HIPERADOBE: APERFEIÇOANDO A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
RESUMO – O Hiperadobe é uma técnica construtiva que aperfeiçoa o conhecido superadobe

(terra ensacada) desenvolvido na Califórnia-EUA pelo Arq. Nader Khalili. Usando sacos porosos e
mais estreitos além de ferramentas desenvolvidas especialmente para melhorar o acesso às
partes altas da obra, ensacar a terra e compactá-la, o Hiperadobe resolve totalmente os
problemas de falta de aderência das camadas, gasto excessivo de material e dificuldade de
assentamento do reboco, próprios do superadobe, permitindo uma velocidade bem maior na
construção com ganhos de resistência e redução de custos.

ABSTRACT - Hyperadobe is a construction technique that improves the well known

´superadobe´ developed in California_USA by Nader Khalili. HyperAdobe uses narrower porous
bags and tools specially developed to improve access to the highest parts of the building
and to aid the acts of bagging and compacting. This technique totally resolves the
problems of lack of binding of the layers, excessive spending on material and difficulty of
adhesion of the plaster, characteristics of the superadobe technique. This allows rapid
construction, cheaper costs and at the same time increases the strength of the building.
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OBJETIVO
Apresentar os experimentos realizados no Instituto Capixaba de Permacultura - EcoOca
com o método construtivo intitulado Hiperadobe desenvolvido neste instituto com as telas
confeccionadas na empresa Citropack.

FUNDAMENTOS
O superadobe desenvolvido pelo arquiteto Nader Khalili na Califórnia - EUA é uma
revolucionária técnica de construção de paredes cujo maior destaque está na eficácia,
baixo custo e simplicidade. Usando terra comum acondicionada em sacos de polipropileno
(ráfia) e moldada no próprio local, constrói paredes com alta estabilidade simplesmente
assentando, uma após outra, várias camadas em sequência. Não exige mão-de-obra
especializada nem ferramentas de apoio sofisticadas.
Há, entretanto, três inconvenientes nesta técnica: 1) o alto consumo de matéria prima;
2) a dificuldade de se fazer o reboco de acabamento das superfícies das paredes, e 3) a falta de
aderência entre uma camada e outra a ela superposta. Isto se deve principalmente ao tipo de
saco utilizado (ráfia) que tem grande largura e, após cheio de terra, uma superfície lisa e
escorregadia. Duas medidas principais são adotadas para resolver os problemas citados: 1) para
permitir a aderência entre as camadas, coloca-se no meio delas, a cada duas ou três, um arame
farpado; e queima-se a superfície plástica das paredes, após concluídas, para expor o material
compactado e permitir a aderência da argamassa do reboco. O grande consumo de material
continua sem solução.

O HIPERADOBE
O Hiperadobe é o superadobe aperfeiçoado.
O aperfeiçoamento desta técnica deu-se em duas frentes: materiais e métodos. No campo dos
materiais foi desenvolvido juntamente com uma empresa especializada em embalagens –
Citropack - um saco contínuo de polietileno de alta densidade - PEAD, 20% mais estreito (35
cm), mas em forma de tela, semelhante à malha de telas de sombreamento ou à malha de
sacaria de laranja; nos países de língua inglesa são conhecidos como sacos de Raschel
(Raschel bag)

Ferramentas simples de apoio como o tubo-guia e os soquetes complementam os materiais
necessários (Figura 1).

Figura 1 – Bobina do saco contínuo e ferramentas de apoio

Este melhoramento permitiu solucionar os três inconvenientes citados. Como a matéria prima a terra -, “sai um pouco” pelos buracos da tela, existe uma aderência natural entre uma
camada e outra, não necessitando do arame farpado, que é caro, difícil de fixar, e perigoso
no manuseio. Este mesmo atributo do material do saco permite que a argamassa do reboco seja
assentada sem nenhuma dificuldade. O consumo de matéria-prima - terra -, devido à largura do
saco é cerca de 20% menor, o que representa significativa redução no esforço físico e no
tempo de obra, sem perder quase nada em isolamento, uma vez que a espessura da parede,
cerca de 32 cm após compactada, é mais do que suficiente para garantir o conforto térmico
dos usuários Figura 2.

Figura 2 – Assentamento das camadas e reboco

Como o andamento da obra é muito rápido e ela precisa ser construída camada por
camada em toda a sua extensão, um sistema que permita acesso rápido e segura às partes altas
é indispensável. Assim um conjunto de andaimes que possa ser colocados ao longo das
paredes, e que possa ser facilmente movimentado por toda a obra, é condição importante
para se ter agilidade na construção e não se perder tempo com deslocamentos

.

A OBRA COM HIPERADOBE
O processo construtivo.
A construção com Hiperadobe é, basicamente, o assentamento de camadas, umas sobre as
outras, de sacos contínuos cheios de terra úmida compactada. Usa-se, para tanto, o saco de
tela Raschel – Biopack da Citropack -, o tubo-guia e os compactadores verticais e horizontais,
além de baldes para transportar a terra e das ferramentas comuns de manuseio: pás, enxadas
e peneiras.

A MATÉRIA PRIMA.
A matéria prima para o Hiperadobe é a terra. A terra ideal é aquela que tem uma porcentagem
média de areia de 75% e de argila de 25%. A terra não deve ter mais do que 5% de silte
(fragmento de rocha de 4 a 64 µm). A areia é o elemento que dará a resistência à parede e a
argila fará a união dos grãos tornando a mistura monolítica quando compactada. Como nem a
areia nem a argila tem características homogêneas, de uma jazida para outra, estes valores
devem ser tomados como valores médios.
Um teste de densidade como o mostrado a seguir – solo triturado, água e sal –
determina as proporções de areia e argila e silte no solo. Na parte de baixo fica depositada a
areia, acima dela o silte e mais acima a argila. Se houver matéria orgânica – totalmente
indesejável – ela ficará flutuando na superfície.

Se a terra tiver uma porcentagem maior de areia (> 75%), a camada ficará mais resistente e
mais espessa, mas pode esfarelar depois de seca já que a união dos grãos da areia pode não ser
boa. Se a porcentagem de argila for maior (> 25%),
a camada ficará mais plástica e a compactação a tornará mais fina – quando
seca pode trincar - e serão necessárias mais camadas para se fazer a parede, o que acarretará
num maior – e indesejável - consumo do saco.
A terra a ser usada deve estar úmida, não encharcada. Se a obra tiver que ser interrompida
por causa de chuva, a pilha de terra e as paredes (apenas a parte superior) devem ser cobertas
com plásticos para evitar umidade excessiva.

AS FERRAMENTAS
Tubo-guia – deve ter uma boca mais larga que o corpo para facilitar a colocação da terra.
É bom que tenha uma alça que possa ser pendurada no pescoço do operador.
O diâmetro da parte onde vai ser disposto o saco deve ser tal que permita que
o saco seja vestido não muito justo nem folgado demais. Para o saco de 35 cm – Biopack – o
tubo-guia deve ter de 20 a 21 cm de diâmetro.
Ter dois, ou mais, tubos-guia facilita e dá agilidade à obra. Enquanto um é
utilizado, o outro está sendo “alimentado” com nova carga (20 a 30m) de saco. Se isso não for
feito a obra terá que ser interrompida a cada 5 min para novo carregamento de saco no tuboguia.

Soquete – ou pilão -vertical – deve ter a superfície de contato lisa. Madeira compensada
(espessura min 10 mm) pregada sob um toco de madeira dura é o ideal para não rachar no
impacto. O soquete não deve ser pesado demais pois o esforço deve ser despendido na descida
e não para levantá-lo. Deve ter uma superfície de contato com uma das dimensões maior do
que a largura da parede: 35 x 20 cm é um bom tamanho. Se a terra for muito argilosa ou se
estiver muito úmida será necessário se colocar um saco plástico envolvendo o pilão; ele evita a
aderência de torrões que tornam irregular a compactação.
O ideal é que se tenha dois ou três desses soquetes para se atacar em várias
frentes ao mesmo tempo além de poderem ser usados como sobressalentes já que é comum
se precisar de manutenção nestas ferramentas.

Soquete – ou pilão - horizontal – deve ser feito de madeira, para não ser muito pesado,
e ter uma superfície de contato de pelo menos 10 x 15 cm. Deve-se, também, para agilidade da
obra, ter várias peças destas.

Baldes para carregar a terra – se forem muito grandes serão pesados demais para
carregar. Se forem pequenos a atividade será improdutiva: 8 a 10 kg por viagem é o ideal.

Peneira – deve ser peneirada a terra que tiver uma quantidade grande de pedras acima de
8 mm. Até esta medida são aceitáveis e até desejáveis. Para tanto deve ser feita uma
peneira especial – retangular e inclinada - com esta medida de malha.

Andaimes
É um item importantíssimo na obra. Eles devem ser colocados ao longo das paredes – para
não atrapalhar o deslocamento das pessoas pela obra, e ter algum processo que permita
ajustá-los em diferentes alturas.
O ideal é que eles sejam estreitos e possam ser movidos ao longo da parede à medida que o
operador do tubo-guia se desloca. Se forem colocados em todas as paredes eles acabarão
atrapalhando o trabalho dos compactadores que precisam ter acesso às superfícies verticais.

Tesoura ou canivete
Para cortar o saco a cada nova carga ou nos fins de linha.

AS ATIVIDADES E AS ETAPAS DA OBRA
Fundação
A fundação ideal é aquela que seria feita, de acordo com as normas técnicas, em qualquer
obra.
Há a possibilidade, entretanto de fazer a fundação de Hiperadobe, também.
Descrevendo de uma maneira superficial, cave uma vala no local onde for construir as
paredes com cerca de 25 ~ 30 cm de profundidade. Faça as 3 ou 4 primeiras camadas do
Hiperadobe de solo-cimento, isto é, misturando 10% de cimento à terra que vai ser usada na
obra. Compacte normalmente e siga construindo a parede com a colocação seqüencial das
camadas.
(Esta instrução vale para obras de um único pavimento em terrenos estáveis,planos e não
aterrados. Para situações especiais devem ser seguidas as normas técnicas aprovadas por
órgão normativos - ABNT).

Colocação da terra no tubo-guia
Um único operário fica sobre a parede, com o tubo-guia na mão, já “alimentado” com vários
metros de saco. Puxa-se a extremidade inferior do saco em direção ao chão e dá-se um nó
fechando-o. Coloca-se a terra dentro do tubo-guia até que o próprio peso da terra “exija” que
se solte um pouco mais o saco. O operador do tubo-guia desloca-se, então, para trás à medida
que o saco é enchido com mais terra pelo ajudante, deixando a sua frente uma grande
“lingüiça” que será compactada pelos compactadores – operários específicos para esta tarefa.
Enquanto a obra está nas primeiras camadas cada operário
que trás a terra pode, ele mesmo, depositar a terra no tubo-guia. À partir de
uma determinada altura o operador do tubo-guia, que está sobre a parede, estará mais alto
que os outros que estarão no chão. Assim serão necessários andaimes, ao longo da parede que
está sendo construída, e um único operário, caminhando sobre ele receberá os baldes e
somente ele depositará a terra no tubo-guia.

Fim de cada etapa e reinício
Cada carga de saco no tubo-guia dá pra fazer de 20 a 30 m de parede. Assim, a cada, 10 ou 15
minutos haverá uma interrupção rápida para arremate da ponta- final, troca do tubo-guia e
reinício de uma nova carga de saco com ajuste da ponta-inicial do saco. O operador do tuboguia é que vai coordenar estas atividades. Um ajudante será o suficiente.
O arremate de uma extremidade é feito simplesmente torcendo a extremidade
do saco e deixando-a por baixo da camada; pode, mas não precisa dar nó. Da mesma forma, no
início da camada, basta o operador do tubo-guia pisar sobre a extremidade torcida do saco e
deixar a primeira carga de terra prensá-la
contra o piso.

A compactação
A terra deve estar úmida. A umidade ideal é aquela em que, pegando-se uma pequena
quantidade que caiba em uma mão, possa se fazer um “bolinho” firme. Se brotar água de sua
superfície quando se aperta, estará muito úmida.
Se esfarelar, estará muito seca. A terra úmida não sai facilmente pelos orifícios do saco.
A compactação vertical deve ser feita com vigor em pelo menos duas sequências.
A compactação horizontal só deve ser feita em camadas que já tenham pelo menos uma outra
sobre ela e, atenção, enquanto ainda estiverem úmidas. Deve haver um operário com a
função de alinhar a cilindro formado, deixado pelo operador do tubo-guia, antes de iniciar a
compactação.
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perfeitamente alinhada. Este ajuste, antes de se iniciar a compactação é, portanto,
fundamental para se garantir o bom alinhamento da parede já que, diferentemente de
construções convencionais, com tijolos, não se podem usar linhas-guia que garantam o
alinhamento.

Porta e janelas
As portas e janelas deverão ter os seus quadros tão largos quanto a largura da parede.
O marcos das portas deverão já estar colocados em seus locais definitivos e alinhados,
aprumados e nivelados. Suportes provisórios devem ser colocados para evitar que a
compactação os desalinhe.
As janelas - básculas ou qualquer outro objeto que produza vão na parede - da mesma forma,
devem ser colocadas nos seus devidos lugares e escorados.
Vãos de portas e janelas com a parte de cima arredondados tem mais resistência que os de
formato retangular. Podem-se usar, inclusive, fôrmas provisórias para se fazer estes arcos que
serão retiradas depois de compactadas e secas.
No momento de se colocar as janelas a obra será obrigatoriamente interrompida, pois se gasta
muito tempo neste ajuste. Deve-se aproveitar este tempo para limpeza, arrumação de
andaimes e compactação.

Redes de água e energia elétrica
Para a passagem das redes de água e energia que porventura tenham que atravessar a
parede, deve-se simplesmente se deixar, transversalmente sob a camada, no local desejado,
um tubo de PVC na bitola necessária.
Para as redes que correrão ao longo da parede podem-se colocar as tubulações ou
eletrodutos(conduítes) sob as camadas a serem compactadas ou deixar para se fazer isso
depois de as paredes estarem prontas.

Reboco
Uma das grandes vantagens que o Hiperadobe tem é exatamente a de permitir o fácil
acabamento da parede com reboco. Devido à porosidade do saco, que permite a saída parcial
da terra, o reboco adere com grande facilidade a essa superfície. Pode-se usar tanto o reboco
natural como o com cimento. Ambos aderem muito bem.

Grandes vãos
Janelas grandes ou grandes vãos de passagem devem ser evitados ou receber atenção
especial. Se forem indispensáveis, a estrutura – parede - sobre eles deve ser reforçada com
vigas de concreto ou madeira de maneira a não comprometer a estabilidade do que vai ser
colocado em cima: laje ou telhado.

Laje
A colocação da laje de cobertura deve seguir os padrões convencionais de construção. Uma
cinta de acabamento sobre a última camada de terra, com ferragem adequada, fará o
nivelamento necessário que, via de regra, precisa ser ajustado, uma vez que é comum
chegar-se à última camada de terra com diferentes níveis em diferentes pontos da parede. A
colocação sequencial das camadas e a compactação nem sempre regular produz esta
irregularidade.
A largura da parede, em torno de 30 cm, é a grande garantia de que o peso da
laje será distribuído por uma superfície muito grande e, portanto, será segura. Exemplo: um
2
ambiente de quarto, cozinha e banheiro de área total 40 m e 35 m de perímetro de parede
2
terá, se for construído de Hiperadobe, uma superfície de apoio da laje de 10,5 m . Se a laje
2
tiver 10 cm de espessura seu peso será de cerca de 10.000 kg. Isso dará, então, 950 kg/m , ou
2
2
0,095 kg/cm . Como a resistência do adobe é de cerca de 10 kg/cm (a do Hiperadobe não é
conhecida, mas deve ser maior devido a melhor compactação) vê-se que, neste exemplo, a
parede de Hiperadobe poderia suportar uma laje 100 vezes mais pesada.

Telhado
Não há nada de especial a ser feito. O telhado em uma obra de Hiperadobe é exatamente
igual a que seria feito em qualquer obra convencional.

Cúpula em forma de abóbada
Um dos mais tradicionais usos do superadobe é em cúpulas abobadadas. O Hiperadobe
também permite esta geometria. Um cuidado especial, entretanto, deve ser tomado. Como a
largura do saco do Hiperadobe é menor em ralação ao superadobe, a superfície de contato
entre as camadas também é, e a defasagem que uma camada terá sobre a outra quando se
começa a formar a cúpula é menor também, o que poderá causar cúpulas muito altas se os
diâmetros dos ambientes forem grandes.
As cúpulas só podem ser feitas em ambientes circulares. As paredes devem subir aprumadas
até pelo menos 1,60 m e, a partir daí, cada camada colocada é defasada – deslocada - em
relação à anterior, em direção ao centro. Se esta defasagem for muito grande pode
comprometer a estabilidade da parede; se for pequena demais a cúpula ficará muito alta pois
serão necessárias muitas camadas para que a somatória dos afastamentos laterais cubra o
espaço até o centro onde a cúpula se fecha em círculo. A altura da cúpula vai depender,
portanto, do diâmetro do ambiente. Não há uma medida certa para esta defasagem lateral de
cada camada. O construtor, diante das dimensões de seus ambientes, da matéria-prima que
tem em mãos (que definirá a altura de cada camada) e da altura máxima desejada da cúpula,
deve fazer os cálculos e verificar qual será a melhor e mais segura defasagem lateral de cada
camada.

MÃO-DE-OBRA
O único insumo que se usa em grande quantidade, no Hiperadobe, é a mão-de- obra.
Diferentemente das construções tradicionais em que um único pedreiro e um ajudante
conseguem fazer toda uma obra, ainda que lentamente, no Hiperadobe são necessárias muitas
pessoas. A vantagem é que, havendo um número grande de pessoas – a maioria sem
qualificação – a obra pode andar muito rápido.
Para uma boa dinâmica do serviço é necessário se fazer um bom planejamento da mão-de-obra
disponível de modo que os recursos possam ser bem aproveitados e se evitem ociosidades,
tumulto ou retrabalho.

Os principais profissionais são

Operador do tubo-guia
É ele o elemento mais importante da obra. É quem segura o tubo-guia e, portanto, fica
responsável pela quantidade de terra no saco e pelo alinhamento inicial das camadas. Andando
de costas sobre a parede sua velocidade define a velocidade da construção. O ideal é que esta
pessoa seja um pedreiro experiente, pois ele saberá ajustar o assentamento das camadas com
as amarrações de paredes, fim do saco, reinício depois de interrupções, passagens por portas e
janelas, enfim, todos os itens que comporão a obra e que, depois de construídas as paredes,
terão que ser complementados.

Alimentador
É o responsável por colocar a terra dentro do tubo-guia. No início, nas primeiras camadas, ele
caminha no chão, ao lado da parede. A partir de determinada altura ele terá que se deslocar
sobre andaimes de onde receberá os baldes/latas dos carregadores e despejará a terra no
tubo-guia.

Carregadores
São aqueles que carregam os baldes/latas do local onde são cheios até onde está o operador
do tubo-guia. Eles é que fazem o trabalho pesado; devem ser pessoas habituadas a este tipo
de trabalho. Quanto mais longe a pilha de terra estiver da obra maior será o percurso a ser
percorrido. Assim, é importante que, no planejamento da obra, a posição do monte de terra
seja cuidadosamente escolhida, o mais perto possível das paredes.

Peneiradores e enchedores
São os que preparam a terra e as colocam nos baldes/latas para serem carregados. Se a terra
precisar ser peneirada será necessário mais de um nesta função. A quantidade de pessoas
nesta função dependerá de quantos carregadores houver. O equilíbrio entre as quantidades de
pessoas nestas duas funções permitirá um bom aproveitamento do tempo.

Compactadores
São os que darão forma final às camadas. Não é uma atividade simples como pode parecer. Um
compactador – o principal e mais experiente deles - deve estar de pé sobre a parede logo atrás
do operador do tubo-guia (na verdade, na frente, já que este anda pra trás). Sua função é,
também, ajustar o alinhamento da camada antes de iniciar a compactação. Outros
compactadores podem se distribuir ao longo da parede para fazer o trabalho de reforço a
primeira compactação já feita.
Os compactadores horizontais que, com soquetes pequenos, de mão, fazem o ajuste das
superfícies internas e externas das paredes são os responsáveis pelo prumo e acabamento
superficial que antecederá o reboco.

Ensacadores
São os que fazem o trabalho de recolocar o saco no(s) tubo-guia(s) sobressalente(s).

Serviços gerais
São os que fazem os trabalhos de movimentar andaimes, limpeza da obra, apoio às
atividades de compactação, escoramento, etc.

Planejamento do uso da mão-de-obra
O construtor deve, diante dos recursos humanos disponíveis, planejar a alocação desses
operários de tal maneira a se obter o máximo de eficácia. Uma reunião com os operários, antes
do início de cada jornada de trabalho é fundamental para que cada um saiba o que lhe cabe
fazer e para que também possa, eventualmente, auxiliar aos colegas uma vez que as atividades
são muito interrelacionadas e a perda de produtividade de um pode por em risco a eficácia de
toda a equipe.
O ideal é que se programem intervalos de 10 min a cada 50 min de trabalho para um breve
relaxamento, alongamento, beber água e ida ao banheiro. Todos parando juntos não há perda
de produtividade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Ao contrário do que possa parecer, o Hiperadobe permite a construção de paredes bem
aprumadas e com bom acabamento. Apesar do processo um tanto rústico de assentamento das
camadas de terra é possível, com cuidados especiais, se obter ângulos retos, medidas precisas,
alinhamentos bem feitos e prumos aceitáveis para clientes exigentes. O item mais difícil de se
obter é o nivelamento das camadas, mas um eventual desvio pode ser compensado ao longo da
obra, ou no fim, pelo ajuste da camada de acabamento que é feita antes de se assentar a laje
de cobertura ou o telhado.
O ajuste manual do alinhamento da camada que acabou de ser assentada, que é feito pelo
primeiro compactador, é fundamental para se definir o alinhamento e o prumo; e a
compactação lateral, se feita com a parede ainda úmida, pode, se o compactador for cuidadoso,
garantir ótimo acabamento superficial que, após o reboco, retira toda e qualquer imperfeição.

CONCLUSÃO
A obra com o Hiperadobe é um aprendizado permanente.
Como se trata de uma técnica de execução muito rápida e com uso intenso de mão-de-obra,
cada equipe acaba por desenvolver uma sintonia e uma eficiência operacional que será
proporcional ao número de pessoas disponíveis e seus talentos individuais, à qualidade das
matérias-primas e das ferramentas disponíveis e da coordenação dos trabalhos, além das
condições do tempo.
Cada obra será diferente e será sempre uma oportunidade de desenvolvimento
de novas ferramentas, novos métodos operacionais e de gestão dos recursos.
O construtor deve estar preparado para isso e consciente de que está diante de um método
vivo onde tudo ainda está por ser aperfeiçoado.

O que sabemos, hoje, do Hiperadobe é que a sua simplicidade de execução, a rapidez com
que pode ser feita a obra, a flexibilidade para se ajustar a diferentes situações, os custos,
além da resistência e do inigualável conforto térmico não encontram similar na construção
civil.
Contatos

Esse Manual foi concebido pelo Engenheiro Fernando S. Pacheco através do material
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