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4.5.3 - Parede 9 

 

As paredes 9 e 10 foram feitas com adobes com incorporação de palha de folha grama. 

Na Figura 4.29, pode-se ver o esquema de ensaio da nona parede ensaiada. 

  
Figura 4.29 – Parede 9: Desenho esquemático e parede antes do ensaio. 

 

A Figura 4.30, mostra as curvas carga-deslocamento e tensão-deformação obtidas nos 

quatro extensômetros. 
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Figura 4.30 – Parede 9: Curvas carga-deslocamento e tensão média-deformação específica. 

 

Examinando-se a Figura 4.30 vê-se que ocorreram pequenas excentricidades de carga. 

Um dos lados da parede foi mais comprimido que o outro, tanto ao longo da largura quanto da 

espessura. 

 

As primeiras fissuras ocorreram sob carga de 120 kN (100,0 kN/m), e o valor máximo 

atingido pelo carregamento foi de 142,5 kN (118,8 kN/m). No caso a ruptura começou por 

esmagamento no centro da parede como se pode ver na Figura 4.31, 4.32 e 4.33. 
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Figura 4.31: - Parede 9 com 110 kN. 
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Figura 4.32: - Parede 9 – Fissura vertical no centro sob carga de 120 kN. 

 

  
Figura 4.33: - Parede 9 após ruína completa. 
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4.5.4 - Parede 10 

Na Figura 4.34, pode-se ver o esquema da décima parede ensaiada. 

  
Figura 4.34 – Parede 10: Desenho esquemático e parede antes do ensaio. 

 

A Figura 4.35, mostra as curvas carga-deslocamento e tensão-deformação obtidas nos 

4 extensômetros. 

 
Figura 4.35 – Parede 10: Curvas carga-deslocamento e tensão média-deformação específica. 
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Examinando-se a Figura 4.35 vê-se que ocorreram pequenas excentricidades de carga. 

Um dos lados da parede foi mais comprimido que o outro, tanto ao longo da largura quanto da 

espessura da parede. 

 

As primeiras fissuras ocorreram sob carga de 120 kN (100,0 kN/m), e o valor máximo 

atingido pelo carregamento foi de 155,4 kN (129,5 kN/m). No caso a ruptura começou por 

esmagamento no centro direito da parede como se pode ver na Figura 4.36. 

 

  
Figura 4.36: - Parede 10. Parede sob carga de 80 kN e de 140 kN. 
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Figura 4.37: - Parede 10 - Carga de 154 kN na ruptura – Notar que muitos tijolos permanecem 

intactos. 
 

4.6- Resumo do comportamento estrutural das paredes de adobe 

 

Na Tabela 4.7 pode-se ver um resumo dos resultados dos ensaios nas paredes de 

adobe. Nota-se que a resistência do prisma de quatro blocos aproxima-se daquela da parede, 

daí porque esse ensaio é utilizado na norma peruana (NORMA TÉCNICA DE 

EDIFICACIÓN E080, 2000) e na proposta de norma brasileira (BARBOSA et al, 2005). 

Tabela 4.7 - Comportamento das paredes de adobe. 

 

Parede 

de 

Adobe 

 

Altura 

(cm) 

 

Largu-

ra 

(cm) 

 

Espes-

sura 

(cm) 

 

Carga 

1ªfissura 

(kN/m) 

 

Carga 

Ruptura 

(kN/m) 

 

Tensão 

Média 

(MPa) 

Resist. 

do 

tijolo 

(MPa) 

Resist. 

do 

prisma 

(MPa) 

7 79,1 96,2 0,69 

 
8 

66,7 133,7 0,95 

 

1,41 

 

0,95 

9 100,0 118,8 0,85 

 
10 

 

 

260 

 

 

120 

 

 

14 

100,0 129,5 0,92 

 

1,21 

 

1,11 
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4.7 - Parede 11 

 

4.7.1 - Ensaio da Parede 11 com abertura 

 

Na Figura 4.38, pode-se ver o esquema de ensaio da décima primeira parede ensaiada. 

Esta apresenta uma abertura simulando uma janela, com verga e contra-verga. 

 

 
Figura 4.38 – Parede 11: Desenho esquemático e parede antes do ensaio. 

 

A largura total da parede foi de 2,16 m e a altura 2,10 m. No topo da parede foi posta 

uma cinta para melhor distribuição da carga. Os trechos ao lado da parede tinham 60 cm de 
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largura. O carregamento foi aplicado em três ciclos: o primeiro até 40 kN/m, o segundo até 80 

kN/m e o terceiro até a ruptura. 

 

A Figura 4.39, mostra as curvas carga-deslocamento e tensão-deformação obtidas nos 

quatro extensômetros, nas faces de fachada e nas laterais. 

 

 
Figura 4.39 – Parede 11: Curvas carga-deslocamento e tensão média-deformação específica: parte 

superior, extensômetros centrais. 
 

Vê-se que as deformações nas faces centrais da parede são maiores que nas laterais. 

Isto é devido ao fato de no centro haver a abertura e também a distribuição de carga do 

macaco, apesar de todo o sistema de enrijecimento, concentrar maiores esforços no centro. 

 

Pode-se notar que a deformação residual no primeiro ciclo de carga é desprezível, 
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inferior a 0,2 mm/m. Após o segundo ciclo de carga ela chegou a cerca de 0,5 mm/m o que é 

perfeitamente aceitável. Como se verá adiante, a carga de utilização de parede de adobe em 

habitação popular é inferior a 12 kN/m, o que corresponderia no caso a uma carga de cerca 25 

kN. Para essa carga vê-se na Figura 4.40. que os deslocamentos são desprezíveis. Nenhuma 

interferência haveria nos marcos das janelas. 

 

 

Figura 4.40 – Parede testada experimentalmente. 
 

Até a carga de 80 kN, correspondendo à uma carga distribuída de 38 kN/m, a parede 

apresentou excelente comportamento sem nenhum sinal de fissuras (Figura 4.40). 

 

Na carga de 100 kN (47,6 kN/m) começaram a aparecer trincas começando pela 

extremidade da verga superior. Também na extremidade da contra-verga surgiram pequenas 

fissuras, como se pode ver na Figura 4.41. 

 



 

73

   
Figura 4.41 – Fissuras começando nas extremidades das verga e contra-verga. 

 

As fissuras na parte inferior da contra verga indicam que está a haver concentração de 

tensões sob ela, por conta da maior rigidez do elemento de concreto. 

 

No estado limite último pode-se ver na Figura 4.42 que as fissuras entre as 

extremidades das verga e contra-verga propagaram-se formando uma única trinca. Note-se 

que a contra-verga tinha comprimento menor que a verga, daí a maior fissuração sob esta 

última. 

   
Figura 4.42 – Fissura ligando as extremidades da verga e da contra-verga 

nas vizinhanças da ruptura. 

 

A parede conseguiu resistir a um carregamento máximo de 66 kN/m, o que significou 

uma tensão aproximada de 0,8 MPa na seção vizinha às janelas. 
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Tabela 4.8 – Resumo de ensaio de parede 11 de tijolos de adobe. 

 

Parede de 

Adobe 

 

Altura

(cm) 

 

Largura 

(cm) 

 

Espessura

(cm) 

Carga 

1ªfissura 

(kN/m) 

Carga 

Ruptura 

(kN/m) 

Tensão 

Média 

(MPa) 

Resist. 

prisma 

(MPa) 

11 210 216 14,5 48,1 129,4 0,50 0,95 

 

 

A experimentação nas paredes de adobe mostra um comportamento melhor do que o 

que se espera de um material composto unicamente por água e terra. Até níveis de carga 

perfeitamente aceitáveis em construções comuns, o comportamento é muito bom. Desejando-

se acréscimo de capacidade de carga basta aumentar a espessura das paredes. Os ensaios dão 

confiança no material mas para seu uso em larga escala é preciso que existam documentos 

normativos. Assim, foi proposta uma norma, apresentada no anexo, para receber sugestões e 

se tentar divulgar um material tão simples e tão nobre. 

 

4.8 – Habitação de interesse social 

 

Com base nesta norma foi feita uma verificação em uma habitação de interesse social, 

com tijolo de 15 cm de espessura, sendo apresentado o resultado no artigo Comportamento 

Experimental de Paredes  de Adobe com Vistas à Elaboração de Norma Brasileira de 

Construção de Adobes (BARBOSA et al, 2005) no anexo. 

 

4.9 – Considerações gerais 

 

Foram apresentados resultados da experimentação de parede de adobe com abertura de 

janela. 
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Sob cargas de serviço o comportamento das paredes é mais que satisfatório, com 

pequenas deformações, incapazes de interferir nos marcos de portas e janelas.  

 

Foi mostrado que paredes de adobe de 15 cm são suficientes para suportar o peso de 

uma laje de concreto armado e estrutura da cobertura. 

 

No exemplo apresentado, a carga horizontal dos suportes extremos do telhado seria 

absorvida pela cinta existente sobre as paredes e solidária com as lajes. 

 

A experimentação mostrou que a ruptura inicia-se nas zonas de concentração de 

tensões sob as vergas e contra-vergas. Para reduzir as tensões nessas regiões é necessário 

aumentar a zona de contato daqueles elementos estruturais com as paredes.  

 

O comprimento das vergas e contra-vergas pode ser otimizado através de análise 

numérica. 

 

Mais estudos experimentais são necessários para se estabelecer a confiança nos 

milenares blocos de adobe por parte dos engenheiros e arquitetos que recebem uma formação 

que louva apenas os materiais industrializados. 
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CAPÍTULO V 

5 – CONCLUSÕES 

 

5.1 - Considerações finais 

 

O tema central deste trabalho tratou do comportamento experimental de paredes de terra 

crua. Foram ensaiados painéis feitos com tijolos prensados de solo-cimento tipo Mattone e 

com tijolos de adobe. 

 

Os resultados mostraram que: 

 

- os solos utilizados são apropriados tanto para a fabricação de tijolos prensados quando 

para a confecção de adobes; 

 

- é difícil conseguir-se em Laboratório, usando-se um pórtico normal, um ensaio de 

compressão centrada nas paredes. Sempre ocorrem pequenas excentricidades fazendo com 

que as leituras de extensômetros simétricos dificilmente coincidam exatamente, mesmo assim 

os resultados são perfeitamente confiáveis; 

 

- as paredes de tijolos prensados, que utilizam uma argamassa fluida e pouco espessa, 

apresentaram resistência próxima a de prismas de três tijolos. A resistência medida nos tijolos, 

partidos em duas metades e sobrepostas, é sempre maior que a dos prismas; 

 

 - a resistência total das paredes decresce com sua esbeltez, porém na segunda série 

 



 

77

ensaiadas das paredes de tijolos prensados, isto não se verificou inteiramente, provavelmente 

por conta de excentricidades cujos efeitos prevaleceram sobre a relação altura/espessura da 

parede; 

 

- com tijolos prensados estabilizados com 4% de cimento, conseguiu-se em parede de 

2,60 m de altura tensões de fissuração da ordem de 0,38 MPa e de ruptura de 0,55 MPa. 

Ambas estão muito além dos carregamentos de edificações térreas correntes. Já com os tijolos 

estabilizados com 7% de cimento, aqueles valores subiram para 1,45 MPa e 1,80 MPa, 

respectivamente; 

 

- a expressão utilizada na NBR 10837 (1989) para indicar a carga admissível para 

paredes de alvenaria de blocos de concreto mostrou-se adequada para o caso de paredes 

testadas com tijolos prensados de terra crua; 

 

- os tijolos tipo Mattone influenciou a paredes de maior rigidez por apresentarem 

encaixes e a camada de argamassa serem de pequena espessura; 

 

- a tecnologia de fabricação de tijolos prensados é bastante simples e assimilável 

facilmente por comunidades carentes, podendo representar uma boa solução para a construção 

de equipamentos comunitários e habitações dignas. 

 

No que se refere às alvenarias e blocos de adobe podem-se dizer que: 

 

- a presença de palha de folha de grama japonesa contribuiu pouco tanto para a 

resistência quanto para a ductilidade dos blocos e das paredes; 

 



 

78

- o aspecto das curvas carga-deformação das paredes de adobe tem aspecto não linear 

mais intenso que as de tijolos prensados; 

 

- as deformações residuais são relativamente pequenas após ciclos de carga 

representando cargas de serviço, perfeitamente toleradas pelos elementos não estruturais; 

 

- a capacidade de carga das paredes de adobe também é significativa. Com 2,60 m de 

altura, em quatro ensaios, a menor tensão de fissuração esteve em torno de 0,47 MPa ao passo 

que a menor tensão de ruptura subiu a mais de 0,68 MPa; 

 

- vergas e contra-vergas de concreto armado devem ser usadas nas construções com 

blocos de terra. A ruptura no caso de abertura de janela começa a ocorrer por compressão 

excessiva sob aqueles elementos. Assim, maior penetração da verga e da contra-verga na 

parede, maior a capacidade de carga, até certos limites. É preferível que os citados elementos 

estruturais tenham a mesma penetração na parede. Esta deve ser função do cálculo. 

 

- no anexo deste trabalho foi-se agregado uma proposta de primeira versão de norma 

para construção de adobes (BARBOSA, NP; GONÇALVES, J S; GHAVAMI, K; 2005), 

como também foi anexado exemplo de cálculo para construção lajeada (BARBOSA, NP; 

BRASILEIRO, S; GHAVAMI, K, 2005), mostrando que uma parede com 15 cm de espessura 

satisfaz à segurança para este tipo de edificação. 

 

Finalmente pode-se dizer que a construção com adobes é provavelmente a mais barata 

do mundo e pelos resultados experimentais, deveria ser muito mais difundida, e auxiliar na 

minimização do problema da casa nos países em desenvolvimento. Com consumo de energia 
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mínimo, (comparado aos tijolos cozidos e demais materiais), também as classes mais 

abastadas deveriam procurar a fazer renascer universalmente as construções de adobe, de 

forma a reduzir o impacto ambiental causado pela construção industrializada. 

 

5.2 - Sugestões para pesquisas futuras 

 

Dando continuidade a este trabalho propõe-se que seja estudado: 

 

- comportamento de pilares de tijolos de adobe 

 

- influência da argamassa na capacidade de carga das paredes e pilares de adobe 

 

- comportamento das paredes de adobe sob carga concentrada no topo 

 

- resistência ao cisalhamento das paredes de adobe 

 

- resistência à flexão das paredes de adobe 
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ANEXO 1 - Verificação de Norma em Casa de Interesse Social. 

 

Considere-se uma casa de interesse social como a indicada na Figura 5. Adotando para 

as paredes a espessura de 15 cm, pode-se calcular, de forma aproximada, as tensões máximas 

que ocorrem nas paredes mais solicitadas. 

 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª 39ª 40ª 41ª 42ª 43ª 44ª 

CAMADAS

Planta Baixa 
Escala _______1/50 
Camadas: 19,21,23 

projeçãocumeeira

Quarto 

Terraço

Sala 

Quarto 
B.W.C. 

Serviço

 
Figura 5 - Casa de interesse social [4]. 

 

Considerando que haja uma laje do tipo pré-moldada sobre todos os ambientes 

(armadas na direção horizontal), a parede mais carregada vai ser a central. Foi admitido peso 

próprio de 2 kN/m2, sobrecarga de 0,5 kN/m2 e adotado para coberta carga uniformemente 

distribuída na laje de 1 kN/m2, resulta para carga total na laje de 3,5 kN/m2. 

 

A parede central vai estar submetida a um carregamento originário da reação das lajes 

sobre ela de 3,5 x 3,4 = 11,9 kN/m. 

 

A solicitação de cálculo vai ser: 
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pSd = 1,4 x 11,9 = 16,7 kN/m 

 

A carga resistente de cálculo da parede obtida no ensaio foi de: 

 

pRd = 66/2,8 = 23,7 kN/m 

 

Como pSd < pRd a segurança está satisfeita. 

 

É conveniente verificar se a tensão solicitante de cálculo máxima não supera a 

resistência de cálculo do tijolo de adobe. 

A tensão máxima vai estar no pé da parede. Assim, na base dela, o peso próprio 

representa um carregamento de 0,15 x 18 = 2,7 kN/m. A carga máxima será de 11,9+2,7 = 

14,6 kN/m. 

 

Nas regiões não muito próximas aos vazios das portas ou janelas, a tensão de cálculo, 

segundo [3], é:  

 

σSd = 1,4 x 14,6/(0,15x1 ) = 136 kN/m2 = 0,136 MPa  

 

Considerando a tensão resistente medida no ensaio, de 1,0 MPa, a tensão resistente de 

cálculo  vai ser: 

 

σRd = 1,0/2,8 = 0,35 MPa , e como σSd < σRd  , a segurança está satisfeita. 
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Na realidade trata-se de cálculos muito aproximados, pois na parede central (na 

direção horizontal na planta da Figura 4) tem-se abertura de duas portas. Como no topo de 

todas as paredes existe a cinta de coroamento, há uma redistribuição do carregamento que faz 

diminuir a concentração de tensões nas vizinhanças dos vazios de portas e janelas.  
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ANEXO 2 – Proposta de Norma Brasileira de Construção com Adobe. 

  Barbosa Normando Perazzo1, Gonçalves Jameson da Silva2, Ghavami Khosrow3 

 

RESUMO 

O Brasil conta com notável patrimônio arquitetônico em adobe. Com os tijolos crus, até 

meados do século passado, muitas construções eram ainda feitas, sobretudo na Região 

Nordeste do país. No entanto, a intensa propaganda dos materiais industrializados fez com 

que esse excelente material de construção para as zonas áridas do interior do Nordeste 

Brasileiro fosse sendo abandonado e hoje é até difícil encontrar pessoas que saibam manusear 

a terra e fabricar adobes. Contudo, tendo em vista as vantagens dos blocos de terra crua 

quando se fala em sustentabilidade da construção, há o interesse em se revitalizar a técnica 

construtiva com esse tipo de tijolo. Essa revitalização passa pela necessidade de 

normalização. Neste trabalho pretende-se apresentar uma proposta para norma brasileira de 

construção com adobes, levando em conta a não necessidade de se considerarem esforços 

horizontais atuantes nas paredes das edificações, visto que no Brasil desconsidera-se a 

probabilidade da ocorrência de sismos. Tal norma procura basear-se na norma peruana, com 

as devidas adaptações, considerando também a norma brasileira de cálculo de alvenaria 

estrutural com blocos de concreto, NBR10837. Testes laboratoriais na Universidade Federal 

da Paraíba em paredes de 2,4 m de altura mostraram que se tem uma margem de segurança 

mais que adequada para as construções locais, quando as paredes de adobes são feitas com 

cuidado. Assim é apresentado um texto básico para discussão, na tentativa de fazer renascer o 

interesse pela milenar tecnologia construtiva com adobes. 
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ABSTRACT 

 

Brazil has a big architectural patrimony in adobe construction. Using this kind of blocks, until 

middle of the last century, many buildings were still done, mainly in the Northeast Region. 

But, the very intensive publicity about the industrialized construction materials has as 

consequence the abandon of the adobe technique and today it is very difficult to find people 

who know fabricate adobe blocks. Besides, considering the vantages of the earth blocks to 

sustainable construction, there is the interest to revitalize the adobe construction technique.  

For this, standardization is necessary. This work intends to present the first proposal for a 

Brazilian Adobe Construction Code, remembering that Brazil is considered non seismic zone. 

The text proposed was based in Peru Adobe Standard, with some adaptations. Also Brazilian 

standard about design of structural concrete blocks masonry, NBR10837 was considered. 

Laboratory tests made at the Federal University of Paraíba, Brazil, in several 2,40 m high 

walls, have shown that assurance is reached when adobe walls are well built. So, a basic text 

is presented to discussion, trying to bring up the interest to the millenary adobe technology. 

 

 

PROPOSTA DE NORMA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES DE 

ADOBE 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta Norma fixa as condições exigíveis no projeto e execução de obras em alvenaria de blocos 

de adobe, não só com vistas às construções de interesse social e equipamentos comunitários 

como creches, escolas, templos, etc, de baixo custo, mas também construções ambientalmente 
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corretas, de maior padrão, que resistam com adequado grau de segurança às ações previstas de 

atuarem durante sua vida útil. 

 

Os projetos elaborados com alcance e base diferentes às considerações desta Norma deverão 

estar apoiados em um estudo técnico. 

 

 

2. REQUISITOS GERAIS 

 

2.1 O projeto arquitetônico de construções de adobe deverá ser adaptado às exigências que 

estão assinaladas na presente Norma. 

 

2.2 As construções de adobe serão limitadas a dois pisos. 

 

2.3 Nas construções com dois pisos, as paredes do pavimento térreo deverão ser duplas (com 

dois tijolos) ou com adobe quadrado de pelo menos 30 cm de lado. 

 

2.4 Não serão feitas construções de adobe sobre solos granulares soltos, sobre solos coesivos 

moles, sobre argilas expansivas nem sobre aterros pouco compactados. Tampouco se deve 

usar a tecnologia de construção com adobes em áreas propensas a inundações, avalanches, 

aluviões, buracos de escavações, ou solos com instabilidade geológica. 

 

2.5 Proteção das construções de adobe.  

A umidade e a erosão produzida nas paredes são os principais causadores da deterioração das 

construções de terra, sendo necessário a sua proteção através de: 
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• Revestimentos resistentes de proteção à água nas paredes que com ela possam ter 

contato. 

• Fundações e cimentados que evitem o contato da parede com o solo. 

• Calçadas perimétricas. 

• Beirais de coberta maiores. 

• Sistema de drenagem apropriado nas vizinhanças da construção. 

 

2.5 As construções de adobe simples e de adobe estabilizado serão projetadas por um método 

racional baseado nos métodos semi-probalísticos aos estados limites, admitindo-se que o 

estado limite último é atingido com os materiais apresentando ainda comportamento elástico. 

 

 

3. DEFINIÇÕES 

 

Para efeito desta norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.16. 

 

3.1 Adobe (tijolo ou unidade de alvenaria) 

 

Bloco maciço de terra sem cozimento o qual pode conter palha ou outro material que melhore 

a sua estabilidade frente aos agentes externos. 

 

3.2. Adobe Estabilizado 

 

Adobe ao qual se incorporam outros materiais (asfalto, cimento, cal, etc.) com o propósito de 

melhorar as suas condições de resistência à compressão e estabilidade ante a presença de 
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água. 

 

3.3 Argamassa 

 

Material de união dos tijolos, especificado no item 5. 

 

3.4 Estabilizante 

 

Material usado para melhorar performance dos blocos quanto à resistência e/ou quanto à ação 

da água ou quanto a propriedades de ductilidade e tenacidade. São exemplos de estabilizante: 

cimento portland,  cal,  emulsões asfálticas (melhoram resistência mecânica e desempenho à 

água) e palhas cortadas, fibras vegetais e esterco bovino ( melhoram ductilidade). 

 

3.5 Parede 

 

Elemento laminar vertical, apoiado de modo contínuo em toda a sua base com comprimento 

maior que cinco vezes a espessura. 

 

3.6 Parede resistente 

 

Parede que no projeto é considerada como suporte de outras cargas, além do seu peso próprio. 
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3.7 Parede não resistente 

 

Parede que no projeto não é considerada como suporte de outras cargas, além do seu peso 

próprio. 

 

3.8 Pilar 

 

Todo elemento estrutural em que a seção transversal retangular utilizada no cálculo do esforço 

resistente possui relação de lados inferior a 5, valendo esta nos casos de seções retangulares, 

em L, em T, em Z, em cruz, etc, prevalecendo, no caso das figuras compostas, as dimensões 

de cada ramo distinto. 

 

3.9 Cinta  

 

Elemento de concreto reforçado com aço ou com varas extraídas de colmos de bambu, de pelo 

menos 5 cm de altura e largura igual à da parede, apoiada continuamente sobre ela, com 

função de amarração. 

 

3.10 Verga 

 

Elemento estrutural colocado sobre vão de aberturas não maiores que 1,20 m, a fim de 

transmitir cargas verticais para paredes adjacentes. 
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3.11 Contra-verga 

 

Elemento estrutural colocado na parte inferior das aberturas de janelas, prolongando-se na 

alvenaria para evitar formação de trinca comumente inclinada no canto da abertura. 

 

3.12 Coxim 

 

Componente estrutural não contínuo, cuja função é distribuir cargas concentradas, possuindo 

relação de comprimento para altura não maior que 3. 

 

3.13 Altura livre de uma parede 

 

Distância vertical livre entre a base da parede de adobe e a cinta de coroamento. 

 

3.14 Largura efetiva de uma parede 

 

Distância livre horizontal entre duas paredes perpendiculares que servem de 

contraventamento. 

 

3.15 Esbeltez 

 

Relação entre a altura livre da parede e a sua espessura. 

 

 



 

95

3.16 Contraforte ou enrijecedor  

 

Elemento estrutural vinculado a uma parede resistente a fim de aumentar rigidez na direção 

perpendicular à parede. 

 

 

4. UNIDADE DE ALVENARIA, TIJOLO OU BLOCO DE ADOBE 

 

4.1 Requisitos gerais 

 

A granulometria do solo para fabricação dos blocos de adobe deve se aproximar das seguintes 

porcentagens: argila 10-20%, silte 15-25% e areia 55-70%, não se devendo usar solos 

orgânicos. Estes percentuais podem variar quando são fabricados adobes estabilizados. O 

adobe deve ser maciço, sendo permitido que tenha perfurações perpendiculares a sua face de 

assentamento, a face maior, apenas em linhas de descida de tubulações, e que não representem 

mais que 12% da área total desta face. 

 

Para seu emprego, o adobe deverá estar seco, livre de materiais estranhos, fissuras, 

rachaduras, ou outros defeitos que possam comprometer sua resistência ou durabilidade. 

 

4.2 Formas e dimensões 

 

Os adobes poderão ser de formato quadrado ou retangular e, no caso de quinas com ângulos 

diferentes de 90°, de formatos especiais. 
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As suas dimensões deverão ser ajustadas às seguintes proporções: 

 

4.2.1 Para adobes retangulares o comprimento será aproximadamente o dobro da largura. 

 

4.2.2 A relação entre o comprimento e a altura deverá ser entre aproximadamente 3 e 4 para 1. 

 

4.2.3 Preferencialmente a altura deverá ser maior que 7 cm. 

 

4.3 Massa específica   

 

Para efeito de cálculo do peso próprio, pode-se adotar para a parede (conjunto blocos e 

argamassa), o valor de 2000 kg/m3. 

 

5. ARGAMASSA 

 

As argamassas para as construções de adobe são classificadas em dois grupos: 

 

a) Tipo I (baseado em terra com algum aglomerante como cimento, cal, asfalto, etc.). 

 

b)Tipo II (baseado em terra semelhante à da fabricação dos adobes com palha ou fibras 

vegetais). 

 



 

97

Considera-se que as juntas das paredes constituem as áreas críticas, por conseguinte elas 

deverão conter uma argamassa de boa qualidade. 

 

5.1 Argamassa Tipo I 

 

Argamassa de solo adicionado a aglomerante como cimento, cal ou emulsão asfáltica. A 

quantidade de água a ser usada é aquela que permita uma trabalhabilidade apropriada. 

 

As proporções dependem das características granulométricas dos agregados e das 

características específicas de outros componentes que podem ser usados. 

 

Argamassas ricas em cimento são muito rígidas, não sendo convenientes. 

 

5.2 Argamassa Tipo II 

 

A composição da argamassa deve suprir os mesmos limites dos tijolos de adobe e de nenhum 

modo terá uma qualidade inferior a dos mesmos. Deve-se empregar a quantidade de água 

necessária para uma mistura trabalhável. 

 

6. ESFORÇOS SOLICITANTES 

 

O cálculo dos esforços solicitantes é feito de acordo com os princípios da Teoria das 
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Estruturas, obedecendo-se às condições indicadas na presente Norma. 

Na determinação dos esforços solicitantes devem ser verificados os estados provocados pelas 

excentricidades inevitáveis devidas ao desaprumo durante a construção. 

 

Ações a considerar 

 

As ações permanentes são aquelas constituídas pelo peso próprio dos componentes da 

estrutura, da coberta e de outras cargas fixas, se houverem. 

 

As ações acidentais são aquelas provenientes da sobrecarga de utilização da estrutura. Na 

coberta e nas lajes de coberta (se houver) pode-se adotar sobrecarga de 0,5 kN/m2.  Em 

construções residenciais de dois pisos pode-se adotar 1,5 kN/m2 na laje do segundo piso. Em 

outros tipos de construção, adotar o valor indicado na NBR 6120. 

 

Estando as construções de adobes limitadas a dois pisos, desde que se disponham paredes 

resistentes em dois sentidos, de modo a proporcionar estabilidade lateral dos componentes e 

ao conjunto estrutural, a consideração da ação do vento na estrutura pode ser dispensada. No 

cálculo da estrutura da coberta o efeito do vento deve ser levado em conta. 

 

As solicitações de cálculo devem ser obtidas utilizando-se a combinação normal de ações da 

NBR 8681, com os coeficientes de majoração das ações permanentes e acidentais γf =1,4. 

 

7. SISTEMA ESTRUTURAL 
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O sistema estrutural das construções de adobe será composto de: 

 

a) Fundação 

b) Paredes 

c) Cintas horizontais 

d) Vergas e coxins 

e) Telhado 

 

7.1 Fundação 

 

7.1.1 As paredes de adobe são relativamente pesadas. Devem ser evitados recalques 

diferenciais, causadores de patologias nas paredes. Assim as fundações só devem ser assentes 

em solos que apresentem compacidade e capacidade de carga adequadas. 

 

7.1.2 A fundação transmitirá a carga das paredes para o solo respeitando sua pressão 

admissível e terá uma profundidade mínima de 40 cm, medida a partir da face inferior do piso 

acabado, e uma largura mínima de 40 cm. 

 

7.1.3 As fundações das paredes deverão preferencialmente ser de concreto ciclópico ou 

alvenaria de pedra argamassada. Em áreas não chuvosas, de comprovada e impossibilidade de 

inundação ou elevação do lençol freático, e de grande capacidade de suporte, pode ser 

permitido dispensar-se a argamassa e preencher os furos entres as pedras com areia e água, 

compactando firmemente, de sorte a se impedir qualquer movimentação das pedras. 
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Recomenda-se no coroamento da fundação a colocação de reforço longitudinal de aço ou de 

bambu (Figura 1), acompanhando toda ela. 

 

7.2 Paredes 

 

7.2.1 A alvenaria deverá ser posta sobre camada de concreto de pelo menos 6 cm de altura, 

que corte infiltrações de umidade e sirva de rodapé, conforme Figura 1. 

 

7.2.2 As juntas horizontais e verticais não deverão exceder de 2 cm e serão preenchidas 

completamente. 

 

7.2.3 A espessura mínima das paredes resistentes deve ser 14 cm. Nas paredes não resistentes 

pode-se tolerar até 12 cm, sendo preferível manter a mesma espessura das paredes resistentes, 

inclusive por questões construtivas. 

 

7.2.4 A esbeltez das paredes resistentes não deve exceder 20. 
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Figura 1 – Corte em parede e fundação de construção de adobe. 

 

7.2.5 A largura efetiva das paredes sem enrijecedor deve ser no máximo de 20 vezes sua 

espessura. No caso de paredes longas com enrijecedores ou ponto de contraventamento na 

cinta superior, a distância entre eles deve ser no máximo igual aquele valor. 

 

7.2.6 Em caso de serem projetadas paredes cujos encontros são diferentes de 90º, projetar-se-

ão blocos de formas especiais detalhando-se os encontros. 

 

7.2.7 Os adobes das laterais das aberturas de portas e janelas e das quinas das paredes 

externas devem, se possível, ser estabilizados. 

 

7.2.8 As paredes deverão ser projetadas para resistir às ações previstas, de acordo com o 

especificado na Seção 8 e considerada a Seção 9. 

 



 

102

7.3 – Cintas 

 

7.3.1 A cinta de concreto deve ser posta sobre todas as paredes, resistentes ou não, e deve ser 

reforçada com aço ou, na falta deste, com varas extraídas de colmos de bambu. A armadura 

mínima de aço deve corresponder a 0,4% da seção de concreto. No caso de serem usadas 

varas de bambu, a percentagem de armação deve ser entre 3 e 4% da seção de concreto. 

 

7.3.2 A altura mínima deve ser 6 cm e a espessura igual à da parede. 

 

7.3.3 Nas paredes que vão receber o telhado ou laje de piso ou de coberta, a cinta deve ser 

posicionada, de preferência, no seu topo. No caso da existência de laje, a cinta deve ter uma 

altura mínima de 20 cm e ser solidária à laje. 

 

7.4 – Vergas, contra-vergas e coxins 

 

7.4.1 Normalmente a altura da verga corresponde à altura do tijolo. Em casos de 

carregamentos mais elevados ou vãos maiores que 150 cm pode-se considerar a espessura de 

dois tijolos mais a camada de argamassa entre eles. 

 

7.4.2 Para o dimensionamento da armadura de reforço da verga, só é necessário tomar como 

carregamento o peso da parte da parede compreendida no triângulo isósceles definido sobre 

esta. A carga uniformemente distribuída de um pavimento acima do triangulo referido não é 

considerada no cálculo da verga. Da carga de um pavimento que atue sobre a parede dentro 
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daquele triangulo, como carga uniformemente distribuída, só é considerada a parte 

compreendida no triângulo conforme Figura 2 (comprimento a na Figura 2).  

 

                  

a) carga distribuída não considerada no                              b) carga distribuída a ser considerada 
   dimensionamento da verga                                                  apenas no trecho de comprimento a. 

Figura 2 – Carga distribuída no dimensionamento de verga. 

 

7.4.3 Para as cargas concentradas sobre vergas de portas ou de janelas que se apliquem no 

interior ou na proximidade do triângulo de carga, é adotada uma distribuição a 60º (Figura 3). 

Se a carga concentrada ficar fora do triangulo de carga, só deve ser considerada a carga 

uniformemente distribuída dentro do vão da verga. À carga uniformemente distribuída há que 

se acrescentar o peso da alvenaria situada dentro do triângulo de carga sobre a verga. 

 

Figura 3 – Carga concentrada sobre verga: considerar parcela correspondente ao trecho a. 
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7.4.5 Contra-vergas, de preferência de concreto reforçado, devem se postas na parte inferior 

das aberturas das janelas, com altura igual a do tijolo, penetrando pelo menos 30 cm além 

delas. 

 

7.4.6 Quando cargas concentradas não são aplicadas nas cintas mas em pontos da alvenaria, 

coxins de concreto reforçado devem se postos sob elas, com comprimento tal que transmita 

uma tensão no tijolo menor ou igual a 0,2 MPa. 

 

 

7.5 Telhados 

 

7.5.1 Os telhados deverão distribuir seu peso na maior quantidade possível de paredes, 

evitando-se concentrações de esforços. 

 

7.5.2 Os telhados serão projetados de tal modo que não produzam nas paredes, empuxos 

laterais oriundos das cargas de gravidade. 

 

7.5.4 No caso de se usar tesouras de coberta apoiadas em outros pontos que não as cintas, o 

apoio deverá se feito sobre um coxim de concreto reforçado, calculado de sorte a transmitir 

uma tensão máxima de 0,25 MPa na alvenaria. 

 

7.5.5 Os beirais devem ser de no mínimo 50 cm, recomendando-se até 70 cm ou 80 cm nas 

paredes mais expostas às direções preferenciais do vento. 
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8. RESISTÊNCIAS E TENSÕES DE PROJETO 

 

8.1 Resistência à compressão do tijolo 

 

A resistência à compressão da unidade de alvenaria é um índice da qualidade do tijolo e não 

da alvenaria. Toma-se como base a resistência característica do adobe, fak. 

 

A resistência à compressão do tijolo de adobe será determinada ensaiando-se duas metades 

dele cortado ao meio e sobrepostas, unidas com a argamassa Tipo I do item 5.1 (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 - Ensaio de compressão do tijolo. 

 

Deve-se ensaiar um mínimo de 6 tijolos, escolhidos aleatoriamente, estando definida 

resistência característica à compressão, fak como: 

 

   fak = fa1 + fa2 - fa3  
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Sendo fa1, fa2 e fa3 o menor, o segundo menor e o terceiro menor valor da série de 6 tijolos 

ensaiados. 

 

O valor mínimo aceitável para fak é 0,7 MPa. 

  

 

8.2 Tensão resistente à compressão da alvenaria 

 

8.2.1  Resistência característica 

 

A resistência à compressão da alvenaria pode-se determinar por ensaios de paredes com 1,20 

m de largura e 2,40 m de altura, conforme NBR 8949. 

 

Ela também pode ser estimada a partir de: 

 

a) ensaios de pilhas com materiais e tecnologia a usar em obra. 

 

As pilhas serão compostas por número inteiro de adobes necessários para obter um coeficiente 

de esbeltez (altura/espessura) da ordem de aproximadamente três, devendo-se ter cuidado 

especial para manter sua verticalidade. 

 

O número mínimo de adobes será de seis e a espessura das juntas não deverá exceder 2 cm. 
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As superfícies superior e inferior da pilha podem ser capeadas com pasta de cimento ou com 

outro material de forma a torná-las planas. A disposição do ensaio é o mostrado na Figura 5, 

conforme Norma Peruana E080. 

 

 

Figura 5 – Ensaio de pilha de adobes. 

O tempo de secagem da argamassa em pilhas será de no mínimo 14 dias e o número mínimo 

de pilhas a ensaiar será de seis. Em locais ou períodos de umidade relativa do ar muito 

elevados,  o tempo de secagem deve ser aumentado para 28 dias. 

 

A resistência característica à compressão da pilha será dada por: 

 

  fpk = fp1 + fp2 – fp3  

 

Sendo fp1, fp2 e fp3 o menor, o segundo menor e o terceiro menor valor da série de 6 pilhas 

ensaiadas. 

b) alternativamente quando não forem realizados ensaios de pilhas, poder-se-á adotar: 
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            fpk = 0,6 MPa  

 

8.2.2 Tensão resistente de cálculo da alvenaria 

 

A tensão resistente de cálculo à compressão da parede fpar,d será obtida dividindo-se a 

resistência característica do prisma pelo coeficiente de ponderação γm = 2,8: 

 

              fpar,d =fpk/2,8 

 

9. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA 

A segurança estará satisfeita quando a tensão solicitante de cálculo σSd, obtida com a 

combinação normal da ações da NBR 8681 (coeficiente de majoração das ações de 1,4)  for 

menor ou igual à tensão resistente de cálculo da parede, no ponto considerado: 

 

       σSd ≤ fpar,d 
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RESUMO 

As edificações de terra têm seguido uma tradição própria e de sucesso por milhares de anos, 

desenvolvendo soluções, usando uma gama de técnicas peculiares. Apesar de usar um 

material de baixa compressão, de pouca resistência à água e comparativamente, de 

movimento de umidade alta; mesmo assim grande número de prósperas estruturas de terras é 

construído e continua sendo em edifícios multi-pavimentos com carregamento de porte 

incluindo abóbadas e cúpulas. Uma moderna revitalização da construção de terra na Europa, 

E.U.A. e Austrália têm constatado a necessidade do desenvolvimento de guias de construção 

de terra e mais recentemente de códigos e padrões nacionais de normas técnicas. Vários destes 

documentos incluem orientação de projeto estrutural específico para as paredes com o 

carregamento portante. Este artigo revisa dez guias de construção de terra nacional e 
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internacional, códigos ou padrões que contêm orientação de projeto estrutural. Procedimentos 

de projetos estruturais são resumidos e são comparados. Concluindo, são notadas atuais 

limitações de concordância sobre as normas e são propostas recomendações para o 

desenvolvimento futuro das mesmas. 

 

ABSTRACT 

Earth building has successfully followed a vernacular tradition for thousands of years, 

developing craft solutions using a range of techniques. Despite using a material with low 

strength, poor resistance to water and comparatively high moisture movement, a large number 

of successful earthen structures have and continue to be built, including loadbearing multi-

storey buildings, vaults and domes. A modern revival of earth building in Europe, USA and 

Australasia has seen the necessary development of earth building guides and more recently 

codes and national standards. A number of these documents include specific structural design 

guidance for loadbearing walls. This paper reviews ten national and international earth 

building guides, codes or standards containing structural design guidance. Structural design 

procedures are summarized and compared. In conclusion limitations in current understanding 

are noted and recommendations for future development are proposed. 

 

1. Introdução  

 

As edificações de estruturas de terra têm sido desenvolvidas durante muitos séculos e 

continuaram nos vinte primeiros séculos provendo abrigo para muitos povos. Estas tradições 

fortes, contenciosas e peculiares, têm desenvolvido métodos construtivos e técnicas de 

edificações que se adaptem à baixa resistência do material, a baixa durabilidade e a alta 

capilaridade. Apesar destas evidentes limitações materiais há muitas estruturas térreas 
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impressionantes ao redor do mundo, inclusive os edifícios de dez pavimentos de adobe no 

Iêmen, edifícios de terra batida na China, um bloco de apartamento de terra batida de seis 

pavimentos na Alemanha, cinco pavimentos em casas de giz batido no REINO UNIDO, 

mesquitas de bloco de tijolos de adobe e de minas na África, moderno bloco de terra 

comprimido, abóbadas e cúpulas, e um prédio multi-pavimentos de estrutura de terra batida 

estabilizada com cimento na Austrália.  

 

O sucesso das construções de terra durante muitos séculos tem sido baseado na tradição dessa 

arte. Projetos apropriados de edificação seguem regras simples estabelecidas por gerações 

passadas adquiridas em cima das experiências de tentativa e erros. A prosperidade das 

construções com terra têm contribuído na história para a ausência da confecção de 

regulamentos, códigos de prática e padrões nacionais. Porém, o declínio de métodos 

tradicionais de construção com terra, e uma perda de habilidades do ofício durante os últimos 

100-150 anos, tem também sido o esteio para o desenvolvimento de instrumento de regulação 

de construção nacional e internacional. Se a moderna construção com terra está a prosperar, já 

não se pode confiar somente nas suas tradições de arte vernáculas, e sim requerer códigos de 

prática e de construção padrões como parte de um referencial regulador habilitado. 

 

A falta de padronização de projeto foi identificada como uma restrição fundamental para o 

desenvolvimento da nova construção de terra no REINO UNIDO [1]. Em uma recente revisão 

de novos projetos de construção de terra batida no REINO UNIDO, ficou um tanto claro o 

risco associado com os novos trabalhos que são passados ao engenheiro estrutural [2]. Em 

troca engenheiros estruturais buscam orientação de projetos já licenciados para minimizar o 

risco deles. Este artigo revisa as atuais recomendações de projetos estruturais para paredes de 

terra. Estes incluem diretrizes de projeto e códigos nacionais da Austrália, Alemanha, Nova 
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Zelândia, Espanha, E.U.A. e Zimbábue. Traça filosofias e aproximações das propriedades dos 

materiais, como compressão e esforço cortante, comparadas ao bloco de barro e à construção 

de terra batida. São comparados os procedimentos de documentação de projeto de diferentes 

nações para conferir a resistência de carga vertical e lateral das paredes. Em conclusão 

limitação de entendimentos corrente é notada e são propostas recomendações para o seu 

desenvolvimento futuro.  

 

2. Projeto estrutural - considerações gerais 

 

As paredes estruturais de terra têm que desenvolver resistência e dureza suficientes para se 

opor à ação de cargas verticais e laterais. As edificações de terra estão sujeitas às cargas 

mortas verticais (peso próprio dos elementos de construção), cargas vivas de uso no prédio 

(mobília, pessoas), e cargas de ventos laterais. Em muitas regiões, incluindo o sul da Ásia, 

China, e Nova Zelândia, os edifícios de terra também podem estar sujeitos a carregamento por 

abalos sísmicos. À medida que as edificações acrescentam altura de proteção para as paredes 

de terra a partir da chuva ofertada por espalhamento e, estendendo o seu beiral de telhado que 

é pequeno, potencialmente reduz-se a força de desgaste da parede causado pelo maior 

conteúdo de umidade. 

 

A tradição vernácula teve tanto êxito, em parte, porque em muitos edifícios de terra as tensões 

desenvolvidas dentro de paredes sob de condições de carga normal estão dentro das 

capacidades modestas do material. Por exemplo, em um edifício residencial de dois 

pavimentos, com 5m de pisos de madeira suspensos, afirma-se que o máximo carregamento 

vertical aceito é de aproximadamente 25-30 kN/m. Para 300 mm de espessura de paredes de 

terra isto se compara a uma tensão uniforme de compressão de 0,1 N/mm2, bem dentro da 
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capacidade da maioria dos materiais das construções de terra. Tensões localizadas na região 

de portes, por exemplo, e debaixo de cargas excêntricas fica claro que esse valor excede. 

Semelhante à tradicional construção de tijolos, porém, tais níveis baixos de tensão dão origem 

a regras geométricas de construção entre outras considerações, como conforto térmico e a 

construtibilidade que são projetos administrativos de execução da construção. Regras de dedo 

polegar para espessuras mínimas de parede, máxima esbeltez de parede, altura mínima acima 

do nível de chão e proteção de beiral evolui a um projeto de arte refinado. Estas regras têm 

sido freqüentemente incorporadas aos guias modernos de projetos. 

 

A capacidade de carregamento de uma parede de terra é influenciada por vários fatores, 

incluindo: 

Propriedades dos materiais Geometria das paredes Carregamento 
Força de resistência Relação de Esbeltez 

(Altura/espessura) 
Excentricidade 

Densidade Espessura Taxa de aplicação 

Conteúdo de umidade Comprimento Área e posição de carga 
Trabalhabilidade Abertura Direção de carga e duração 

Propriedades de Morteiro e 
compatibilidade com blocos 

(alvenaria de terra) 

Restrição (Apoios vertical e 
horizontal) 

Pré-compressão  

União de padrões (alvenaria de 
terra) 

Verticalidade (aprumo)  

Rachaduras (encolhimento)   
Idade   

 

Na maioria dos casos interessa ao projeto de alvenaria de terra o último carregamento ao invés 

da checagem de sua funcionalidade (inclinação, vibração). Onde cargas são compartilhadas 

entre paredes de terra e outros elementos de porte de carga (por exemplo armação de 

madeira), considerações de surgimento de movimento diferencial pelo encolhimento por 

secagem e rastejamento são importantes preocupações para o projeto estrutural. A falta de 

dados seguros sobre encolhimento e rastejamento, e a incerteza com emprego dos diferentes 

materiais, podem fazer disto importantes riscos ao projeto. 
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A umidade excessiva deverá ser evitada, pois é prejudicial ao carregamento. As paredes de 

terra deverão ser bem ventiladas para prevenir a percolação de umidade e deverão ser 

protegidas contra chuva de vento dirigido e outras fontes de água (tubos de dreno). Onde 

inundação é um risco reconhecido, as alvenarias deverão ser construídas em plano elevado. 

 

A carga de compressão do material é tipicamente avaliada testando o tijolo individual 

cilindros ou blocos (espiga de milho, terra batida) debaixo de compressão uniaxial. A carga de 

compressão dos materiais é influenciada por muitos fatores, o mais importante é o solo do 

qual se classificam suas propriedades constituintes pela granulometria, densidade (esforço de 

compactação), ensaio de umidade, e o uso de estabilizador (cimento, cal) e reforço de fibras 

(palha, linho). Os materiais de terra, a não ser que se estabilizem com ensaios de cimento, eles 

são geralmente empregados com os materiais secos. 

 

Em tijolo de bloco de terra, como adobe e bloco de terra comprimido de construção, o teste de 

controle de qualidade para avaliação de carga é empreendido prontamente em unidades 

individuais antes de construção. Porém, em construção monolítica, como terra batida, o teste é 

requerido em corpos de prova cilíndricos ou cubos. Também tem sido usado o teste de 

qualidade de paredes monolíticas acabadas com testes não-destrutivos com dispositivos de 

repercussão. 

 

3. Documentos de projetos nacionais para edificações de terra  

 

3.1 Geral 

 

Embora diretrizes escritas para construção de terra fossem publicadas em torno de 200 anos 

 



 

116

[3], a maioria delas foi produzida nos últimos 50 anos ou menos. A maioria das publicações 

prevê o consenso da seleção de materiais, enquanto que construindo o processo e os detalhes 

de construção têm pouca ou nenhuma orientação específica para o projetista estrutural. Um 

número pequeno de notas de orientação de desenhos estruturais, porém, foi publicado 

mundialmente para edifícios de terra durante os últimos 20 anos, incluindo na Austrália 

[4,5,6], Nova Zelândia [7], Espanha [8], E.U.A. [9], Alemanha [10] e Zimbábue [11]. O 

fundamento para cada um destes documentos é brevemente resumido abaixo, como mais uma 

informação detalhada de projeto específico onde depois se confere os dados. 

 

O projeto estrutural confere às alvenarias de terra variações entre simples recomendações para 

a força de compressão mínima do material e o simplificado geométrico para julgamento e/ou 

concordância de regras (por exemplo limite de esbeltez das paredes e espessura mínima) para 

mais detalhes seguem ambos cálculos de tensão admissível ou métodos de projetos de 

condição baseados em aproximações usadas para o tijolo estrutural. A razão por se adotar os 

códigos de projeto de tijolo de construção de terra crua provavelmente é baseada acerca da 

semelhança de tecnologia com adobe e bloco de terra comprimido de construção. A função 

estrutural de paredes de terra monolíticas, como espiga de milho e terra batida, também é 

semelhante a paredes de tijolos. 

 

3.2 Documentos nacionais 

 

No total, dez documentos de referência com recomendações específicas para projeto estrutural 

de blocos de terra e terra batida foram considerados, três da Austrália, Nova Zelândia, E.U.A., 

e Zimbábue, bem como, dois documentos internacionais escritos em inglês para bloco de terra 

comprimido de construção [12, 13]. Mais adiante foram incluídos dois da Alemanha e 
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Espanha seguindo uma tradução parcial. O conteúdo, desenvolvimento e estados de cada um 

destes documentos são brevemente resumidos abaixo. Providências partidas da Austrália, 

Nova Zelândia e Novo México refletem freqüentemente em seus códigos o uso comum de 

estabilização de cimento nesses países. 

 

Em várias épocas um número de outros países produziu códigos ou documento de referência 

nacional para construção com terra. De acordo com Houben & Guillaud [14] esses incluem a 

França, Índia, Tanzânia, Moçambique, Marrocos, Tunísia, Quênia, Costa de Marfim, México, 

Brasil, Peru, Turquia e Costa Rica. 

 

3.2.1 Austrália 

 

Austrália foi um os países que mais cedo desenvolveu um documento de referência nacional 

de construção de terra, adobe coberto, bloco comprimido e terra batida. O Boletim 5 [4] foi a 

primeira publicação em 1952, com três edições atualizadas subseqüentes em 1976, 1981 e 

recentemente a quarta edição em 1987, publicada por CSIRO. O Boletim 5 fixa as "exigências 

e as capacidades" de construção de terra. 

Algumas providências do Boletim 5, incluindo valores estruturais para projeto de parede de 

terra, é referência no Código de Edificação da Austrália. 

 

O Manual de Construções de Terra australiano foi publicado pelas Normas Australianas em 

agosto de 2002 [6]. O manual fixa os princípios e recomendação de diretrizes de projeto com 

ligeiros carregamento, principalmente de edifícios de um e de dois pavimentos, construído 

usando estabilizante em parede e pisos de terra. O Capítulo 4 fixa as exigências de 

desempenho de paredes de terra em cumprimentos a durabilidade e a integridade estrutural e 
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provê diretrizes para o projeto efetivo de paredes de terra com ou sem reforços. 

 

Em 2001 a Associação dos Construtores de Terra da Austrália publicou um projeto de 

documento que esboçava as diretrizes de projeto da organização com propostas alternativas 

para adobe e construção de terra batida [5]. As diretrizes de projeto propostas incluíam 

orientação dos materiais apropriados e métodos para avaliação. O manual de projeto para terra 

batida incluía fundamentos, técnica do teste de umidade, aberturas, limites de esbeltez de 

parede, padieira, juntas, e detalhes indicados para conexões. Fazer vigorar o documento é 

preciso pois ainda permanece como proposta de projeto. 

 

3.2.2 Alemanha  

 

A Alemanha Ocidental foi um dos primeiros países no mundo a preparar padrões de norma 

para construção com terra. Documentos que cobrem a construção de terra, incluindo de terra 

batida, foram publicados entre 1947 e 1956 [14]. Porém, estes padrões foram retirados em 

1970. O moderno ‘Lehmbau Regeln’ (regulamento de construção com terra) foi publicado em 

1999 [10]. Embora faltando o status de um padrão nacional DIN o Lehmbau Regeln provia 

um documento de referência nacional que foi subseqüentemente referenciado nos 

regulamentos de controle de edificações de alguns governos regionais. O Capítulo 4 do 

regulamento esboça procedimentos de projeto para paredes estruturais de terra, inclusive os 

valores de consenso das resistências de material, dimensões de parede, aberturas e construção. 

 

 

3.2.3 Nova Zelândia  

Na Nova Zelândia, os projetos de construção de paredes com materiais de terra solta são 
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padronizados pelos três códigos, publicados em 1998 por Standards New Zealand (Padrões da 

Nova Zelândia) NZS 4297:1998 [7] que cobrem os projetos de engenharia de edificações de 

terra. A norma especificamente fixa os métodos de projetos estruturais para paredes de terra 

até uma altura máxima de 6,5m. A norma padrão fixa os critérios de desempenho para 

durabilidade, resistência aos esforços, retração e corrente térmica e dilatação calorífica dos 

elementos da terra. O guia de orientação é provido do cumprimento sobre as considerações até 

o último estado limite de utilização das flexões de projeto, com ou sem carga axial, e esforço 

cortante. Reforço e ancoragem devem ser providos de detalhes nas exigências para o projeto 

de fundação. 

A padronização das soluções para paredes, diafragmas estruturais, fundações, vigas de 

cintamento e vergas, controle de juntas e aberturas e complementos estão fixados em NZS 

4299:1998 [6]. A extensão é limitada para as paredes de terra com altura máxima de 3,3m ou 

menos e depende do fator de zona de terremoto, com limitações adicionais em área de piso, 

com carregamento vivo, e fundações construídas no plano. 

 

3.2.4 Espanha  

 

Em 1992, o Ministério dos Transportes e Serviços Públicos da Espanha publicou um 

documento de orientação para o projeto e construção de estruturas de terras [8]. O documento 

tem cinco seções principais e o foco principal está em terra batida, embora referências e 

comparações com técnicas de adobe também são determinadas. A Seção dois detalha os 

princípios de projeto para as paredes de terra, principalmente por compressão, tensão e 

cintamento, incluindo orientação detalhada para cálculos estruturais baseada em projeto 

semelhante de paredes de tijolos. 
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3.2.5 E.U.A. 

 

O Estado do Novo México dos EUA tem o seu próprio código de edificações para adobe e 

terra batida [9]. São providos limites mínimos para espessura de parede, esbeltez da parede e 

comprimento entre as travas laterais. A força mínima de compressão de blocos de adobe 

também é especificada. O código deve ser usado junto com todos os outros padrões de 

edificações aplicáveis, como o Uniform Building Code (Código de Construção Uniforme). 

 

3.2.6 Zimbábue 

 

O Código Padrão de Prática para Estruturas de Terra Batidas do Zimbábue foi publicado em 

2001 [11]. O padrão consiste de seis seções e mais apêndices. A quarta seção detalha o 

projeto da superestrutura como o foco principal na força de compressão, absorção de água e 

erosão pelo tempo das paredes de terra, inclusive detalhes para a inspeção visual. A quinta 

seção se concentra na estabilidade estrutural das paredes e ainda na seção final dá orientação 

no detalhe e acabamento dos elementos de terra. 

 

3.2.7 Internacional 

 

Em 1995 a CRATerre-EAG publicou um manual de projeto e construção para blocos de terra 

comprimida [13]. Além de muito conselho prático em unir padrões e exemplos de edificações 

de bloco de terra comprimido, o manual inclui breves diretrizes para projeto estrutural sob 

carregamento vertical, inclusive com a provisão para a excentricidade de carga. 

 

Padrões de normas regionais para blocos comprimidos de terra [12], provêem produção, 
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orientação de projeto e construção de alvenaria de tijolo comprimido de terra sob carga. A 

orientação para o projeto estrutural é limitada em grande parte de recomendações para 

espessuras mínimas de parede (140 mm) e a mínima força de compressão para o bloco seco 

(pelo menos dez vezes a força de compressão nominal do tijolo seco). 

 

4. Projeto estrutural 

 

Há duas aproximações claras adotadas pela prática e diretrizes de códigos de projetos 

estruturais. No método simplificado, adequado para a maioria das construções de baixo 

pavimento e ligeiro carregamento, a suficiência estrutural é assegurada por se conhecer as 

especificações para mínima resistencia de material junto com os limites geométricos, como 

espessuras mínimas e máxima esbeltez [4,5,10,11,12]. Em contraste, uma aproximação mais 

rigorosa é adotada pela Austrália [6], Nova Zelândia [7], Espanha [8] e CRATerre [13] nas 

documentações de projeto. Como mencionado inicialmente, esta aproximação de projeto 

geralmente tem sido adotada a partir do desenvolvimento do conhecimento para o barro 

cozido e bloco de tijolo de concreto [16, 17, 18]. Nos projetos seguintes várias propriedades 

dos materiais, exigências de suficiência estruturais, e procedimentos de projeto para terra 

batida e construção de bloco de terra, são esboçados e comparados. 

 

Alguns documentos de projeto recentes [6,7] têm adotado a filosofia de projeto do estado 

limite que agora é amplamente adotada para o projeto de outros materiais estruturais. 

Ultimamente, o projeto com cargas no estado limite são adotadas e as características das 

propriedades dos materiais são obtidas através de fatores de redução. Em contraste, a tensão 

admissível de projeto usa as propriedades características dos materiais e suas cargas de 

serviço. 
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4.1 Propriedades de projeto 

 

Valores gerais de projeto para compressão, força de flexão e esforço cortante das paredes de 

terra estão disponíveis nos códigos publicados. Estes valores tendem a ser conservadores e 

como tal, os projetistas podem empreender testes para estabelecer as propriedades de 

materiais específicos. 

 

4.1.1 Compressão 

 

Forças mínimas de compressão dos materiais (blocos ou cilindros) foram especificadas 

através de vários documentos e são resumidos na Tabela 1. Em largo acordo estas exigências 

mínimas são usadas junto com exigências de suficiência estruturais para procedimentos de 

projetos estruturais simples. 

 

São esboçados valores de projeto para tensões de compressão em paredes de terra na Tabela 

2. Tensões de funcionamento admissíveis variam entre 0,1 e 0,5 N/mm2 que dependem de 

condição de umidade. Os valores característicos têm valores bem parecidos apesar de serem 

resistência dos materiais, em oposição às tensões de trabalho, para o último estado limite de 

projeto. Valores de projeto são normalmente determinados para as condições secas e a 

quantidade de umidade do elemento de projeto é esperado para ser significativamente maior 

que as condições ambiente de ar-seco para qualquer parte de sua ocorrência, onde as forças de 

compressão para bloco comprimido estabilizado e terra batida podem tipicamente ser reduzida 

em torno de 50%. 

 

4.1.2 Flexão 
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São resumidos valores de projeto para flexão, para tensões e forças de trabalho na Tabela 3. 

Como os valores esperados são muito mais baixos que a tensão de compressão correspondente 

àqueles valores se acentuam e refletem a variabilidade na qualidade. Para 3 m de altura de 

parede de terra, a pré-compressão das tensões na base se acentua e haverá uma expectativa de 

ser de pelo menos duas vezes o valor da força de flexão, valores dados na Tabela 3. 

 

4.1.3 Cortante  

 

Valores de tensão de esforço cortante básico para paredes de terra também são baixos (zero ou 

se aproxima ao zero), Tabela 4. Porém, capacidade de esforço cortante adicional está 

disponível por resistência de fricção [6], com coeficientes de projeto de fricção em paredes de 

terra entre 0.2 e 0.3. 

 

4. 1.4 Módulo elástico  

 

São resumidos módulos elásticos para paredes de terra na Tabela 5. Estes são tipicamente 2 - 

10% dos valores esperados para tijolos e 3-5% para madeira. Quando paredes de terra 

compartilham uma função de carregamento portante por outros elementos, como uma 

armação de madeira, a maior "redução de elasticidade" sob carga, como também a retração de 

encolhimento por secagem, poderia conduzir a transferência de carga significante para o outro 

elemento próprio da construção, de maior rigidez. 

 

4.2 Suficiência estrutural 

 

4.2.1 Espessuras mínimas de parede 
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Recomendações para espessuras mínimas de parede são determinadas na Tabela 6. Com 

exceção das paredes maciça de terra comprimida a espessura é em geral aceita entre 200 e 300 

mm. Praticas de construção, conceitos estruturais, e outros assuntos regem as espessuras de 

parede. Geralmente resistências maiores e a pré-fabricação dos blocos de terra comprimidos 

permitem paredes mais estreitas. 

 

4.2.2 Comprimento máximo de parede 

 

O máximo comprimento recomendado de parede entre restrições é determinado na Tabela 7. 

Na ausência de checagens mais rigorosas por carregamento lateral estes devem prover a 

estabilidade da parede. 

 

4.2.3 Índice de Esbeltez de parede 

 

Combinado com exigências de resistência do material e mínima espessura de parede, 

especificações para esbeltez máxima de parede permitem projetos simples de paredes de terra 

sem cálculo rigoroso. A maioria das recomendações ignora qualquer restrição provida por 

pisos e telhados e calcula a esbeltez simplesmente em termos de altura de parede e espessura. 

Porém,  procedimentos seguintes para construção de tijolos e outras recomendações definem o 

índice de esbeltez em termos de altura efetiva (ver abaixo) e espessuras efetivas (paredes 

sustentadas). 

 

4.3 Projeto para compressão combinada com flexão 

 

O Manual de Construção de Terra australiano [6], o Padrão 4297 de Nova Zelândia [7], 
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Guillaud et al [13] e o código espanhol [8] fixaram procedimentos para conferir a capacidade 

de carregamento vertical como uma função de relação de esbeltez, excentricidade de carga e 

capacidade de compressão de seção básica. Os procedimentos estão baseados nos 

desenvolvimentos das paredes de tijolos estruturais. 

 

Forças Verticais e de flexão são combinadas no topo e fundos da parede considerando a força 

vertical final (t) como agindo numa excentricidade (e) estática equivalente. A disposição mais 

desfavorável de ações impostas deve ser considerada. A excentricidade estática equivalente 

(e) a qualquer ponto na parede geralmente não deve exceder t/6 abaixo da pior condição de 

carga [6,7]. 

 

4.3.1 Relação de esbeltez 

 

A relação de esbeltez (Sr) é determinada por:   Sr = Heff  / teff  

 

onde altura efetiva é uma função de restrições laterais na base e topo da parede e espessuras 

efetivas dependem de tamanho e espaçamento de sustentação (Guillaud et al, 1995). Os 

coeficientes de altura efetiva são as seguintes: 

 

- altura efetiva, Heff = 0,75 H, para uma parede lateralmente apoiada e contida de rotação no 

topo e embaixo. 

 

- altura efetiva, Heff = 0,85 – 0,0875H, para uma parede lateralmente apoiada no topo e fundo 

contidas de rotação ao longo de pelo menos um destes. 
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- altura efetiva, Heff = 1,00 H para uma parede lateralmente apoiada mas de rotação livre em 

ambos topo e fundo. 

 

- altura efetiva, Heff = 2,00 H para uma parede lateralmente apoiada e a rotação contida 

somente ao longo de sua extremidade de fundo. 

 

A menos que a parede tenha a sua espessura efetiva na sustentação de carregamento, ela é tida 

como espessura de parede real; coeficientes para carregamentos de sobrecargas geralmente 

seguem essas publicações para tijolos [16] e não serão considerados aqui. 

 

4.3.2 Capacidade de Compressão 

 

Para que uma força de compressão seja suficiente em uma parede, a mesma tem que satisfazer 

a exigência básica seguinte: 

 

Fd ≤ K F0 

 

Onde  Fd = força de compressão de projeto 

 

F0 = capacidade de compressão básica do corte transversal = fc .A 

 

K = fator de redução de esbeltez e excentricidade, depende da relação de 

esbeltez e da excentricidade de carga. 

 

4.4 Capacidade de flexão fora do plano das paredes 
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4.4.1 Geral 

 

Onde as paredes de terra serão projetadas para resistir forças passageiras de curto prazo de 

fora de seu plano, o Manual de Construção com Terra australiano [6] recomenda que elas 

deveriam flexionar somente a capacidade vertical, a menos que testes apropriados possam 

demonstrar o caso contrário. Na norma NZS 4279 [7], permite-se bem a consideração de 

flexão horizontal. 

 

O projeto de uma parede de terra não reforçada para resistir às ações de flexões verticais 

(flambagem) de natureza passageira de curto prazo que inclui cargas de vento de fora de plano 

ou forças semelhantes, em qualquer caso [6]: 

 

(a)  satisfaça exigências de flexões combinadas e de compressão; ou  

(b) satisfaça a seguinte relação sob cada combinação de simultaneidade de ação do 

momento de flexão vertical de projeto (Mdv) e de força de compressão de 

projeto (Fd) no corte transversal sob consideração: 

 

Mdv = Mcv 

 

onde:  Mcv = capacidade de momento de dobra vertical de parede de terra.  

 

O projeto do momento de flexão (frambagem) inclui ação de flexão de excentricidades de 

carga vertical (Mdv) ou momentos de flexão aplicadas nas extremidades da parede. 
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4.4.2 Capacidade de momento de flexão vertical 

A capacidade de momento de flexão vertical de uma parede de terra sem reforço é 

determinada por:  

 

Mcv = (f't + fd) Z 

 

onde:   fd  = tensão de compressão de projeto no corte transversal. 

 

4.5 Projeto de esforço cortante 

 

O projeto de um corte transversal em uma parede de terra não reforçada para resistir o 

esforços cortantes é empreendido para satisfazer a relação seguinte sob cada combinação 

simultânea de ação de projeto de força cortante (Vd) e tensão mínima de compressão de 

projeto (fd): 

 

Vd ≤ Vo + kv fd Av 

 

onde:  

 

Vo = esforço cortante básico da seção; tomado como zero, a menos que se mostre o 

contrário através de teste. 

Av = área de seção corte transversal resistente ao esforço cortante 

kv = fator de corte(0,20-0,30). 
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5. Resumo e conclusões 

 

As estruturas de terra têm uma longa tradição da arte na qual soluções evoluíram para fazer o 

melhor uso das propriedades dos materiais disponíveis. Mais recentemente, a orientação de 

projeto estrutural desenvolveu-se nos últimos cinqüenta anos. Os procedimentos foram 

revisados brevemente em dez documentos. Os procedimentos de projetos estruturais seguem 

dois modos. O método simples, enquanto seguindo uma tradição vernácula, especifica a 

resistência mínima do material e regras geométricas para os projetos de alvenaria. Uma outra 

de aproximação mais rigorosa, segue procedimentos desenvolvidos para projeto de alvenaria 

estrutural na qual as paredes são conferidas separadamente em suas compressões, flexões 

(flambagem) e esforço cortante. Estes procedimentos seguem a tensão admissível ou as 

condições limite das filosofias de projeto. Exigências de espessura mínimas de parede para 

muros externos são em geral aceitos, enquanto refletindo os métodos de construção comuns. 

Valores de tensões de forças atuantes de projeto de parede são geralmente bem parecidos em 

uma gama de guias de diferentes projetos. A maior variação é mostrada nas máximas relações 

de esbeltez das paredes esboçadas. Durante esta revisão foi identificada uma escassez geral de 

dados experimentais para o comportamento dos carregamentos de paredes de terra sob o 

carregamento vertical e lateral. Dados de retração e rastejo de paredes de terra geralmente 

também, estavam faltando. O desenvolvimento de projeto estrutural exige mais uma adicional 

pesquisa experimental e analítica para melhorar o entendimento e ajudar a desenvolver 

soluções inovadoras. 
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Tabela l. Exigências de tensão de compressão mínima dos materiais. 
Material  Tensão de Compressão (N/mm2)  Referência  

Terra batida e bloco de terra comprimido 2 (livre)  4 

Terra batida e tijolo de adobe 1 (a 28 dias)  

Terra batida e tijolos de adobe  2 10 
Terra batida  1,5 (construção geral)  

2 (altura de parede 3-6 m)  
11 

Bloco de terra comprimido 2 (seco)  
1 (úmido)  

12 

5 

 

 

Tabela 2 Resumo de tensões de compressão de projeto para paredes de terra. 
Material Tensão de compressão de projeto (fc) (N/mm2)  Referência  

Parede de terra  0,25 ou  
0,2 x força de compressão do material. 

Permitido dobrar sob orientação de referencia 

4 
(tensões admissíveis de 

trabalho) 
Tijolo de adobe (seco) 
Bloco de de terra 
comprimido e estabilizado 
com Cimento (seco)  
Terra batida (seco)  

0,10 – 0,30 
 
 

0,30 – 0,50 
0,40 – 0,60 

* Condições de baixa umidade reduzem a 
resistência dos materiais estabilizados com 

cimento a 50% (a menos que se apresente testes 
em contrário), e até mesmo próximo de 100%. 

 
 
 

6 
(forças características)  

Paredes de terra (grau 
padrão)  

0,5 7 
(força característica)  

Terra batida e tijolos de 
adobe  

0,2 (seco)  
0,l (úmido)  

8 
(tensões admissíveis de 

trabalho)  

Paredes de terra  0,3-0,5 10 

 

Tabela 3. Tensões de flexão de projeto para paredes de terra. 

 

Material  Flexural de desígnio 
acentuam (f't) (N/mm2)  

Referência  

Paredes de terra  0 4 
(tensão  admissível de trabalho) 

Paredes de terra  0 
a menos que se apresente 

testes em contrário 

6 
(forças características) 

Paredes de terra (grau padrão) 
Alvenaria ligando força de 
resistência à tensão de flexão  

0,02 
 

0,1 

7 
(forças características) 

Terra batida e tijolos de adobe  0,02 (seco)  
0,01 (úmido)  

8 
(tensões admissíveis de trabalho) 
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Tabela 4. Projeto de esforço cortante básico para paredes de terra. 
Material  Tensão de projeto de esforço cortante (fv) (N/mm2)  Referência  

Paredes de terra  0,01 + 0,0l d 
(onde é parede  profundidade 4; d não maior que 0,5 m). 

4 
(tensão admissível de 

trabalho) 
Parede de terra 
(grau padrão)  

0,08 
(vento e carga  sísmica 6 com resposta elástica) 

(carregamento sísmico flexível limitado) (valores 
característicos) 

6 
(forças características) 

Terra batida e 
tijolos de adobe  

Tensões de trabalho 
0,025 (seco) 
0,01 (umido) 

7 
(forças características) 

Parede de terra  0 
a menos que se apresente testes em contrário. 

8 
(tensões admissíveis de 

trabalho) 
 

Tabela 5. Módulo elástico para paredes de terra. 
Material  Modulus elástico (N/mm2)  Referência  

Paredes de tijolo de adobe 
Paredes de terra batida 

200 
500 

6 

Parede de terra (grau padrão)  300 fc  7 

 

Tabela 6. Exigências de espessuras mínimas de parede. 
Material  Espessuras de parede (mm)  Referência  

Paredes de terra  250 4 
Terra batida e tijolo de adobe  Dependendo de altura de parede: 

200-300 (externo) 125-300(internal) 
5 

Paredes de terra  200 (externo) 125 (interno) 6 
Terra batida e tijolos de adobe  240 10 

Terra batida  300 11 
Bloco de terra comprimido 140 (com carregamento) 

90 (sem carregamento) 
12 

 

 

Tabela 7. Recomendações de restrição de comprimento máximo de paredes. 

 

Material  Comprimento de parede (m)  Referência  
Paredes de terra  Comprimentos de parede dados para  diferentes velocidades de 

vento e espessura de parede  
4 

Terra batida e tijolo de 
adobe 

Comprimentos de parede não maior que 2,7-71m que 
dependem de espessura de parede, altura e aplicação 

5 

Terra batida & bloco de 
terra comprimida. 
Tijolo de adobe 

Não maior que 30 X a espessura Não maior que 20 X a 
espessura (reduzido para até 40% em áreas sujeito a atividade 
sísmica)  

6 

Terra batida  9 11 
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Tabela 8. Recomendações de esbeltez máxima de parede. 
Material  Esbeltez  Referência  

Paredes de terra  Alturas de parede dadas para diferentes velocidades de vento e 
espessuras de parede  

4 

Terra batida e tijolo 
de adobe  

Altura/espessura não maior que 20-23,6 (dependendo de aplicação e 
espessura)  

5 

Paredes de terra  Paredes livres: Altura/espessura adquire valor maior que 10 (tijolo 
de adobe) ou 10 (terra batida ou bloco de terra comprimido-BTC), 
Paredes confinadas: Altura/espessura não maior que 14 (tijolo de 
adobe) ou 18 (terra batida ou BTC)  

6 

Paredes de terra  Altura efetiva/espessura efetiva não obtida maior que 18  7 

Terra batida e tijolo 
de adobe  

Altura efetiva/espessura efetiva não obtida maior que 12 - 18 8 

Terra batida e tijolos 
de adobe 

Altura /espessura não obtida maior que 20  10 

Terra batida Altura /espessura não ralador que 8 (livre ao longo de extremidades) 
ou 12 (confinada ao longo de extremidades)  

11 

Bloco de terra 
comprimido 

Altura /espessura não obtida maior que 20  12 

Bloco de terra 
comprimido  

Altura efetiva/espessura efetiva não obtida maior que 20  13 

 

Tabela 9 Esbeltez e Fator de Redução de Excentricidade [6,7]. 

Fator de redução (K)  
Relação de excentricidade máxima para espessuras (emax / t)  

Índice de Esbeltez 
(Sr)  

≤ 0,05 0,10 0,167 
6 1,00 [1,00] 0,78 0,63 [1,00] 
8 0,94 [0,92] 0,73 0,60 [0,92] 

10 0,88 [0,84] 0,67 0,55 [0,82] 
12 0,82 [0,76] 0,62 0,51 [0,72] 
14 0,76 [0,67] 0,56 0,45 [0,62] 
16 0,70 [0,58] 0,51 0,40 [0,52] 
18 0,64 [0,50] 0,45 0,36 [0,42] 

20** 0,58 0,40 0,31 
* Valor em tabela oriundos de Guillaud et al [13]. * * Manual de Construção com Terra Australiano [6]. 
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