longitudinal.

Analisando as figuras 4.7 e 4.8 nas fachadas longitudinais, temos, um deslocamento
máximo de U3 = - 0,6 mm e mínimo de U3 = - 0,4 mm .
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Nos modelos estruturais das fachadas transversais e nas paredes intermediárias, com
paredes de espessura d = 30 cm, sem vergas nos vãos, obteve os seguintes resultados de
deslocamentos.

Fig.4.9 – Deslocamentos em U3 na fachada transversal.

Na figura 4.9, nos vãos superiores, temos deslocamento máximo de U3 = - 0,7 mm e,
nos vãos inferiores, temos U3 = - 0,4 mm e - 0,5 mm.

Fig. 4.10 – Deslocamentos em U3 na parede intermediária.

Na figura 4.10, as paredes intermediárias, temos, nos vãos superiores, um
deslocamento U3 = - 0,6 mm e, nos vãos inferiores, U3 = - 0,4 mm.
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4.5.1 Tensões normais na modelagem estrutural, para paredes de
espessura d = 30 cm e sem verga.

a) S11 – Tensões normais nas fachadas longitudinais.
Para a análise das tensões normais S11 (*), observou-se as seções longitudinais
apresentadas na figura 4.11.

Fig.4.11 – Planta em cortes longitudinais

* Tensão na direção 1 atuando em um plano com
normal na direção 1
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Nas figuras 4.12 e 4.13, observando as tensões S11 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 0 - 0) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.12 – Seção cota (0 - 0).

Fig. 4.13 – Deformada na escala 500 – seção cota (0 – 0).

Analisando a figura 4.12, as tensões de trações ocorreram devido ao engastamento do
assoalho e assim gerando uma pequena deformação no meio da estrutura, mas na parte
superior por não haver um engastamento causou uma maior deformação. Nas aberturas, na
parte superior, as fibras foram tracionadas devido à deformação como mostra a figura 4.13.
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Nas figuras 4.14 e 4.15, observando as tensões S11 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 5,30 - 5,30) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.14 – S11 – Seção cota (5,30 - 5,30).

Fig. 4.15 – S11 – Deformada na escala 500 – seção cota (5,30 – 5,30).

Analisando as figuras 4.14 e 4.15, no modelo estrutural as regiões tracionadas estão
agindo nas aberturas devido à deformação, como podemos verificar na figura 4.15, na região
superior pela carga aplicada do telhado e por não haver um engastamento, e no meio da
estrutura uma pequena região, devido ao engastamento da laje. As maiores tensões observadas
no modelo foram de 0,10 MPa para tração e o mesmo valor para a compressão; o
carregamento está agindo principalmente nas extremidades.
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b) S22 – Tensões normais nas fachadas transversais e intermediárias.
Para a análise das tensões normais S22 (*), observou-se as seções transversais
apresentadas na figura 4.16.

Fig. 4.16 – Planta de cortes Transversais

* Tensão na direção 2 atuando em um plano com
normal na direção 2.

Nas figuras 4.17 e 4.19, observando as tensões S22 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão, nas fachadas transversais
(seção cota 5,30 – 5,30 e cota 19,20 – 19,20) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.
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Fig.4.17 – Seção cota (0,30 – 0,30).

Fig.4.18 – Deformada na escala 500 – seção cota (0,30 – 0,30).

Fig. 4.19 – Seção cota (19,20 – 19,20).

Fig. 4.20 – Deformada na escala 500 – seção cota (19,20 – 19,20).

Analisando as figuras 4.17 e 4.19, no meio dos modelos estruturais surgiram tensões
de tração, por existir uma cinta do assoalho, assim a madeira absorveu os esforços de tração,
e próximo das aberturas as fibras se tracionaram por causa da deformação, como mostram as
figuras 4.18 e 4.20.
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Nas figuras 4.21 e 4.23, observando as tensões S22 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão, nas paredes transversais
(seção cota 5,60 – 5,60 e cota 11,90 – 11,90) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.21 – Seção cota (5,60 – 5,60).

Fig. 4.23 – Seção cota (11,90 – 11,90).

Fig. 4.22 – Deformada na escala 500 - seção cota (5,60 – 5,60).

Fig. 4.24 – Deformada na escala 500 – seção cota (11,90 – 11,90).
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Analisando os cortes das estruturas nas figuras 4.21 e 4.23, pode-se verificar que a
região tracionada foi devido as paredes longitudinais estarem restringindo a deformação, e no
meio por existir uma cinta do assoalho, a madeira absorver os esforços de tração. Na parte
superior, a carga concentrada do carregamento da cobertura acabou fletando, e próximo das
aberturas, as fibras se tracionaram por causa da deformação, como mostram as figuras 4.22 e
4.24. As maiores tensões observadas no modelo foram de 0,13 MPa para tração e o mesmo
valor para a compressão.

c) S33 – Tensões normais na direção 3 e sem vergas
Nas figuras 4.25 e 4.26, pode-se observar que as tensões estão agindo próximas das
aberturas e, na parte inferior da edificação, com tensão de compressão de 0,16 MPa e tensão
de tração de 0,05 MPa.

Fig.4.25 – Tensões normais na direção 3.
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Fig. 4.26 – Tensões normais na direção 3.

Nas figuras 4.27 e 4.28 deformadas na escala 500, pode verificar que a tensão de
tração está agindo nas deformações.

Fig. 4.27 – Tensões normais na direção 3 – deformada de escala 500.
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Fig. 4.28 – Tensões normais na direção 3 – deformada com escala 500.

S33 – Tensões normais nas fachadas longitudinais e sem vergas
Para a análise das tensões normais S33 (*), observou-se as seções longitudinais
apresentadas na figura 4.29.

Fig. 4.29– S33 – Planta de cortes longitudinais.

* Tensão na direção 3 atuando em um plano com normal
na direção 3
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Nas figuras 4.30 e 4.31, observando as tensões S33 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 0 - 0) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.30 – S33 – Seção cota (0 – 0).

Fig. 4.31 – S33 – Deformada na escala 500 – seção cota (0 – 0).
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Nas figuras 4.32 e 4.33, observando as tensões S33 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 5,30 - 5,30) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig.4.32 – S33 – Seção cota (5,30 – 5,30).

Fig.4.33 – S33 –Deformada na escala 500 - seção cota (5,30 – 5,30).

Analisando as figuras 4.31 e 4.33, a tensão de tração está agindo próximo das
aberturas devido à deformação, assim as fibras se alongaram na direção 3.

O aumento da

tensão normal de compressão no pavimento térreo ocorre devido à ação do carregamento da
laje intermediária, juntamente com o carregamento que atua no piso superior, como mostram
as figuras 4.30 e 4.32. As maiores tensões observadas no modelo foram de 0,05 MPa para
tração e 0,16 MPa para a compressão.
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S33 – Tensões normais nas fachadas transversais e intermediárias – sem vergas.
Para a análise das tensões normais S33 (*), observou-se as seções transversais
apresentadas na figura 4.34.

Fig. 4.34 – Planta de cortes transversais

* Tensão na direção 3 atuando em um plano com
normal na direção 3.

Na modelagem estrutural a seguir, os resultados das tensões nas fachadas transversais
e paredes intermediárias, obtidos através do programa SAP2000.

Fig.4.35– Seção cota (0,30 – 0,30).

Fig.4.36 – S33 – Deformada na escala 500 – seção cota (0,30 – 0,30).

62

Fig.4.37 – Seção cota (19,20 – 19,20).

Fig.4.39 – Seção cota (5,60 – 5,60).

Fig.4.38 – Deformada na escala 500 – seção cota (19,20 – 19,20).

Fig.4.40 – Deformada na escala 500 – seção cota (5,60 – 5,60).
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Fig. 4.41– Seção cota (11,90 – 11,90).

Fig. 4.42 – Deformada na escala 500 – seção cota (11,90 – 11,90).

Na análise do modelo estrutural S33, nas figuras 4.36, 4.38, 4.40 e 4.42, constatamos
que a região tracionada localizada acima dos vãos, as fibras foram alongadas na direção 3. O
aumento das tensões normais de compressão do pavimento térreo ocorre devido à ação do
carregamento da laje intermediária juntamente com o carregamento que atua no piso superior,
como pode ser observada nas figuras 4.35, 4.37, 4.39 e 4.41. As maiores tensões observadas
no modelo foram de 0,05 MPa para tração e 0,16 MPa para a compressão.
Pode-se concluir que a estrutura em taipa de pilão sem verga resistiu às tensões de
tração e compressão, conforme resultados da resistência calculados anteriormente fc = 1,94
MPa e ft = 0,28 MPa.
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4.6 Deslocamentos da modelagem para paredes de espessura d = 30 cm e
com verga.

No modelo estrutural das fachadas longitudinais, as paredes com espessura d = 30 cm,
com vergas nos vãos, obteve os seguintes resultados de deslocamentos.

Fig. 4.43 – Deslocamentos em U3 na fachada longitudinal.

Fig. 4.44 – Deslocamentos em U3 na fachada longitudinal.

Analisando o modelo estrutural (figuras 4.43 e 4.44) pode observar que o
deslocamento máximo foi de U3 = - 0,6 mm e o mínimo de U3 = - 0,3 mm.
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No modelo estrutural das fachadas transversais e paredes intermediárias, de paredes
com espessura d = 30 cm, com vergas nos vãos, obteve os seguintes resultados.

Fig. 4.45 – Deslocamentos em U3 na fachada transversal.

Fig. 4.46 – Deslocamento em U3 na parede intermediária.

Nas estruturas das fachadas transversais, com vergas nos vãos e de espessura d = 30
cm, temos, os deslocamentos nos vãos superiores de U3 = -0,6 mm e, nos vãos inferiores,
temos U3 = - 0,4 mm e – 0,5 mm . Nos cortes das paredes intermediárias, temos, um
deslocamento no vão superior de U3 = - 0,5 mm e, no vão inferior, U3 = - 0,3 mm.
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4.6.1 Tensões normais da modelagem para paredes de espessura d=30
cm e com verga.

a) S11 – Tensões normais nas fachadas longitudinais – com vergas
Para a análise das tensões normais S11(*), observou-se as seções longitudinais
apresentadas na figura 4.47.

Fig. 4.47 – Planta em cortes longitudinais

* Tensão na direção 1 atuando em um plano com
normal na direção 1
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Nas figuras 4.48 e 4.49, observando as tensões S11 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 0 - 0) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.48 – Seção cota (0 – 0).

Fig. 4.49 – Deformada na escala 500 - seção cota (0 – 0).

Analisando a figura 4.48, na parte superior por não haver um engastamento causou
uma maior deformação. Nas aberturas, com a introdução da verga, diminuiu a região
tracionada, como mostra a figura 4.49.
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Nas figuras 4.50 e 4.51, observando as tensões S11 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 5,30 - 5,30) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.50 – S11 –Seção cota (5,30 – 5,30).

Fig. 4.51 – S11 – Deformada na escala 500 - seção cota (5,30 – 5,30).

Analisando a figura 4.50, pode-se verificar que a região tracionada localiza-se acima
dos vãos, nas junções de paredes, onde está aplicada a carga do telhado, e no meio da
estrutura, devido ao carregamento da laje intermediária. As maiores tensões observadas no
modelo foram de 0,11 MPa para tração e 0,22 MPa para a compressão; o maior fluxo de
carregamento está agindo nas extremidades.
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b) S22 – Tensões normais nas fachadas transversais e intermediárias – com vergas.
Para a análise das tensões normais S22 (*), observou-se as seções transversais
apresentadas na figura 4.52.

Fig. 4.52 – Planta de cortes transversais

* Tensão na direção 2 atuando em um plano com
normal na direção 2.

Nas figuras 4.53 e 4.55, observando as tensões S22 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão, nas fachadas transversais
(seção cota 5,30 – 5,30 e cota 19,20 – 19,20) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.
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Fig. 4.53 – Seção cota (0,30 – 0,30).

Fig. 4.55 – Seção cota (19,20 – 19,20).

Fig. 4.54 – Deformada na escala 500 - seção cota (0,30 – 0,30).

Fig. 4.56 – Deformada na escala 500 – seção cota (19,20 – 19,20).

Nas figuras 4.53 e 4.55, no meio dos modelos estruturais geraram uma tensão de
tração, por existir uma cinta do assoalho, assim a madeira absorveu os esforços de tração, e
próximo das aberturas devido a colocação das vergas, as deformações diminuiram,
consequentemente a região tracionadas também diminuiram, como mostram as figuras 4.54 e
4.56.
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Fig. 4.57 – Seção cota (5,60 – 5,60).

Fig. 4.59 – Seção cota (11,90 – 11,90).

Fig. 4.58 – Deformada na escala 500 – seção cota (5,60 – 5,60).

Fig. 4.60 – Deformada na escala 500 – seção cota (11,90 – 11,90).

Analisando as figuras 4.57 e 4.59, pode-se verificar que a região tracionada foi devido
as paredes longitudinais estarem restringindo a deformação, e no meio por existir uma cinta
do assoalho, assim a madeira absorver os esforços de tração. Na parte superior a carga
concentrada do carregamento da cobertura acabou fletando, e nas aberturas com a colocação
das vergas a região tracionada diminuiram, como mostram as figuras 4.58 e 4.60. As maiores
tensões observadas no modelo foram de 0,12 MPa para tração e o mesmo valor para a
compressão.
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c) S33 – Tensões normais na direção 3 e com vergas.

Fig. 4.61 – S33 – Tensões normais na direção 3 – com vergas.

Fig. 4.62 – S33 – Tensões normais na direção 3 – com vergas.

Nas figuras 4.61e 4.62, pode-se observar que as tensões de tração estão agindo
próximas aos vãos de 0,05 MPa, e na parte inferior da edificação com uma compressão de
0,15 MPa.
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S33 – Tensões normais nas fachadas longitudinais – com vergas.
Para a análise das tensões normais S33 (*), observou-se as seções longitudinais
apresentadas na figura 4.63.

Fig. 4.63 – Planta de cortes longitudinais

* Tensão na direção 3 atuando em um plano com normal
na direção 3
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Nas figuras 4.64 e 4.65, observando as tensões S33 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 0 - 0) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.64 – S33 – Seção cota (0 -0).

Fig. 4.65 – S33 – Deformada na escala 500 – seção cota (0 -0).
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Nas figuras 4.66 e 4.67, observando as tensões S33 obtidas através do programa
SAP2000, é possível verificar as regiões de tração e compressão na fachada longitudinal
(seção cota 5,30 - 5,30) e a faixa de valores de tensão nestas regiões.

Fig. 4.66 – S33 – Seção cota (5,30 – 5,30).

Fig. 4.67 – S33 – Deformada na escala 500 – seção cota (5,30 – 5,30).

Analisando as figuras 4.65 e 4.67, com a colocação das vergas nas aberturas não gerou
tensão de tração. O aumento da tensão normal de compressão no pavimento térreo ocorre
devido à ação do carregamento da laje intermediária, juntamente com o carregamento que
atua no piso superior, como mostram as figuras 4.64 e 4.66. As maiores tensões observadas
no modelo foram de 0,05 MPa para tração e 0,15 MPa para a compressão.
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S33 – Tensões normais nas fachadas transversais e intermediárias – com vergas.
Para a análise das tensões normais S33 (*), observou-se as seções transversais
apresentadas na figura 4.68.

Fig. 4.68 – Planta de cortes transversais

* Tensão na direção 3 atuando em um plano com normal
na direção 3

Na modelagem estrutural a seguir, os resultados das tensões nas fachadas transversais
e paredes intermediárias, obtidos através do programa SAP2000.

Fig. 4.69 – Seção cota (0,30 – 0,30).

Fig. 4.70 – Deformada na escala 500 – seção cota (0,30 – 0,30).

77

Fig. 4.71 – Seção cota (19,20 – 19,20).

Fig. 4.73 – Seção cota (5,60 – 5,60).

Fig. 4.72 – Deformada na escala 500 – seção cota (19,20 – 19,20).

Fig. 4.74 – Deformada na escala 500 – seção cota (5,60 – 5,60).
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Fig. 4.75 – Seção cota (11,90 – 11,90).

Fig. 4.76 – Deformada na escala 500 – seção cota (11,90 – 11,90).

Na análise do modelo estrutural S33, nas figuras 4.70, 4.72, 4.74 e 4.76, constatamos
que, com a colocação da verga nas aberturas a região tracionada não existiu. O aumento das
tensões normais de compressão do pavimento térreo ocorre devido à ação do carregamento da
laje intermediária juntamente com o carregamento que atua no piso superior, como pode ser
observada nas figuras 4.69, 4.71, 4.73 e 4.75. As maiores tensões observadas no modelo
foram de 0,05 MPa para tração e 0,15 MPa para a compressão.
Pode-se concluir que a estrutura em taipa de pilão sem verga resistiu às tensões de
tração e compressão, conforme resultados da resistência calculados anteriormente fc = 1,94
MPa e ft = 0,28 MPa.
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5

DISCUSSÃO
No início, a proposta da pesquisa abrangia a análise de estruturas em terra em geral.

Porém, no decorrer do trabalho, verificou-se que era muito amplo o tema da construção
tradicional como um todo. Da revisão bibliográfica, pode-se notar que a primeira construção
após a construção de pedra foi a da taipa de pilão. Assim, a pesquisa pode ser direcionada
somente para um tipo de estrutura em terra, que foi a taipa de pilão.
Na revisão bibliográfica, a dificuldade maior encontrada foi a da não existência de
trabalhos voltados para a análise da estrutura da taipa de pilão. Somente foi encontrado o
estudo do solo para a construção em taipa de pilão e metodologia da construção em taipa de
pilão. Sobre a resistência da edificação em taipa de pilão, os estudos encontrados foram sobre
o seu tempo de construção.
Para a pesquisa ter um resultado mais favorável, foi necessário construir uma parede de
taipa de pilão e, assim, poder colocar em prática a parte teórica da revisão bibliográfica para a
parte experimental. Entre os parâmetros medidos experimentalmente em corpos de prova
estão à terra ideal, a compactação e o tempo de cura.
Com os resultados dos módulos de elasticidades, foi possível utilizar o programa de
elementos finitos SAP2000 v.14.1.0 na análise de modelos de estruturas de taipa de pilão.
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6

CONCLUSÕES

Esta pesquisa pretendeu resgatar tecnologias e materiais rudimentares de grande
importância para a construção, sem esquecer-se da preocupação da sustentabilidade. Assim,
esta pesquisa contempla a análise das estruturas de taipa de pilão, na qual podemos comprovar
que uma construção de barro com uma quantidade irrisória de aditivo pode ficar muito
resistente.
Além disso, nesta pesquisa, é possível verificar a resistência de todas as paredes de um
modelo numérico, incluindo seus vãos, de uma construção de dois pavimentos, resultando em
tensões e deformações muito pequenas.
Assim, conclui-se que a estrutura em taipa de pilão, sem verga ou com verga, de espessura
de parede d = 30 cm, resistiram às tensões de tração e compressão, conforme os resultados das
resistências obtidos através de ensaios. Comparando as estruturas sem verga e com verga,
pode-se observar que existiram uma diminuição considerável da tração, não numericamente,
mas em região tracionada.
É válido ressaltar que ainda há muito a pesquisar, pois o tema abrange um grande campo.
Tópicos de interesse futuro compreendem a resistência de uma viga, grandes vãos, diminuir a
espessura da parede aumentando o aditivo, ou misturando outros materiais e aumentando a
quantidade de pavimentos.
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