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RESUMO 

A construção em terra é uma técnica utilizada em todo o mundo e representa uma das formas 

mais antigas de construir. É uma solução que apresenta diversas vantagens quando comparadas 

com outras técnicas de construção, nomeadamente bom desempenho térmico e acústico, baixo 

valor de energia incorporada, elevada resistência ao fogo, permitindo ainda reduzir 

consideravelmente os custos da construção, uma vez que se trata de um recurso disponível no 

próprio local ou conseguido a baixos custos. É também um tipo de construção versátil pois 

permite a utilização de várias técnicas, entre elas a construção de alvenaria de blocos de terra 

comprimida (BTC).  

A produção de BTC consiste em compactar, através de meios mecânicos, uma mistura de solo 

e água num molde, diminuindo os vazios e a porosidade, aumentando assim a sua resistência 

mecânica. Quando as propriedades do solo não são adequadas ao fabrico dos blocos, recorre-se 

ao uso de estabilizantes para melhorar as propriedades dos BTC’s. Esta dissertação apresenta 

uma solução de estabilização química através da adição de cimento e cal hidráulica à mistura 

de solo e água.  

Depois de produzidos, os BTC foram avaliados quanto à regularidade dimensional 

apresentando coeficientes de variação muito baixos e consequentemente uma elevada 

regularidade dimensional. Foram também ensaiados quanto à sua resistência à compressão e à 

flexão, tendo sido efetuada a comparação entre BTC no estado saturado e no estado seco, o que 

permitiu avaliar a sensibilidade dos BTC à presença de água. 

Com estes ensaios foi possível concluir que os BTC cumprem os requisitos mínimos 

apresentados nas normas internacionais. Relativamente à influência da presença de água, 

observou-se também uma redução para quase metade no valor da resistência à compressão e à flexão 

resultante da saturação dos BTC.  

De seguida, foram construídos e ensaiados à compressão dois tipos de amostras aqui 

denominados por prismas e modelos de BTC. De modo a aferir sobre o contributo da argamassa 

para o comportamento da alvenaria foram efetuados ensaios com e sem argamassa.  

Relativamente aos ensaios realizados nos prismas e modelos de alvenaria, verificou-se uma 

redução significativa no valor da resistência à compressão da alvenaria quando comparado com 

o valor obtido para os BTC. Estes resultados demostraram ainda que a introdução de argamassa 

nas juntas das amostras melhora o seu comportamento à compressão. 
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ABSTRACT 

Earth construction is a worldwide used technique, and it represents one of the most ancient 

construction methods. It consists in a solution which offers several advantages when comparing 

to other construction techniques, namely a good thermal and acoustic performance, a low built-

in power, high fire resistance, and it allows a considerable reduction as well in the construction 

costs, since it is and available resource which can be found in the local, or that can be obtained 

at low price. Furthermore, it is also a very versatile construction method, since it allows the 

integration of several techniques, being among them the construction of CEBs (Compressed 

Earth Blocks).  

The CEB production consists in compressing, through mechanical means, a mixture of soil and 

water inside a mold, decreasing the gaps and the porosity, and increasing, therefore, he 

mechanical resistance. When the properties of the soil are not well-suited to the fabrication of 

the blocks, it is necessary to use stabilizers to improve the properties of the CEBs. This 

dissertation presents a solution for a chemical stabilization, by adding cement and hydraulic 

lime to the moisture of soil and water. 

After their production, the CEBs were evaluate regarding the dimensional regularity, presenting 

very low changing coefficients and, consequently, a high dimensional regularity. They were 

also assessed regarding their resistance to the compression and flection by doing the comparison 

between the CEBs in the dry and saturated state, allowing to evaluate the sensitivity of the CEBs 

in the presence of water.  

With those experiments, it was possible to conclude that CEBs follow the minimum 

requirements regarding the international norms. Considering the influence of the presence of 

water, it was observed a reduction by almost half of the resistance value under compression and 

under saturation of the CEBs. 

Afterwards, two types of samples were constructed and assessed under compression, being here 

denominated by prims and CEB models. To evaluate the contribution of grout in the masonry’s 

behavior, there were performed some tests which were done with and without grout. 

Regarding the experiments performed to the prisms and the masonry models, it was observed 

an important reduction in the masonry’s resistance to compression when comparing to the value 

obtained in CEB’s tests. These results show that the introduction of grout in the joints of the 

samples can improve their behavior under compression. 
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Keywords: Earth construction, CEB (Compressed earth blocks), Mechanical characterization, 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

A indústria da construção tem uma importância significativa na prossecução dos objetivos 

subjacentes ao desenvolvimento sustentável pois representa uma atividade com elevado 

impacte sobre o meio ambiente, designadamente, no que respeita à seleção das matérias primas, 

aos consumos de energia e de água e à produção de resíduos e, consequentemente, na libertação 

de gases poluentes para a atmosfera em quantidades significativas (Rocheta e Farinha, 2007), 

(Braga e Rocheta, 2008) e (Murta et al., 2010).  

É de notar que o impacte da extração de recursos naturais direcionados para a indstria da 

construção é bastante significativo, representando cerca de 50% de todos os recursos extraídos 

globalmente. De igual forma, também ao nível das emissões de gases de efeito de estufa e da 

produção de resíduos, este tipo de indústria gera uma elevada preocupação. Ao nível das 

emissões de CO2, esta representa cerca de 30% da produção mundial e ao nível da produção de 

resíduos são atingidos, a nível nacional, valores na ordem dos 50% (Braga & Rocheta, 2008) e 

(Pacheco-Torgal e Jalali, 2012).  

É também imperativo não esquecer a escassez dos recursos naturais não renováveis, pelo que é 

necessário preservá-los e recorrer a materiais e técnicas construtivas mais eficientes e amigas 

do ambiente, constituindo assim, um contributo fundamental para a sustentabilidade da 

indústria da construção e, por consequência, para um desenvolvimento mais sustentável.  Deste 

modo, constata-se a importância do estudo de soluções construtivas mais sustentáveis, aliando 

a aplicação de materiais naturais, de fácil obtenção perto do local de construção, a métodos 

construtivos que requerem pouca energia na sua aplicação e, implicitamente, baixo teor de 

emissão de gases poluentes para a atmosfera (Murta et al., 2010). 

A construção em terra assume-se, neste contexto particular, como uma mais-valia, o que a torna 

extremamente competitiva quando comparada com os materiais e técnicas construtivas 

correntes. A simplicidade e a inesgotabilidade associadas à terra como material de construção 

contribuem para dissipar as incertezas energéticas futuras, tanto para países em 

desenvolvimento, como para países desenvolvidos (Correia, 2006). 

Segundo Houben e Guillaud (2008) citado por Oliveira (2014), existem 18 métodos de construir 

em terra, sendo que as mais usais são a taipa, o tabique, o adobe e mais recentemente os blocos 

de terra comprimida (BTC). 
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É importante referir que nem todos os solos são adequados para a construção em terra, sendo 

apenas a fração mineral dos solos utilizada na construção em terra, excluindo assim a matéria 

orgânica do solo. A fração mineral de um solo é constituída por partículas de tamanho variável, 

designadamente argila, silte e areia, que se encontram misturados entre si, condicionando o 

comportamento apresentado pelo solo, uma vez que este será função das quantidades existentes 

dessas partículas (Torgal, Eires e Jalali, 2009). Neste contexto, uma etapa fundamental na 

construção em terra é a avaliação da adequabilidade do solo, devendo esta ser efetuada 

previamente com recurso à sua caracterização. 

Dada a variabilidade associada ao material que serve de base à construção em terra, mostra-se 

de extrema importância o estudo do seu comportamento para diferentes tipos de solo, 

nomeadamente a nível mecânico.   

 

1.2. Motivação e objetivos  

A motivação para este estudo prende-se, sobretudo, na sustentabilidade associada à construção 

em terra, na qual se inserem os BTC uma vez que aliam a aplicação de materiais naturais, de 

fácil obtenção perto do local de construção, a um método construtivo que requer reduzida 

quantidade de energia na sua aplicação e, implicitamente, baixo teor de emissão de gases 

poluentes para a atmosfera.  

Com a presente dissertação pretende-se dar um contributo no sentido da validação da 

construção de alvenarias com BTC, tendo como principal objetivo a caracterização mecânica 

de paredes de alvenaria de blocos de terra comprimida estabilizados com cimento e cal (ligantes 

hidráulicos). 

Em seguida serão apresentados, os objetivos que determinaram o desenvolvimento deste 

trabalho de investigação, sendo eles: 

• Processo de produção dos BTC: 

1. Caracterização dos materiais necessários à produção dos BTC; 

2. Produção dos BTC. 

• Ensaios de caracterização dos BTC: 

1. Análise da regularidade dimensional dos BTC; 



CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 

25 

 

2. Caracterização dos BTC quanto à sua resistência à compressão, no estado seco 

e no estado saturado; 

3. Caracterização dos BTC quanto à sua resistência à flexão, no estado seco e no 

estado saturado; 

• Ensaios de caracterização da alvenaria de BTC: 

1. Construção e caracterização mecânica dos prismas e modelos de alvenaria de 

BTC, com junta seca e junta argamassada. 

 

1.3. Metodologia 

Na fase inicial deste trabalho foi necessário efetuar uma breve revisão bibliográfica referente à 

construção em terra, sobretudo focada nos blocos de terra comprimida (BTC). Esta etapa 

permitiu obter uma clara noção do que tem vindo a ser desenvolvido na área, servindo também 

como forma de enquadrar o presente trabalho no que já foi realizado a nível nacional e 

internacional, permitindo desta forma planificar e analisar o trabalho experimental. 

Este trabalho é sobretudo de carácter experimental, pois visa gerar conhecimento através da 

caracterização mecânica de alvenarias de BTC estabilizados com cimento e cal. Além disto, os 

objetivos estipulados foram conseguidos utilizando-se métodos e recursos laboratoriais. 

O desenvolvimento deste trabalho experimental iniciou-se com a seleção e caracterização dos 

materiais necessários à produção dos BTC’s. De seguida, com o intuito de escolher a mistura 

para a produção dos blocos, estudaram-se cinco misturas com diferentes percentagens de 

materiais da composição da fração sólida (solo, cimento e cal), para tal foi necessário proceder 

ao fabrico de provetes cilíndricos para posteriormente serem ensaiados ao nível da resistência 

termomecânica em regime estacionário. Sendo importante referir que a escolha da mistura a 

utilizar teve por base outro trabalho de investigação a decorrer paralelamente a este com o 

mesmo tipo de solo, mas para estudar outras caraterísticas físicas e mecânicas.  

Depois de escolhida a mistura, segue-se a produção dos BTC que foram posteriormente 

analisados quanto à sua regularidade dimensional, resistência à compressão e à flexão, sendo 

efetuada a comparação entre os resultados obtidos para BTC no estado saturado e no estado 

seco. 
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Com a unidade de alvenaria de BTC caracterizada mecanicamente, procedeu-se à 

caracterização da alvenaria de BTC. Para tal, foram construídos e ensaiados quanto à resistência 

à compressão, dois tipos de amostras denominadas por prismas e modelos. Ainda de forma 

avaliar o contributo da argamassa no comportamento mecânico dos prismas e modelos foram 

ensaiados seis primas e seis modelos de alvenaria, três com argamassa e três sem argamassa.  

 

1.4. Organização da dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em 6 capítulos, descrevendo-se em seguida, de 

forma sucinta, o conteúdo de cada um.  

No Capítulo 1, é apresentado um enquadramento ao tema, motivação e objetivos, bem como a 

descrição da metodologia e do trabalho experimental desenvolvido.  

No Capítulo 2, é efetuada a revisão bibliográfica sobre a construção em terra. Apresenta-se de 

forma breve, a história e a distribuição da construção em terra pelo mundo, sendo 

posteriormente apresentadas as vantagens e desvantagens deste tipo de construção. Em seguida, 

é abordada a adequabilidade dos solos, nomeadamente, os principais ensaios expeditos ou 

laboratoriais a realizar para efetuar a sua caracterização. Neste capítulo, é ainda objeto de estudo 

a estabilização dos solos, sendo referidos os principais métodos de estabilização existentes, 

dando especial atenção à estabilização química através da adição de cimento e cal hidráulica. 

Por fim são apresentadas as formas de construção em terra, onde foi feita uma breve descrição 

das técnicas mais usuais. 

No Capítulo 3, é efetuada uma revisão bibliográfica sobre os blocos de terra comprimida (BTC), 

objeto de estudo desta dissertação. Começa-se por fazer um enquadramento do tema, onde são 

apresentadas algumas caraterísticas desta técnica e enumeradas as principais vantagens e 

desvantagens. Por fim, foi realizada uma revisão bibliográfica das propriedades mecânicas dos 

BTC e das alvenarias de BTC.  

No Capítulo 4, é apresentada a descrição e caraterização dos materiais utilizados para a 

construção dos BTC, bem como os procedimentos de ensaio e análise dos resultados obtidos 

nos ensaios de caraterização do solo, tendo como principal objetivo a avaliação da sua aptidão 

para a construção em terra.  De seguida é apresentada a metodologia utilizada para obter a 

mistura final para a produção dos blocos. Por último é ainda apresentado o processo de fabrico 
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de BTC bem como, os procedimentos de ensaios e analise dos resultados que permitiram avaliar 

a adequabilidade dos BTC para a construção de alvenarias de BTC. 

O Capítulo 5 está dividido em quatro subcapítulos, no primeiro subcapítulo é feita uma 

introdução ao tema, no segundo é apresentada a constituição e caraterização da argamassa 

utilizada para o fabrico dos provetes de alvenaria. No terceiro subcapítulo é apresentado o 

processo de construção dos prismas de BTC, o sistema e procedimento de ensaio bem como a 

discussão dos resultados obtidos. Por fim o último subcapítulo é referente aos ensaios à 

compressão de modelos de alvenaria de BTC, começa-se por apresentar o processo de 

construção, sendo de seguida apresentados o procedimento de ensaio bem como a apresentação 

e discussão dos resultados. 

Por último, no Capítulo 6, apresentam-se as conclusões finais e sugerem-se trabalhos futuros.  
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2. A CONSTRUÇÃO EM TERRA 

2.1. Introdução 

Neste Capítulo, é efetuada a revisão bibliográfica sobre a construção em terra. Apresenta-se de 

forma breve, a história e a distribuição da construção em terra pelo mundo, sendo 

posteriormente apresentadas as vantagens e desvantagens deste tipo de construção. Em seguida, 

é abordada a adequabilidade dos solos, nomeadamente, os principais ensaios expeditos ou 

laboratoriais a realizar para efetuar a sua caracterização. Neste capítulo, é ainda objeto de estudo 

a estabilização dos solos, sendo referidos os principais métodos de estabilização existentes, 

dando especial atenção à estabilização química através da adição de cimento e cal hidráulica. 

Por fim são apresentadas as formas de construção em terra, onde foi feita uma breve descrição 

das técnicas mais usuais. 

2.2. Enquadramento histórico  

É difícil dizer exatamente a data em que o homem começou a utilizar a terra como material de 

construção. De acordo com  Pollock, 1999 a utilização da terra como material de construção 

remonta ao período de 5.000 a 4.000 a.C.. Minke (2006) refere que deve ter sido há mais de 

9.000 anos, enquanto Berge (2009), estima que a construção em terra poderá ter começado a 

ser usada há mais de 10.000 anos, de uma forma natural através da necessidade de o Homem 

responder às necessidades básicas de proteção e abrigo, e só depois como expressão de cultura 

(F. P. Torgal et al., 2009). Na Figura 1 pode observar-se uma ilustração egípcia com indicação 

do método de fabrico e execução de paredes de adobe em 1500 A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ilustração egípcia em 1500 A.C. com indicação do método de fabrico e execução de paredes de 

adobe (Schroeder, 2012). 
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A distribuição mundial da construção em terra, bem como os locais classificados como 

património da humanidade pela UNESCO são apresentados na Figura 2, mostrando ser uma 

técnica de construção amplamente utilizada em todo o mundo, apresentando uma grande 

versatilidade de técnicas de construir em terra dependendo de diversos fatores como o clima, a 

cultura, a economia, bem como as características da terra local como material de construção. É 

importante referir que a construção em terra está presente em cerca de 17% das construções 

classificadas como património da humanidade pela UNESCO (Oliveira, 2014). De seguida são 

apresentados alguns locais classificados como património mundial pela UNESCO, tais como a 

antiga cidade de Shibam no Iémen, (Figura 3(a)), ksar de Ait-Bem-Haddou em Marrocos, 

(Figura 3(b)), as torres de Djenné no Mali, (Figura 3(c)), e parte da grande muralha da China, 

(Figura 3(d)). 

 

 

Figura 2: Distribuição mundial da construção em terra e locais classificados como património mundial pela 

UNESCO. (Adaptado de [1]) 

  

(a) (b) 

Locais classificados como património mundial pela UNESCO;              Distribuição mundial da construção em terra.            
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(c) (d) 

Figura 3: Locais com construção em terra classificados como património mundial pela UNESCO: (a)Antiga 

cidade de Shibam no Iémen; (b) Ksar de Ait-Bem-Haddou em Marrocos; (c) As torres de Djenné no Mali; (d) 

Parte da grande muralha da China. [2] 

 

2.2. Vantagens e limitações da construção em terra 

A construção com terra como matéria prima básica apresenta vantagens e desvantagens em 

relação a outros materiais de construção e que devem ser tidas em conta sempre que esta técnica 

construtiva é adotada, com o sentido de potenciar as suas vantagens e minimizar as suas 

debilidades.  

2.2.1. Vantagens da construção em terra 

Para Adam e Agib (2001), a terra enquanto material de construção, apresenta diversas 

vantagens a diferentes níveis, entre as quais se destacam as que se indicam de seguida: 

• A nível económico – a utilização da terra permite reduzir consideravelmente os custos 

da construção, já que se trata de um recurso disponível no próprio local ou conseguido 

a baixos custos; 

• A nível energético – como é utilizado localmente, com baixos ou reduzidos custos de 

transporte, e não necessita de ser submetido a qualquer transformação industrial, 

permite uma grande economia em termos de gastos energéticos. Além disso, graças à 

sua inércia térmica, possibilita reduções significativas nos custos de climatização dos 

edifícios; 

• A nível ecológico – como a terra é utilizada em cru, não provoca poluição decorrente 

do seu tratamento, ao contrário do que acontece com a produção de outros materiais de 
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construção. É também um material totalmente reutilizável o número de vezes que for 

necessário; 

• A nível político – por ser considerado um material global, pois existe a nível mundial, 

de acordo com as diferentes potencialidades de cada país, pode assumir uma dimensão 

política; 

• A nível social – a terra crua permite reduzir os custos da habitação social e permite 

desenvolver a sociabilização e a autonomia do povo, pois é uma técnica que permite a 

autoconstrução; 

• A nível cultural – a terra permite a adequação da arquitetura às possibilidades de cada 

cultura e de cada região. 

São inúmeras as vantagens da construção em terra, a diferentes níveis, que combinadas com 

adequados projetos de arquitetura e de especialidade, e com a utilização de metodologias 

próprias podem resultar numa economia energética (Araújo, 2015).  

2.2.2. Limitações da construção em terra 

Como já referido anteriormente, e apesar das inúmeras vantagens apresentadas, a construção 

em terra apresenta também algumas limitações. Para Adam e Agib (2001), as principais 

desvantagens da construção em terra são: 

• A reduzida durabilidade quando não é corretamente protegida e preservada, 

principalmente em áreas bastante afetadas pela pluviosidade;  

• Reduzida resistência à flexão e à tração, apesar de apresentar um comportamento 

razoável à compressão; 

• Baixa resistência ao desgaste, podendo ser melhorado ou protegido se a sua resistência 

não for suficiente; 

• Elevada retração devido à perda de água por secagem, resultando em fissuração e na 

consequente diminuição das capacidades mecânicas; 

• Reduzida aceitação na sociedade contemporânea por ser considerado um material de 

segunda classe e por estar associado à memória de pobreza económica; 

• A inexistência de legislação e de métodos de dimensionamento que assegurem níveis 

mínimos de durabilidade e segurança. 
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2.3. Adequabilidade dos solos 

Na construção em terra, como já foi referido anteriormente, o material utilizado como matéria-

prima é a terra, ou solo, que é definida como todo o material da crosta terrestre constituído por 

elementos minerais e orgânicos, proveniente da decomposição das rochas e a sua transformação 

por influência de processos físicos, químicos e biológicos, ligados às condições bioclimáticas 

locais e à decomposição da matéria orgânica presente (Houben, H., Guillaud, 2008) e  (Pinto, 

2009). 

A fração sólida de um solo é constituída por matéria mineral e matéria orgânica, estando esta 

última presente nas camadas superficiais de um terreno, normalmente até uma profundidade 

não superior a 40 cm, e contém elementos vegetais, animais, dejetos de animais, matéria 

orgânica em decomposição e húmus. Sendo que esta matéria não é desejável do ponto de vista 

da construção civil, devendo ser excluída da mistura a utilizar (Houben, H., Guillaud, 2008) e 

(Minke, 2012). 

A matéria mineral perfaz a maior percentagem de solo, sendo constituída por partículas de 

diversos tamanhos, nomeadamente argilas, siltes, areias e seixo que se encontram misturados 

entre si em proporções variáveis (Pacheco Torgal, Eires, & Jalali, 2009) e (Houben, H., 

Guillaud, 2008). 

Os minerais alterados (argilas) resultam de uma alteração química da rocha mãe e funcionam 

como ligantes numa mistura de terra, enquanto que os minerais inalterados (silte, areia, gravilha 

e seixo) têm uma constituição idêntica à rocha mãe de onde tiveram origem, funcionando como 

inertes (Minke, 2012). 

A caracterização da terra está dependente, sobretudo, do estudo de quatro propriedades 

fundamentais: granulometria, plasticidade, compressibilidade e coesão. A granulometria define 

a natureza e a dimensão dos grãos (matéria mineral) constituintes da amostra, a plasticidade 

determina a capacidade de a terra ser moldada, a compressibilidade define a capacidade de 

densificação e redução da porosidade e a coesão caracteriza a propriedade de adesão dos 

agregados entre si (Houben, H., Guillaud, 2008).  

Assim sendo, para aferir a adequabilidade da terra para a construção, é necessário proceder a 

uma série de ensaios que permitem quantificar as suas propriedades. Os ensaios a realizar nesse 

sentido podem ser divididos em duas categorias, sendo uma das categorias a de ensaios 

expeditos, que podem ser facilmente executados em campo sem recorrer ao uso de 
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equipamentos muito sofisticados, mas que apresentam um nível de fiabilidade baixo, e a outra 

a de ensaios laboratoriais, onde a caracterização do solo é feita em ambiente controlado, com 

recurso a equipamentos certificados e segundo procedimentos normalizados (Oliveira, 2014). 

Apresenta-se de seguida uma breve descrição de cada um dos ensaios acima referidos. 

2.3.1. Ensaios expeditos 

Nestes ensaios é possível tirar algumas informações iniciais sobre o tipo de solo no local da sua 

extração. São considerados ensaios de fácil execução e não necessitam de equipamentos 

sofisticados, dispensando assim a realização de ensaios de laboratório. Têm como objetivo 

aferir as propriedades qualitativas do solo e a sua adequabilidade para as aplicações específicas.   

Segundo Oliveira (2014), o grupo francês CRAterre, que é um centro de investigação e 

documentação de referência mundial na área da arquitetura em terra, considera os seguintes 

ensaios para avaliar a adequabilidade do solo: 

• Ensaio de inspeção visual – que consiste na avaliação visual do solo, tentando analisar 

características como a angularidade das partículas que o constituem, a sua cor, a forma 

e o seu odor; 

• Ensaio do tato – com este ensaio é possível perceber se se está na presença de um solo 

plástico ou viscoso, pela presença de argila, ou se se está na presença de um solo 

arenoso, por este ser áspero, pelo simples ato de esfregar o solo entre as mãos; 

• Ensaio da resistência seca – este ensaio permite determinar se o solo apresenta ou não 

coesão, através da avaliação do esforço necessário para partir amostras secas em forma 

de disco, o que indica aproximadamente a resistência seca do solo; 

• Ensaio da bola – para a realização deste ensaio é necessário criar uma mistura com uma 

determinada quantidade de água que posteriormente é moldada em forma de bola. A 

bola é deixada cair a cerca de um metro de altura do chão e, consoante o seu impacto e 

a forma como se dispõe devido a ele, é possível concluir se a quantidade de água aí 

presente é ou não apropriada à sua compactação; 

• Ensaio do brilho – neste ensaio é necessário moldar uma bola de solo húmido e 

posteriormente cortá-lo com uma lâmina, de forma a ser possível observar uma 

superfície que, caso seja opaca, indica a predominância de silte e, caso seja brilhante, 

indica existir predominância de minerais de argila; 
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• Ensaio do charuto – este ensaio, que consiste em moldar solo húmido na forma de um 

charuto, é realizado no sentido de avaliar qualitativamente a proporção entre as frações 

que constituem o solo e a sua adequabilidade para a construção em terra através do 

achatamento do charuto entre os dedos e da análise do espaçamento entre as quebras 

induzidas com essa ação; 

• Ensaio de sedimentação – com este ensaio é possível determinar de forma simplificada 

e aproximada as frações de argila silte, areia e seixo que compõe o solo. Consiste em 

agitar um frasco onde previamente foi colocada uma amostra de solo com água, 

colocando-o de seguida em repouso permitindo que as partículas se depositem em 

camadas consoante o seu peso de forma a ser possível a medição da altura de cada 

camada. 

2.3.2. Ensaios laboratoriais  

No que diz respeito aos ensaios de laboratório é possível dizer que estes são mais rigorosos e 

fiáveis que os ensaios expeditos. Contudo, são ensaios realizados em laboratório, geralmente 

longe do local de extração do solo e são ensaios que requerem equipamentos específicos e 

técnicos especializados. Entre os ensaios de laboratório que podem ser realizados com vista à 

caracterização do solo e à verificação da sua adequabilidade para a construção em terra 

(Oliveira, 2014), destacou os seguintes:  

• Ensaio de análise granulométrica por sedimentação – este ensaio tem como principal 

objetivo definir a dimensão dos grãos (matéria mineral) constituintes de uma amostra 

de solo. Este ensaio pode ser definido em duas fases: na primeira fase, determina-se a 

quantidade percentual das partículas que passam ou são retidas em peneiros de abertura 

normalizadas, sendo adequada para a medição de partículas maiores (seixo, gravilha e 

areia); na segunda fase frequentemente chamada como teste de sedimentação, mede-se 

a velocidade de decantação das partículas de solo dispersas em água, em função da 

variação da densidade da solução, calculando-se as suas proporções na amostra. Esta 

última fase adequa-se à medição das partículas mais finas, como silte e argilas. 

• Ensaio de limites de consistência ou limites de Atterberg – estes limites são os teores de 

água que correspondem às fronteiras do estado de comportamento do solo fino, 

dividindo-se em sólido, semissólido, plástico e líquido, definindo, respetivamente, os 

limites de liquidez, plasticidade e de retração, segundo o que se pode encontrar na norma 
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NP143 (1969). O limite de retração corresponde à mudança do estado sólido com 

retração para o estado sólido sem retração. O limite de liquidez corresponde ao teor em 

água necessário para o solo passar do comportamento plástico para o líquido. O limite 

de plasticidade de uma amostra de solo corresponde ao seu estado de transição do estado 

plástico para o estado sólido;  

• Ensaio de compactação de Proctor – o procedimento utilizado para a realização deste 

ensaio baseia-se no descrito na especificação LNEC E197 (1966). Este ensaio permite 

determinar a relação existente entre a baridade seca máxima e o teor de água ótimo de 

um determinado solo após a sua compactação a uma dada energia. Esta energia de 

compactação conduz a que a sua designação possa ser leve ou pesada; 

• Ensaio de equivalente de areia – este ensaio permite estimar a percentagem de areia que 

existe no solo na sua fração com dimensões inferiores a 2 mm. Determina-se segundo o 

exposto na norma EN 933-8 (2002) e tendo por base as distintas velocidades de 

deposição das partículas que se encontrem numa suspensão de solo, água e floculante; 

• Ensaio de azul-de-metileno – este ensaio, que é realizado tendo em consideração o 

disposto na norma EN 933-9 (2009), consiste na determinação da atividade da argila 

contida numa determinada amostra de solo através da troca iónica dos catiões presentes 

na superfície das partículas com dimensão inferior a 2mm.  

 

2.4. Estabilização de solos 

A estabilização de solos consiste na utilização de qualquer processo de natureza física, química, 

físico-química ou mecânica (natural ou artificial), com a finalidade de alterar as caraterísticas 

do solo existente, de modo a melhorar o seu comportamento possibilitando a sua utilização 

como material de engenharia (Cristelo, 2001) e (Kibert, 2012). 

Os métodos de estabilização de solos são frequentemente classificados em três grupos  

(Cristelo, 2001) e (Houben, H., Guillaud, 2008): 

• Métodos de estabilização física; 

• Métodos de estabilização mecânica;  

• Métodos de estabilização química. 



CAPÍTULO II – A CONSTRUÇÃO EM TERRA 

 

 

39 

 

O método de estabilização física consiste na alteração das propriedades do solo, através da ação, 

por exemplo, da temperatura e da eletricidade. Este método inclui técnicas como por exemplo, 

a electro-osmose, a utilização de sobrecargas temporárias, o recurso a drenos verticais e a 

técnicas de aquecimento ou congelamento dos solos, sendo estas últimas utilizadas 

essencialmente quando existe alguma dificuldade que impeça a utilização de técnicas menos 

dispendiosas (Cruz, 2004). Por exemplo, quando estamos perante um solo de reduzida 

permeabilidade a sua taxa de consolidação é particularmente lenta, podendo esta ser acelerada 

através de várias técnicas, tais como o recurso a drenos verticais, a sobrecargas temporárias e à 

electro-osmose (Cristelo, 2001). 

O método de estabilização mecânica dos solos consiste em modificar a estrutura das partículas 

de um solo recorrendo por exemplo à sua compactação, através da ação de um determinado 

esforço de compressão ou de vibração, diminuindo assim o índice de vazios no interior do solo, 

o que implica maior resistência e uma menor deformabilidade e permeabilidade, reforçando a 

sua capacidade portante e a previsibilidade do seu comportamento. A correção granulométrica 

também é um método de estabilização mecânica, e consiste, como o próprio nome indica em 

corrigir a granulométrica de um solo, cuja correção pode ser feita através da adição ou subtração 

de algumas frações (Soares, 2016). Por exemplo, quando estamos perante um solo coesivo de 

baixa resistência, a sua estabilidade pode ser melhorada através da adição de material granular, 

enquanto que solos arenosos, instáveis devido à falta de ligações entre as partículas, podem 

também ser melhorados recorrendo à mistura com finos (Cristelo, 2001).  

A estabilização de um solo por métodos químicos refere-se à alteração das propriedades da terra 

pelas reações físico-químicas consequentes da adição de aditivos na mistura. Estes podem ser 

genericamente subdivididos em cinco grupos principais: os aditivos não-hidráulicos (cal aérea), 

que são mais adequados para estabilizar solos que possuam grande coesão e uma granulometria 

fina, os aditivos hidráulicos (cimento e cal hidráulica) e os betumes, que são mais adequados 

para solos cujas partículas têm maior dimensão, as fibras que podem ter um papel importante 

na redução da retração dos solos e no aumento da sua coesão e flexibilidade, e outros aditivos 

que confiram propriedades hidrófugas à terra (Kibert, 2012). Tradicionalmente, os produtos 

mais utilizados na estabilização química são o cimento e a cal, no entanto, nos últimos anos, 

devido às crescentes preocupações ambientais e económicas têm sido desenvolvidas novas 

técnicas, nomeadamente a ativação alcalina de cinzas volantes (Soares, 2013) e (Cristelo e 

Jalali, 2007). 
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A escolha do método de estabilização adequado ao tipo de solo é essencial uma vez que estes 

métodos podem ter maior ou menor eficiência consoante o tipo de solo que se pretende melhorar 

devido à enorme variabilidade que este pode apresentar. Posto isto, é importante uma clara 

identificação de qual(is) a(s) propriedade(s) do solo que se pretende(m) melhorar, promovendo-

se dessa forma a correta aplicação do método que se pretende utilizar. A estabilização deve 

ainda ser pensada em termos de medidas preventivas contra condições adversas desenvolvidas 

quer durante a construção, quer durante a vida útil da obra (Cristelo, 2001), (Houben e Guillaud, 

2008) e (Cruz e Jalali, 2008).   

Nesta seção foi efetuada uma breve descrição dos três métodos de estabilização. De seguida, é 

descrito de forma um pouco mais detalhada o método de estabilização química, mais 

precisamente a utilização de ligantes hidráulicos como a cal hidráulica e o cimento no 

tratamento dos solos, método utilizado no decorrer do trabalho de investigação apresentado 

nesta dissertação. 

2.4.1. Estabilização de solos com cimento e cal  

Como já foi referido anteriormente a estabilização de solos com recurso a cimento e cal 

(ligantes hidráulicos) é designada por estabilização química. Este tipo de estabilização permite 

uma redução do índice de plasticidade, um aumento da trabalhabilidade que resulta das 

evoluções granulométricas, o que torna o material mais granular, garantindo assim o aumento 

da rigidez, quer a médio, quer a longo prazo (Pinto, 2009).  

A estabilização dos solos com recurso ao cimento tem sido a mais utilizada, sendo 

especialmente vantajosa em solos granulares, solos siltosos e argilas pouco plásticas, não sendo 

adequada a sua utilização em solos orgânicos (solos com percentagens de matéria orgânica 

superior a 2 %) e argilas muito plásticas. É um aditivo utilizado para aumentar a durabilidade e 

a resistência da mistura, podendo ser utilizado para aumentar a coesão dos solos pouco coesos, 

reduzir a retração volumétrica e a sua capacidade de absorção de água (Kibert, 2012) e (Houben, 

H., Guillaud, 2008). 

A percentagem de cimento a utilizar na mistura terra/cimento são medidas com os elementos 

secos, sendo que a percentagem de cimento pode chegar aos 20 % da mistura, mas a proporção 

normal é inferior a 10% (Kibert, 2012). Minke (2012) refere que para percentagens inferiores 

a 5 % a resistência à compressão pode diminuir, sendo que é necessário estudar caso a caso 

para aferir qual a percentagem de cimento mais adequada para os objetivos propostos. Para o 

(Auroville Earth Institute) o valor mínimo ronda os 3%, o valor médio nos 5% e a percentagem 
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máxima não deve ultrapassar os 7-8 %. Soares, 2017 indica que, em termos gerais, as 

percentagens de cimento utilizadas na mistura variam consoante a granulometria, entre 5% e 

7% no caso dos siltes, 7% e 15% no caso das areias e 4% no cascalho.   

São vários os fatores que influenciam as propriedades físicas dos solos com cimento, como o 

tipo de solo, o grau de mistura, tempo de cura ou de hidratação e a baridade seca da mistura 

compactada, sendo que o processo de hidratação do cimento é facilitado se a mistura for 

compactada no teor ótimo de humidade (Cristelo, 2001). 

São vários os autores que indicam que o tipo de solo e a sua distribuição granulométrica é o 

principal fator que influência a resistência à compressão dos solos (Minke, 2012). 

Kibert (2012) indica que a maior adequabilidade do cimento em solos de maior granulometria 

deve-se ao facto da superfície de contacto entre os grãos de terra e o cimento ser maior, 

facilitando desta forma a homogeneização da mistura, enquanto que os solos mais argilosos 

quando misturados com cimento tem tendência a formar grumos, o que não permite a criação 

de uma mistura homogénea, podendo criar assimetrias no seu comportamento. Recorrendo à 

adição de cal na mistura é possível quebrar as forças de ligação entre as partículas 

transformando o solo em pequenos grânulos, permitindo que o cimento actue como ligante 

dessas novas partículas incoerentes melhorando desta forma as propriedades deste tipo de solo. 

A introdução de cal numa mistura apresenta melhores resultados quando o solo apresenta 

elevada plasticidade, com uma percentagem de argila considerável, sendo adequada para 

controlar a dilatação e retração do solo (Minke, 2012) e (Kibert, 2012). 

Para Cristelo (2001), a introdução de cal na mistura conduz a várias alterações nas suas 

características de plasticidade, de variação de volume e de resistência. Sendo que a grandeza 

destas alterações provocadas pela introdução de cal na mistura depende de vários fatores, entre 

os quais, o tipo de solo, a quantidade e o tipo de cal a utilizar na estabilização, a temperatura e 

o tempo de cura, o teor em água e a densidade de compactação da mistura.  

A estabilização de solo com recurso à cal é possível dizer que que este é um processo que 

decorre em três fases: permuta iónica e a floculação, ação de cimentação ou reação pozolânica 

e, por último, a ação de carbonatação. A permuta iónica e a floculação é a primeira fase deste 

processo, iniciando-se com à introdução de cal na mistura, que permite introduzir iões de cálcio 

que se mantêm ativos ao redor das partículas de argila, permitindo também a permuta de catiões 

com os minerais argilosos. Estes processos alteram a densidade das cargas elétricas ao redor 
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das partículas de argila que, entretanto, se atraem eletricamente causando a floculação. A 

segunda fase designada por ação de cimentação (reações pozolânicas) é a responsável pela ação, 

a longo prazo, da cal na estabilização do solo, estas reações ocorrem através da cal, sílica e 

alumina livres nas partículas de argila. Estes materiais são dissolvidos e combinados com iões 

de cálcio, formando agentes cimentícios que vão interligar as partículas argilosas, promovendo 

assim o aumento da resistência mecânica das misturas solo-cal. A última fase designada por 

reação de carbonatação consiste na reação que ocorre entre a cal e o dióxido de carbono presente 

na atmosfera, obtendo-se materiais cimentícios mais fracos, tais como o cálcio ou o carbonato 

de magnésio (Cristelo, 2001). 

Relativamente às percentagens de cal a utilizar na mistura solo-cal, o Auroville Earth Institute, 

indica uma percentagem mínima, média e máxima, respetivamente, 2%, 6% e 10%, sendo que 

a partir do valor máximo de 10% os custos económicos e ambientais tornam-se elevados. Para 

Houben e Guillaud (2008), a estabilização normal consiste em adicionar de 6 a 12 % de cal, 

referindo ainda que a adição de 1 a 2% de cal se pode reduzir a retração de 8 a 10% para 1% e 

suprimir a sua dilatação. Por último, referem que com a introdução de 2 a 3 % na mistura é 

possível verificar imediatamente uma redução da plasticidade do solo. Já Minke (2012), refere 

que a adição de percentagens de cal inferiores a 5% pode diminuir a resistência do solo, uma 

vez que a cal interfere com a coesão das partículas de argila. É possível ainda concluir que 

quanto maior for a presença de argila no solo maior será a percentagem de cal a utilizar na 

mistura para a sua estabilização.  

 

2.5. Formas de construção em terra 

São inúmeras as formas de construção em terra. No entanto existem dois materiais que são 

fundamentais a todas as formas: a água e a terra. Adicionalmente, pode utilizar-se outros 

materiais, dependendo da técnica em causa, como forma de melhoramento das características 

do solo ou mesmo para facilitar o processo de produção. A construção em terra está associada 

ao uso de solo local, que naturalmente possui características próprias. Este fator associado ao 

clima, à economia e à cultura da região conduz a inúmeras técnicas construtivas. Desta forma, 

sistematizar os processos construtivos existentes torna-se um processo de difícil execução 

(Silva, 2013). 
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Houben e Guillaud (2008) citado por Ribeiro (2015), identificaram 18 métodos principais de 

construção em terra, que por sua vez podem ser divididos em três grupos distintos tal como se 

apresenta na Figura 4 e Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Ribeiro (2015), os três grupos distintos de construir em terra expostos na Tabela 1 

podem ser definidos como: 

• Estrutura Monolítica – É um grupo onde não existe separação entre o material e a técnica 

construtiva, a elevação é realizada no local; 

• Estrutura em alvenaria (por unidades) – É um grupo onde as técnicas presentes no 

mesmo compreendem o fabrico prévio de unidades em terra, que após secagem são 

utilizadas na construção; 

Figura 4: Técnicas construtivas utilizadas (Houben e Guillaud, 2008). Citado por Ribeiro (2015). 
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• Estrutura de suporte com enchimento de terra – é um grupo onde as técnicas se baseiam 

na utilização da terra como elemento secundário, sendo utilizada para enchimento ou 

revestimento de outras estruturas. As estruturas de suporte usadas tradicionalmente são 

de madeira ou de outros materiais de origem vegetal, tais como canas de bambo entre 

outras. 

 

Tabela 1: Listagem das técnicas construtivas utilizadas (Houben, H., Guillaud, 2008), adaptado de Ribeiro 

(2015). 

A - Estrutura Monolítica B - Estrutura em alvenaria 
C - Estrutura de suporte com 

enchimento de terra 

1 - Terra escavada 

2 – Terra plástica 

3 – Terra empilhada 

4 – Terra moldada 

5 – Terra prensada 

6 – Blocos apiloados 

7 – Blocos prensados 

8 – Blocos cortados 

9 – Torrões de terra 

10 – Terra extrudida 

11 – Adobe 

12 – Adobe manual 

13 – Adobe moldada 

14 – Terra de recobrimento 

15 - Terra sobre engradado 

16 – Terra palha 

17 – Terra de enchimento 

18 -Terra de cobertura 

 

Entre todos os métodos enumerados anteriormente, destacam-se os mais usuais: o adobe, o 

tabique, a taipa e mais recentemente os blocos de terra comprimida (BTC). De seguida são 

apresentados com maior detalhe cada um dos métodos supracitados, com especial ênfase nos 

BTC apresentados no capítulo 3. 

 

2.5.1. Tabique 

A construção em tabique é uma das técnicas de construção em terra mais antigas mas continua 

a ser utilizada pela nova arquitetura por todo mundo (Houben e Guillaud, 2008). Na Figura 5(a) 

pode observar-se uma parede em tabique antiga enquanto que na Figura 5(b) é apresentada uma 

construção moderna em tabique. 

O tabique consiste numa estrutura de suporte, normalmente em madeira ou cana, que é 

preenchida com terra. A terra deve ser de origem argilosa ou siltosa e pode ser utilizada terra 

crua ou misturada com palha ou outras fibras vegetais locais. Nesta técnica construtiva, é a 

estrutura de suporte que confere a capacidade resistente à estrutura, contrariamente às restantes 
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técnicas de construção em terra nas quais o elemento principal é a terra. A terra é usada como 

preenchimento ou revestimento, ou seja, é utilizada como um material secundário (Ribeiro, 

2015). 

As construções em tabique, geralmente, possuem um piso térreo de alvenaria de pedra e só os 

restantes possuem o tabique, uma vez que esta técnica possibilita ter paredes finas e de pouco 

peso contrariamente a outras técnicas, sendo normalmente usada para a construção de paredes 

interiores e tetos. 

  
(a) (b) 

Figura 5: Construções em tabique: (a) Construção antiga [3]; (b) Construção moderna [4]. 

 

2.5.2. Taipa 

Esta técnica consiste em introduzir a mistura de terra sobreposta em camadas e compactada 

dentro de um sistema de cofragem de madeira comummente denominado por taipal. Podendo 

ser utilizada para construir paredes portantes ou não-portantes, a compactação pode ser 

realizada manualmente com recurso a um pilão, como mostra na Figura 6. Atualmente é 

frequente o recurso à compactação mecanizada, que torna este processo mais fácil e rápido.  

A aplicação desta técnica em paredes que confinem com o exterior é mais apropriada em zonas 

temperadas ou quentes, menos húmidas, com temperaturas noturnas inferiores que permitam o 

arrefecimento das paredes. Os solos adequados a esta técnica são solos montanhosos, com uma 

mistura de agregados equilibrada (variedade dimensional) e com suficiente coesão, sendo que 

os agregados cuja superfície for mais irregular dão maior estabilidade à estrutura de terra 

compactada do que agregados arredondados (Oliveira, 2014).  
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Figura 6: Construção em taipa [5]. 

A construção em taipa é uma técnica que proporciona um acabamento liso da parede, não sendo 

necessário a aplicação de reboco, apresentando se como sendo uma técnica de fácil execução e 

muito económica. Foi uma técnica muito utilizada no passado, mas que atualmente ainda é 

utilizada para a construção como se pode ver na Figura 7. 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 7: Construções modernas em taipa: (a)[6] e (b)[7]. 

 

2.5.3. Adobe 

O Adobe é uma técnica de construção em terra caracterizada pela simplicidade de fabrico e de 

edificação. Talvez por este motivo a maioria das construções em terra antigas foram realizadas 

com recurso a esta técnica, sendo que, muitas delas atualmente ainda são habitadas. Os adobes 

são blocos produzidos a partir de uma mistura de terra e água, moldados à mão ou em moldes 

de madeira ou metal (Figura 8(a)), sendo posteriormente desmoldados ainda fresco e colocados 
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a secar ao sol (Figura 8(b)). Por vezes é adicionada palha, cal e estrume de forma a melhorar o 

seu desempenho mecânico (Houben e Guillaud, 2008) e (Jaquin e Augarde, 2012). 

  
(a) (b) 

Figura 8: Construção em adobe: (a) Moldagem de adobes [8]; (b) Adobes a secar ao sol [9]. 

Depois de secos, os adobes estão prontos para serem utilizados como alvenaria (paredes, arcos 

e abobadas), onde a sua colocação é semelhante à colocação do tijolo convencional. O 

assentamento dos adobes é realizado com argamassa à base de terra, preferencialmente a mesma 

terra utilizada nos adobes, a fim de se obter um melhor comportamento de continuidade entre 

os materiais mantendo-se o mesmo nível de retração, evitando-se assim o aparecimento de 

fissuras ou destacamento do material. Em termos estéticos, as paredes de adobe podem ficar 

com os adobes à vista, sem tratamento superficial ou podem ser rebocados com uma argamassa 

também à base de terra (Pacheco Torgal et al., 2009). 
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3. BLOCOS DE TERRA COMPRIMIDA (BTC)  

3.1. Enquadramento 

Os blocos de terra comprimida podem ser considerados a evolução tecnológica dos blocos de 

adobe, sendo que em vez de compactarem a solo húmido manualmente passam a ser obtidos 

por meios mecânicos, obtendo assim blocos de terra compactada mais resistentes e duráveis em 

relação ao adobe (Francisco et al., 2015). 

A técnica de compressão de terra num molde para produzir blocos de terra crua remonta ao 

final do século XVIII, tendo sido desenvolvida pelo Arq.º François Cointeraux. Contudo, em 

meados do século XX, o engenheiro Raul Ramirez desenvolveu uma prensa manual para a 

produção blocos de terra comprimida, denominada de CINVA-ram, marcando o início do 

desenvolvimento da indústria de BTC, encaminhando-a no sentido de ser uma das técnicas de 

construção em terra com maior utilização na atualidade, nomeadamente devido à sua 

portabilidade e facilidade de uso, o que permitiu acelerar drasticamente a capacidade de 

produção de blocos (Houben, H., Guillaud, 2008) e (Jaquin e Augarde, 2012). 

Esta prensa, CINVA-ram, consiste numa caixa metálica (molde), cujo interior é preenchido 

com uma mistura terra. A caixa é então fechada manualmente, tendo a sua tampa a forma 

adequada para garantir a compressão da terra depositada. Uma vez comprimida, a tampa é 

aberta e a base da caixa eleva-se, permitindo a extração do bloco. 

Dependendo do molde podemos obter blocos maciços, perfurados, blocos de encaixe. As 

dimensões dos BTC também dependem dos moldes da prensa utilizada, sendo que algumas 

prensas permitem a produção de vários blocos (mais pequenos) em simultâneo. As caraterísticas 

geométricas aconselhadas pelos regulamentos internacionais são apresentadas nas propriedades 

dos BTC. Quando fabricados com perfurações, além de permitir o reforço da estrutura, também 

possibilita a passagem de tubagens sem abertura de roços, para redes hidráulicas, de telefone e 

de energia colocadas durante a execução da alvenaria (Torgal, F. P. e Jalali, 2011), (Oliveira, 

2014) e (Pacheco Torgal et al., 2009). 

Os BTC podem ter funções estruturais, capacidade autoportante, ou mesmo ser utilizados como 

material de enchimento. Podem ser aplicados em obra sem necessidade de revestimento, pois 

possuem um acabamento liso devido ao seu processo de moldagem, traduzindo-se numa 

vantagem económica e ambiental (Francisco, Granja, & Silva, 2015).  
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A distribuição granulométrica do solo adequada à execução de blocos de terra consiste em 14% 

de argila, 22% de silte, 62% de areia e 2% de gravilha. Deve conter uma grande percentagem 

de areia, de forma a garantir uma maior resistência à compressão com uma retração mínima, 

devendo ao mesmo tempo ter percentagem de argila suficiente para que possua a coesão 

adequada para ser manuseado (Minke, 2012). 

No entanto, segundo Barbosa, Mattone e Mesbah (2002), o solo adequado para a construção 

em terra com BTC possui entre 50 a 70% de areia, 10 a 20% de silte e 1 a 20% de argila.  

Quando as propriedades do solo não são adequadas, é necessário usar estabilizantes de modo a 

melhorar as propriedades dos BTC. Minke (2012), refere que solos de granulometria superior, 

contendo argilas não expansíveis, são geralmente adequados para a produção de BTC 

estabilizados com cimento, enquanto que os solos que possuem argilas expansíveis devem ser 

estabilizados com cal. No caso de solos excessivamente siltosos, caraterizados por possuir uma 

resistência muito baixa, estes devem ser corrigidos adicionando areia à mistura.    

Com o avanço da tecnologia é possível produzir BTC com maior controlo de qualidade, maior 

eficiência na eliminação de vazios e na diminuição da porosidade do solo, aumentando a 

resistência mecânica e tornando-os visualmente similares a blocos de cimento (Silva, 2013) e 

(Soares, 2013). 

 

3.2. Vantagens e desvantagens  

Os BTC apresentam vantagens e desvantagens relativamente a outras técnicas utilizadas em 

alvenarias, sendo que algumas já foram enunciadas anteriormente nas vantagens e desvantagens 

da construção em terra.  Referem-se agora outras vantagens que tornam a alvenaria de BTC 

uma forma de construir com um elevado potencial (Adam e Agib, 2001): 

• Permite uma fácil adaptação às necessidades de produção, pois o equipamento 

necessário para a sua produção pode ser fixo ou móvel, as prensas podem ser manuais 

ou hidráulicas, sendo uma tecnologia de fácil aprendizagem exige poucas capacidades 

técnicas; 

• Uma vez que é uma matéria-prima abundante e existente no local possibilita um custo 

de produção reduzido; 



CAPÍTULO III – BLOCOS DE TERRA COMPRIMIDA (BTC) 

 
 

 

53 

 

• É possível o controlo na produção, de forma a aumentar a qualidade e regularidade dos 

blocos, permitindo assim diversos acabamentos destas alvenarias; 

• Permite uma execução mais rápida, facilidade de montagem, assim como uma 

diminuição dos resíduos de construção; 

• Facilmente adaptável às diversas necessidades técnicas, sociais e hábitos culturais. 

Para Torgal e Jalali (2010), uma das principais vantagens desta técnica são as baixas emissões 

de CO2 nos processos de fabrico de BTC quando comparado com outros materiais, (Figura 9), 

permitindo-lhe classificá-lo como um material ecológico. Relativamente ao comportamento 

térmico estas alvenarias apresentam uma capacidade de armazenar e libertar lentamente o calor, 

conduzindo a uma temperatura mais ou menos constante no interior, do edifício. Apresentam 

níveis de humidade constante, entre os 40% e os 60% de humidade interior reduzindo os riscos 

para a saúde humana que a ele possam estar associados e evitando a formação de fungos que 

normalmente surgem em ambientes com níveis de humidade superiores. 

 

 

 

 

 

Contudo, esta técnica construtiva também apresenta desvantagens, Adam e Agib (2001) 

identificaram as seguintes : 

• Necessidade de uma caracterização adequada do solo antes da produção dos blocos;  

• Impossibilidade de construção de grandes vãos e de edifícios em altura; 

• Baixo desempenho mecânico quando comparados com o betão ou com outros materiais 

de utilização mais corrente; 

• A subestabilização ou a sobrestabilização pode conduzir a baixa qualidade do produto 

e a custos acrescidos; 

• Falta de regulamentação adequada para a construção em BTC. 

Figura 9: Emissões de CO2 resultantes dos processos de fabrico de diferentes materiais de construção de alvenarias 

(adaptado de (F. Torgal & Jalali, 2010)). 
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Para Torgal e Jalali (2010), as principais desvantagens do uso de BTC estão associadas à 

discriminação social que advém do facto de construir em terra estar associadas à pobreza 

económica e à não possibilidade de construção de edifícios de grandes dimensões. Sendo a terra 

um material de construção que ainda carece de aceitação institucional e social na maioria dos 

países, poderá conduzir-se a um aumento da qualidade geral deste tipo de edificações através 

da criação de métodos mais atuais de construção e de códigos de dimensionamento que 

permitam satisfazer todas as exigências da atualidade. 

 

3.3. Propriedades dos BTC 

3.3.1. Comportamento mecânico 

Analisar o comportamento mecânico dos BTC (unidades de alvenaria) é um parâmetro muito 

importante pois estes influenciam diretamente as condições de estabilidade estrutural de uma 

parede autoportante. As principais propriedades mecânicas analisadas nos diferentes 

documentos (normas, regulamentos, indicações, artigos) são a resistência à compressão e à 

tração das unidades de alvenaria.  

Existem diversos documentos que tentam regular os aspetos mecânicos dos BTC, mas quando 

analisados os critérios utilizados nos documentos podemos verificar que estes não são idênticos, 

o que torna difícil a comparação de resultados, obtendo-se resultados diferentes no mesmo 

material utilizando documentos normativos diferentes. Posto isto, conclui-se que a 

estandardização de procedimentos e ensaios ainda se encontra muito distante, constituindo 

assim uma barreira para a aceitação dos BTC como material de construção. Desta forma, como 

termo de comparação, foi utilizado um estudo feito por Soares (2016), onde de forma geral 

apresenta as resistências mínimas à compressão e à flexão apresentadas pelas normas 

internacionais. Como estudo complementar são apresentados valores obtidos por diversos 

autores, este estudo foi realizado por  Silva (2015). 

3.3.1.1.Resistência à compressão e à tração 

Como já foi referido anteriormente, a resistência à compressão e à tração dos BTC é uma 

propriedade muito importante para classificar as unidades de alvenaria, sendo que existem 

diversos fatores que podem influenciar os resultados destes dois ensaios como por exemplo o 

tipo de solo, o tipo e proporção de estabilizador, o teor de humidade, a pressão de compactação, 

a geometria do bloco, a idade de cura, o procedimento de ensaio e o controlo de qualidade da 
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produção. É de notar que a resistência à tração deveria ser obtida através do ensaio de tração 

axial, no entanto, este ensaio não é considerado adequado devido às dificuldades de aplicação 

de forças de tração axial sem introduzir excentricidades. Assim, geralmente recorre-se a ensaios 

de tração indiretos, nomeadamente ensaios à flexão ou por compressão diametral.  

Na Tabela 2 é apresentado um estudo realizado por Soares (2016), onde são apresentados os 

valores recomendados para a tensão de rutura à compressão e à flexão presentes em vários 

documentos normativos. Pela análise da tabela é possível verificar que são aconselhadas tensões 

de rutura à compressão por volta de 2 MPa no caso de blocos secos e de 1,5 MPa para os blocos 

saturados. É ainda possível verificar que alguns documentos normativos (UNE 41410, 2008), 

(ARS 674, 1996) e (ARS 675, 1996) fazem a classificação dos blocos por classes, segundo a 

sua resistência à compressão. Relativamente aos valores da tensão de rutura à flexão é possível 

verificar que só alguns documentos apresentam esses valores, sendo que estes valores variam 

de 0.1 a 4 MPa. Por último, pode observar-se o número de amostras sobre as quais devem ser 

retiradas amostras de ensaio de aferição das propriedades mecânicas, segundo cada norma. 

 

Tabela 2: Valores recomendados para a tensão de rutura à compressão e à flexão presentes em vários 

documentos normativos (Soares, 2016). 

Documento País 
N.º de 

Repetições 

Tensão de Rutura à 

Compressão (MPa) 

Tensão de Rutura à 

Flexão (MPa) 

Amostragem da 

Produção 

Mínimo Médio Mínimo Médio Fábrica Obra 

Lehmbau Regeln Alemanha 3 2.0 2.5   50m3 10m3 

HB 195 Austrália 3 1.0 a 25  0.1 a 4    

NBR 8491(1) 
Brasil 

13 1.7 2.0   25000 unidades 

NBR 10834(1) 10 1.7 2.0   10000 unidades 

NC 103  Camarões  
1.0(2)(a)      

2.0(2)(b)      

UNE 41410 Espanha  

1.3(3)(a)      

3(3)(b)      

5(3)(c)      

NMAC 14.7.4 E.U.A. 5 2.07  0.35    

IS 1725 Índia  
1.568 1.96(4)(a)   Máx. 50000 (ver IS 

5454:1958, ponto 5.1, 

tabela 2) 2.352 2.94(4)(b)   

MS 777 Malawi 5 
2.5(4)(a)  

0.5 
   

 1.5(4)(b)    

NZS 4298 N. Zelândia 5 

1.3(5)(a)  
0.25 

 A cada 5000 e a cada 

2500 3.2(5)(b)   

 2.0(5)(c)     

 3.6(5)(d)     

ARS 674  2(6)(a)      
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ARS 675 

Regionais 

Africanas 

 

 

 

 

 

 

 

4(6)(a)      

6(6)(a)      

1(6)(b)      

2(6)(b)      

3(6)(b)      

FDUS 849 Uganda 5 
2.5(7)(a)  

0.5 
   

1.5(7)(b)     

(1) Provetes mergulhados em água durante 24 horas e retirado imediatamente antes do ensaio. 
(2) Resistência à compressão aos 14 dias: (a)blocos saturados; (b)blocos secos. 
(3) Pelo menos 95% dos blocos ensaiados deve ter este valor como resistência mínima, não sendo possível que os restantes 5% 

sejam inferiores a 0.8 vezes a mesma: (a)blocos classe 1; (b)blocos classe 2; (c)blocos classe 3. 
(4) Classe de resistência dos blocos: (a)blocos classe 20; (b)blocos classe 30. 
(5) Resistência à compressão de blocos: (a)blocos prensados; (c)blocos CINVA; (c) blocos CINVA ensaiados por aplicação da 

carga na menor face; (d)blocos CINVA ensaiados por aplicação da carga na maior face. 
(6) Classificação dos BTC em ARS 671. Ver tabela 1 de ARS 674 e tabela 1 de ARS 675: (a)blocos secos; (b)blocos saturados.  
(7) Resistência à compressão: (a)blocos saturados; (b)blocos secos. 

 

Na Figura 10 e na Figura 11 são apresentados, respetivamente, os valores de resistência à 

compressão e à flexão de BTC, estabilizados e não estabilizados (NE), secos e saturados. Estes 

resultados foram obtidos por diversos autores, sendo referidos num estudo realizado por Silva 

(2015). Pode verificar-se pela análise das duas figuras que os valores são por vezes dispares 

entre si, mas como já referido anteriormente existem diversos fatores que podem influenciar 

estas propriedades. 

Pela análise da Figura 10, é possível verificar que tal como era possível verificar nos valores 

referidos pelos diversos documentos internacionais, os valores médios da tensão de rutura à 

compressão dos blocos secos são superiores aos obtidos para os blocos saturados. Também é 

possível verificar que os blocos estabilizados possuem valores superiores aos não estabilizados. 

Relativamente à idade de cura, os valores são superiores quando os blocos possuem 28 dias. 

Por observação da Figura 11 podemos verificar que os valores obtidos nos ensaios de resistência 

à flexão variam de 0,19 a 1,57 MPa, cuja diferença verificada entre os valores mais uma vez 

pode ser explicada pelos diversos fatores já enunciados.  
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Figura 10: Valores de resistência à compressão com diferentes condições de ensaio obtidos por diversos autores 

(Silva, 2015). 

 

Figura 11: Valores de resistência à tração por flexão com diferentes condições de ensaio obtidos por diversos 

autores (Silva, 2015) 
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3.4. Comportamento mecânico de alvenaria de BTC 

Na construção de uma parede alvenaria de BTC é utilizado o mesmo processo que a construção 

de alvenarias de tijolo ou blocos de betão, ou seja, os blocos são dispostos em fiadas 

desencontradas, preferencialmente a meia dimensão, devendo sempre manter-se o paramento 

aprumado e desempenado ao longo de todo o seu desenvolvimento vertical (Houben, H., 

Guillaud, 2008). 

As alvenarias de BTC podem ser construídas com ou sem argamassa, sendo o mais comum 

utilizar uma argamassa com o solo e estabilizantes utilizados no fabrico dos BTC. No caso de 

serem utilizadas argamassas com ligantes estes deverão ser utilizados numa proporção maior 

que na produção dos blocos, pois a mistura na produção dos blocos é compactada aumentando 

a sua resistência (Sturm, Ramos, & Lourenço, 2013).  

Quanto à resistência à compressão de uma parede de alvenaria de BTC esta é sempre muito 

inferior à resistência individual do BTC, equivalendo, a cerca de 40 % da resistência do BTC. 

Esta diminuição da resistência pode ser explicada pelos de fenómenos de encurvadura e pela 

combinação de esforços resultante do comportamento diferenciado entre blocos e argamassa, 

que sujeitam os blocos a esforços de tração, apesar de estes serem aplicados à compressão 

(Falcão, 2014). 

Na Figura 12(a) pode observar-se um edifício de alvenaria de BTC em construção enquanto 

que na Figura 12(b) apresenta-se o aspeto final da construção.  

  
(a) (b) 

Figura 12:  Edifício construído com BTC: (a)Construção [10]; (b)Terminado [11]. 
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4. PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO 

DE BTC 

4.1. Introdução  

O Capítulo 4 inicia-se com a apresentação e caracterização dos diferentes materiais necessários 

à produção dos BTC, nomeadamente o solo, e como estabilizadores, o cimento e cal hidráulica.  

Apresenta ainda o estudo da composição da mistura a utilizar na produção dos BTC, tendo sido 

para tal produzidos e ensaiados provetes cilíndricos à compressão uniaxial, utilizando cinco 

misturas com diferentes percentagens dos materiais constituintes da fração sólida. De salientar 

que a escolha da mistura a utilizar teve por base outro trabalho de investigação a decorrer 

paralelamente a este com o mesmo solo, mas para estudar outras caraterísticas físicas e 

mecânicas. 

Depois de escolhida a mistura procedeu-se ao fabrico dos BTC. Depois de completarem a idade 

de cura, estes foram analisados quanto à regularidade dimensional e ensaiados à compressão e 

à flexão.  

4.2. Caraterização dos materiais 

De seguida são apresentados e caraterizados os materiais necessários à produção dos BTC, 

nomeadamente o solo, o cimento e a cal hidráulica. Para caracterizar o solo, foram realizados 

ensaios laboratoriais, nomeadamente o ensaio de análise granulométrica por peneiração, 

densidade das partículas, azul de metileno e o equivalente de areia. Relativamente ao cimento 

e à cal hidráulica são apresentadas as caraterísticas presentes nas fichas técnicas dos mesmos 

fornecidas pelo fabricante. 

4.2.1. Solo 

O solo foi recolhido nos arredores de Vila Real, sendo posteriormente espalhado e seco ao ar 

até apresentar o aspeto pretendido (Figura 13).  

Para obter a caraterização das propriedades geotécnicas deste solo foi necessário proceder à 

realização dos seguintes ensaios: análise granulométrica por peneiração (NP-EN-933-1, 2002), 

determinação da densidade das partículas (NP 83, 1965), ensaio do azul de metileno (EN 933-

9, 2002) e equivalente de areia (EN 933-8, 2002). 
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Figura 13: Solo depois de seco ao ar. 

O ensaio de análise granulométrica tem como principal objetivo a determinação da quantidade 

das partículas pelo tamanho a partir de uma determinada amostra de solo, de forma a ser 

possível conhecer a sua textura específica. Este ensaio inicia-se com a identificação das 

percentagens mássicas da fração do solo acima de 0,074 mm, obtidas através da utilização de 

diversos peneiros normalizados, com diferentes tamanhos de abertura da malha, colocados de 

cima para baixo por ordem decrescente de abertura. Depois de peneirado todo o material 

regista-se a percentagem retida em cada peneiro, para assim determinar a percentagem de solo 

de cada dimensão. 

Aproximadamente 20 % da amostra são partículas superiores a 0,074 mm, desses 20 % cerca 

de 14% é considerado seixo fino pela especificação LNEC E196 (1966). Apresenta também 

pequenas percentagens de seixo médio, areia grossa, areia média e areia fina. Este ensaio 

permitiu concluir que cerca de 80 % das partículas da amostra de solo apresentam um diâmetro 

inferior a 0,074 mm, podendo ser classificadas como silte grosso, silte médio, silte fino ou 

argilas. 

Para obter as percentagens de silte e argila presentes neste solo teria de se recorrer ao ensaio de 

análise granulométrica por sedimentação. Não tendo sido possível realizar este ensaio foram 

realizados ensaios complementares, neste caso o ensaio de azul de metileno que permite avaliar 

a atividade de argila presente numa amostra de solo com partículas inferiores a 2 mm e o ensaio 

designado por equivalente de areia que tem como objetivo determinar a percentagem de areia 

numa amostra de solo com diâmetro inferior a 2 mm.  

O ensaio da determinação das partículas tem como objetivo determinar a densidade das 

partículas de um solo que passam no peneiro de malha quadrada de abertura de 4,76 mm. A 
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densidade das partículas de um solo é obtida através do quociente entre a massa dum dado 

volume dessas partículas à temperatura do ensaio e a massa de igual volume de água destilada 

a 20 ᵒC. A norma NP 83 (1965) refere que as areias siliciosas têm densidade vizinha de 2,65 

g/cm3, sendo que este valor pode ser tomado como termo de referência. Sendo que o valor 

obtido neste ensaio foi de 2,593 g/cm3 pode afirmar-se que este valor é próximo do valor de 

referência.  

O ensaio de azul-de-metileno consiste na determinação da atividade das argilas contidas num 

solo, através da troca iónica entre os catiões existentes na superfície das partículas de tamanho 

inferior a 2 mm. O ensaio inicia-se através da dissolução das partículas da amostra com 

dimensões inferiores a 2 mm em 500 ml de água destilada, de seguida adiciona-se o corante 

azul-de-metileno e após um minuto é retirada uma gota da suspensão sendo esta depositada em 

papel de filtro, formando uma mancha azul escura circundada por uma zona húmida sem cor. 

Este processo é repetido até que seja obtida na zona húmida, circundante à mancha azul, uma 

auréola azul clara persistente de cerca de 1 mm. Quando é obtida a auréola azul clara dá-se por 

concluído o ensaio e regista-se o volume de corante de azul-de-metileno adicionado. Através 

do valor da massa em gramas das partículas da amostra e do volume em mililitros de corante 

de azul-de-metileno adicionado, obteve-se o valor do azul-de-metileno (MB) de 3,30 g/kg.  

Por observação da Tabela 3 e comparando com o valor do azul-de-metileno (MB) obtido 

podemos concluir que a amostra de solo utilizado apresenta pouca atividade de argila. Este 

resultado pode conduzir a resistências dos BTC muito reduzidas, podendo ainda ter implicações 

negativas no seu processo de fabrico devido à falta de coesão. 

Tabela 3: Classificação da atividade dos argila-minerais em função do valor do azul-de-metileno (MB). 

Adaptado de Ribeiro (2015) 

Valor do azul de 
metileno (MB) 

Atividade dos argila-
minerais presentes no 

solo  

MB<11 Pouco ativos 

11<MB<80 Ativos 

MB>80 Muito ativos 

 

O ensaio de equivalente de areia tem como objetivo a determinação da percentagem de areia 

existente numa amostra de solo com dimensões inferiores a 2 mm, tendo por base as distintas 

velocidades de deposição das partículas do solo dispersas numa suspensão de solo e floculante. 

Numa primeira fase, é necessário peneirar uma amostra de solo cerca de 100 g, com partículas 

inferiores a 2 mm de diâmetro, de seguida o solo peneirado é introduzido numa proveta 



 

64 

 

cilíndrica com floculante até à primeira marca. A mistura é agitada durante 30 segundos e, 

posteriormente, introduzido floculante por intermédio do tubo de lavagem, inserido até à base 

do provete, de modo a provocar a suspensão das partículas mais pequenas acima das partículas 

de areia, até que a suspensão atinja a marca superior. Após 20 minutos, é medido o valor do 

equivalente de areia (SE), que é calculado pela diferença entre a altura livre total e a altura da 

camada superior do floculado até à base da proveta cilíndrica.  

O valor do equivalente de areia (SE) obtido neste ensaio foi de 36 %. Este resultado indica que, 

das partículas de solo inferiores a 2 mm, 36% é areia. Como no ensaio de azul de metileno se 

concluiu que o solo apresenta pouca atividade de argila, pode concluir-se que os finos presentes 

no solo são maioritariamente siltes (finos, médios e grossos). 

Atendendo aos resultados obtidos através da caraterização geotécnica do solo, e tendo em conta 

o que consta na bibliografia, é possível concluir que o solo em questão não é adequado para o 

fabrico de BTC, pois apresenta uma atividade de argila muito baixa o que pode originar falta 

de coesão inicial necessária para a produção de BTC, podendo também afetar a resistência e 

durabilidade dos BTC. Deste modo, é possível concluir que a utilização deste solo para a 

construção em terra, e mais concretamente para a produção de blocos de terra comprimida, 

requer estabilização. 

4.2.2. Cimento 

No presente estudo foi utilizado um cimento Portland composto de calcário da marca CIMPOR 

do tipo CEM II/B-L 32,5 N, constituído por (65% ≤ clínquer ≤ 79%), (21% ≤ calcário ≤ 35%) 

e sulfato de cálcio regulador de presa, apresentando uma resistência moderada em todas as 

idades (Figura 14). 

 

Figura 14: Cimento Portland, CEM II/B-L 32,5N - CIMPOR. 
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A escolha deste cimento prende-se com algumas das suas propriedades, tais como, ser o mais 

indicado para utilizações de estabilização de solo, pode ser aplicado na generalidade dos 

processos construtivos e ainda por permitir uma elevada trabalhabilidade mesmo com baixa 

relação de água/cimento. Esta última característica toma especial interesse uma vez que as 

misturas utilizadas no processo de fabrico de BTC apresentam valores de teor em água 

consideravelmente baixos.   

As caraterísticas químicas, físicas e mecânicas do cimento Portland presentes na ficha técnica 

do mesmo são apresentadas na Tabela 4.  

Tabela 4: Características do cimento Portland do tipo CEM II/B-L 32,5 N da Cimpor (adaptado da ficha técnica 

da Cimpor). 

Químicas 
Sulfatos (SO3) ≤ 3.5 % 

Cloretos (Cl) ≤ 0.10 % 

Físicas 
Expansibilidade ≤ 10 mm 

Início de presa ≥ 75 min 

Mecânicas 
Resistência à compressão (7 dias) ≥ 16.0 MPa 

Resistência à compressão (28 dias) ≥ 32.5 MPa 

 

4.2.3. Cal 

A cal utilizada para o fabrico dos blocos foi a cal hidráulica HL-5 produzida pela Cimpor 

(Figura 15). Esta é obtida por cozedura e extinção de calcário margoso, seguida de moagem e 

adição de sulfato de cálcio, que atua como regulador de presa. A designação HL-5 significa que 

é uma cal hidráulica com uma resistência mínima à compressão aos 28 dias de 5 MPa.    

 

Figura 15: Cal Hidráulica, HL-5 - CIMPOR. 

A cal hidráulica proporciona às misturas grande plasticidade e uma boa trabalhabilidade, um 

aumento da resistência mecânica, boa aderência às superfícies, grande poder de retenção de 
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água opondo-se à retração inicial, boa impermeabilidade e durabilidade. As caraterísticas 

químicas, físicas e mecânicas da cal presentes na ficha técnica da mesma são apresentadas na 

Tabela 5. 

Tabela 5: Caraterísticas da Cal Hidráulica HL-5 da Cimpor (adaptado da ficha técnica da Cimpor). 

Químicas 
Cal disponível (Ca(OH)2) ≥ 4.0 % 

Sulfatos (SO3) ≤ 3.0 % 

Físicas 

Água livre ≤ 1.0 % 

Resíduo a 0.090 mm ≤ 15.0% 

Resíduo a 0.200 mm ≤ 5.0% 

Expansibilidade ≤ 2.0 mm 

Penetração > 10 mm e < 50 mm 

Teor de ar ≤ 25.0% 

Tempo de inicio de presa > 1 h 

Tempo de fim de presa ≤ 15 h 

Mecânicas Resistência à compressão (28 dias) ≥ 5.0 MPa 

 

4.3. Otimização da mistura 

Depois de escolhidos e caraterizados todos os materiais necessários à produção dos blocos, 

foram estudadas cinco misturas com diferentes percentagens de materiais da composição da 

fração sólida como mostra a Tabela 6.  

 
Tabela 6: Composição da fração sólida, em percentagem, de cada mistura estudada. 

  MISTURA 

    M1 M2 M3 M4 M5 

C
O

M
P

O
S

IÇ
Ã

O
 

(%
) 

Solo 90 87.5 87.5 85 80 

Cimento 5 7.5 5 7.5 10 

Cal 5 5 7.5 7.5 10 

 

Com o intuito de analisar as misturas acima descritas e no sentido de definir a mistura mais 

adequada à produção blocos foi necessário proceder ao fabrico de provetes cilíndricos para 

posteriormente serem analisados no que respeita à resistência termomecânica em regime 

estacionário.  

Como já foi referido anteriormente, a escolha da mistura a utilizar na produção dos blocos teve 

por base outro trabalho de investigação a decorrer paralelamente a este com o mesmo solo, mas 
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para estudar outras caraterísticas.  É importante referir que este ensaio foi realizado no Instituto 

Politécnico de Bragança (IPB), sendo os resultados apresentados na secção 4.3.2. 

 

4.3.1. Produção de provetes 

A produção de provetes cilíndricos foi realizada segundo o exposto em Soares (2013), 

utilizando para o efeito os moldes cilíndricos com 70 mm de diâmetro e 140 mm de 

comprimento. De referir que, para cada mistura, foram fabricados três provetes, num total de 

15 provetes cilíndricos.  

Começou-se por preparar o solo, onde este é seco ao ar durante alguns dias. Depois de seco este 

é destorroado utilizando as mãos e peneirado utilizando um peneiro com malha quadrada 

eletrosoldada de 10 mm, permitindo a homogeneização da granulometria. 

De seguida, foram pesados e colocados no balde da misturadora os materiais que compõem a 

fração sólida da mistura, isto é, o solo, o cimento e a cal. Estes são deixados a misturar durante 

dez minutos a uma baixa velocidade de rotação da misturadora, promovendo-se, desta forma a 

sua homogeneização. Adicionando água em quantidade suficiente para a sua compactação.  

Após a mistura estar homogeneizada, procedeu-se à pesagem de três porções com o mesmo 

peso. Essas porções são colocadas no molde e compactadas de forma independente, com o 

auxílio de uma prensa mecânica. 

Efetuada a compactação, o provete é deixado em repouso na prensa durante cerca de cinco 

minutos, sem que seja retirada a pressão de compactação. Este processo tem por objetivo 

diminuir a expansão por relaxamento do material imediatamente a seguir à compactação.  

Passado este tempo, o molde é desmontado da prensa e são retirados os seus topos. Contudo, o 

provete permanece no corpo do molde durante 24 horas de forma a que se inicie a cura e sejam 

minimizados os efeitos devido ao desmolde, mais concretamente o aparecimento de 

microfissuras devido a este processo. Este é então colocado na câmara húmida sendo, contudo, 

selados os seus topos com película de celofane, no sentido de minimizar os efeitos provocados 

pelo meio envolvente, impedindo dessa forma a perda de material ou de teor de humidade de 

uma forma descontrolada.  

Cumpridas as 24 horas, os provetes são retirados da câmara húmida e é efetuado o seu 

desmolde. Para esse efeito é utilizada novamente a prensa mecânica empregue no processo de 

moldagem.  
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Após os provetes estarem desmoldados, estes são pesados, numa tentativa de controlar qual a 

densidade de cada um dos provetes para cada uma das misturas. Estando concluída a pesagem 

dos provetes, estes são envolvidos em película de celofane e são colocados na câmara húmida, 

a qual apresenta uma temperatura de 21 °C ± 1 °C e uma humidade relativa de 85 % ± 5 %, 

permanecendo na mesma durante todo o tempo de cura a que estiverem sujeitos. A colocação 

dos provetes na câmara húmida tem por objetivo o controlo das condições de cura a que estão 

sujeitos, sendo possível promover dessa forma uma cura com características idênticas para 

todos eles.  

Cumprido o tempo de cura, os provetes são retirados da câmara e é extraída a película que os 

envolve. De seguida, são pesados para observar qual a variação de peso a que estiveram sujeitos 

devido ao processo de cura.  

 

4.3.2. Ensaio à compressão uniaxial /ensaios termomecânicos em regime estacionário 

Para a realização deste ensaio foi utilizada uma prensa mecânica onde se encontrava acoplada 

uma célula de carga de 100 kN, tendo sido colocadas duas chapas metálicas no topo e na base 

de cada provete de forma a distribuir uniformemente a carga aplicada pela célula de carga, foi 

também colocada uma rótula no topo do provete de forma a permitir os ajustes necessários para 

que o carregamento se processe da melhor forma possível.  

Com o objetivo de perceber a influência da temperatura de exposição dos provetes foram 

realizados ensaios à compressão dos provetes cilíndricos a diferentes temperaturas (20°C, 

100°C, 200°C, 400°C, 600°C e 800°C). O ensaio foi realizado em controlo de deslocamento 

axial com uma velocidade de 0,01 mm/s. Foi terminado quando a força aplicada atingiu entre 

50% a 60% da força de pico.  

Na Tabela 7, encontram-se os resultados obtidos nos ensaios à tensão de rutura à compressão 

dos referidos provetes. Pela observação desta tabela, é possível concluir que, de forma genérica, 

os provetes que apresentam melhor comportamento são os que resultam de uma maior 

incorporação de cimento e cal, como seria expetável. No entanto, importa salientar que o âmbito 

deste trabalho se centra na melhoria das propriedades físicas e mecânicas do solo com o intuito 

da sua aplicação na produção de blocos de terra comprimida. Neste sentido, considerando que 

este sistema construtivo pressupõe a proteção e a resiliência ambiental, a adição de quantidades 
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consideradas excessivas de ligantes como cimento e cal, pode conduzir à existência de um 

paradoxo.  

Assim a quantidade dos materiais constituintes da mistura a utilizar na produção dos blocos 

deve ser selecionada em conformidade com as possíveis variações da resistência provocadas 

pela alteração da geometria, pelo efeito de escala e, ainda, tomando em consideração a 

variabilidade das características próprias da produção da mistura e respetivos blocos.  

Deste modo, a escolha da mistura que melhor se adequa a este caso de estudo é a que assuma o 

melhor compromisso entre o comportamento mecânico, a durabilidade e o impacte ambiental 

causado.  

Tabela 7: Resultados obtidos para a tensão de rutura à compressão de cilindros submetidos a ensaios 

termomecânicos em regime estacionário (coeficiente de variação entre parenteses). 

  TENSÃO DE RUTURA (f'c,c) (N/mm2) (CdV (%)) 

    M1 M2 M3 M4 M5 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

°C
) 20 3.60 (2.31) 4. 86 (5.97) 3.23 (0.58) 3.67 (2.22) 4.51 (7.63) 

100 3.53 (2.84) 4.37 (4.40) 3.29 (4.79) 3.64 (5.75) 4.80 (4.41) 

200 4.37 (4.02) 5.02 (5.88) 3.83 (5.96) 4.88 (6.83) 5.47 (7.46) 

400 5.83 (5.04) 8.01 (2.33) 6.39 (5.99) 6.52 (5.14) 8.96 (2.50) 

600 5.40 (1.38) 5.50 (2.64) 6.01 (2.19) 6.39 (8.17) 8.51 (6.84) 

800 4.27 (4,88) 4.33 (1.01) 4.87 (7.80) 5.44 (3.76) 8.25 (5.01) 

 

A Figura 16 traduz a representação gráfica da relação entre a tensão de rutura à compressão dos 

cilindros (f’c,c) e a temperatura de exposição em regime estacionário a que os mesmos foram 

submetidos. A representação gráfica permite uma comparação expedita dos resultados obtidos. 
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Figura 16: Tensão média de rutura à compressão dos cilindros para cada temperatura de exposição em regime 

estacionário. 

Pela análise da Figura 16 verifica-se a existência de dois pontos de inflexão na maioria das 

curvas representadas. A primeira inflexão diz respeito a uma perda de resistência quase residual 

do material quando exposto a uma temperatura de 100ºC, esta perda de resistência só se verifica 

na mistura M1, M2 e M4, sendo que as restantes misturas apresentam um ligeiro aumento da 

tensão de rutura quando expostos a uma temperatura de 100 ºC. Todas as misturas apresentam 

um ganho de resistência quando expostas a temperaturas compreendidas entre 100 ºC e 400 ºC. 

Os 400 ºC é o segundo ponto de inflexão, onde se verifica o decréscimo acentuado da resistência 

mecânica da mistura M2, verifica-se também que todas as outras misturas perdem resistência 

quando expostas a valores de temperatura entre 400 e 600 ºC. 

Face ao exposto, é possível afirmar que a produção dos blocos deve ser realizada com recurso 

à utilização da mistura M2, pois para além de apresentar uma resistência mecânica considerada 

suficiente, encontra-se de acordo com o sugerido por diversos autores, isto é, a incorporação do 

ligante deve ser inferior a 15% como garantia de uma boa prestação a nível económico e 

ambiental dos produtos. 

 

 

 



CAPÍTULO IV – PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE BTC 

 

 

71 

 

4.4. Produção de BTC 

Para a produção dos blocos de terra comprimida (BTC) foi utilizada a mistura M2 (87,5% de 

solo, 7,5% de cimento e 5% de cal) anteriormente estudada. Foram adotadas a geometria e 

dimensões estudadas por Sturm, Ramos, & Lourenço (2013), (Figura 17). Estes possuem duas 

aberturas de forma cilíndrica o que possibilita a passagem de instalações, passagem de reforço 

estrutural, uma redução do peso do bloco, e travamento dos BTC. Estas aberturas permitem 

ainda construir alvenaria de junta seca devido ao seu sistema de encaixe, isto é, alvenarias que 

não utilizam argamassas no seu processo de produção, simplificando assim o seu processo 

construtivo e diminuindo o tempo de construção.  

 

 

 

Figura 17: Caraterísticas dos BTC (Sturm, Ramos, & Lourenço, 2013) 

O processo de produção dos BTC pode ser dividido em fases distintas: 

• Preparação dos materiais;  

• Pesagem dos materiais necessários;  

• Preparação da mistura numa misturadora de eixo vertical;  

• Prensagem dos BTC na prensa manual Terstaram®; 

• Cura dos BTC. 

A preparação dos materiais resume-se basicamente à preparação do solo pois o cimento e cal 

são comprados já prontos a utilizar. O solo depois de recolhido foi deixado a secar ao ar, estando 

assim dependente da temperatura e teor de humidade relativa do ar durante o período de 

secagem. Depois de seco o solo foi destorroado e peneirado tendo sido utilizado para o efeito 

um peneiro de rede eletrosoldada com 10mm de abertura permitindo a homogeneização da 

granulometria.  

Após a preparação dos materiais, seguiu-se a pesagem da fração sólida da mistura (solo, cal e 

cimento), esta foi realizada por volume com o auxilio de baldes, sendo posteriormente 
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colocados a misturar numa misturadora de pás giratórias de eixo vertical durante 

aproximadamente 5 minutos (Figura 18(a)).  

Depois de a parte sólida da mistura se encontrar suficientemente homogeneizada, adiciona-se 

água à mistura com o auxilio de um regador, que tem como vantagem espalhar devidamente a 

água de forma uniforme e evitar a formação de grânulos na mistura.  

A quantidade de água a utilizar é definida através do ensaio expedito da bola, que permite 

avaliar a quantidade de água no solo que é apropriada para a respetiva compactação.  Este ensaio 

consiste na formação de uma bola, que se deixa cair a cerca de um metro de altura, e conforme 

o seu impacto no chão conclui-se se apresenta uma quantidade de água insuficiente, excessiva 

ou adequada. 

Durante todo este processo de homogeneização é necessário parar a misturadora e, com uma 

colher de pedreiro, misturar o material seco que não é alcançado pelas pás da misturadora, de 

forma a obter uma mistura o mais homogénea possível. 

Após a mistura se encontrar suficientemente homogeneizada, procedeu-se a prensagem dos 

blocos, tendo sido para tal utilizada uma prensa manual Terstaram® que permite a aplicação de 

uma tensão de compactação estática de até 4 N/mm2 (Figura 18(b)). A mistura é colocada e 

nivelada manualmente no molde já referido anteriormente até perfazer metade da altura deste, 

sendo pressionada nos cantos do mesmo de forma a reforçar esta zona do bloco, de seguida, é 

colocada a mistura até perfazer toda a altura livre restante e por último fecha-se o molde de 

modo a comprimir a mistura formando o bloco.  

  

(a) (b) 

Figura 18: Equipamentos utilizados na produção dos blocos: (a) Mistura de eixo vertical com três pás giratórias; 

(b) Prensa manual Terstaram®. 
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Depois de prensado, o bloco é cuidadosamente retirado da prensa e colocado sobre uma mesa 

como mostra a Figura 19 (a), onde permanecerão por algumas horas de forma a adquirirem 

alguma coesão, para que seja mais fácil o seu manuseamento e transporte. De seguida são 

colocados e empilhados em paletes como mostra a Figura 19 (b), continuando assim o seu 

processo de cura em ambiente laboratorial até serem utilizados. 

  

(a) (b) 

Figura 19: Aspeto dos blocos: (a) depois de serem retirados da prensa; (b) processo de cura. 

4.5. Avaliação de BTC 

Depois de produzidos os BTC, são avaliados quanto à regularidade dimensional, resistência à 

compressão e à flexão. 

4.5.1. Regularidade dimensional dos BTC 

Depois de fabricados os BTC, é importante previamente à execução de cada ensaio analisar a 

regularidade dos BTC. Sendo relevante verificar a existência de variações elevadas do volume 

dos blocos uma vez que a produção dos blocos foi realizada em controlo de volume, sendo que 

esta propriedade pode estar diretamente relacionada com a sua resistência e qualidade finais.  

Para proceder à realização deste ensaio foi selecionada, ao acaso uma amostragem total de 10 

blocos. Todos eles foram identificados, medidos em quatro dimensões, sendo que para cada 

dimensão foram efetuadas três medições, utilizando para o efeito um paquímetro que permite a 

medição com um erro de 0.05 mm. Procedeu-se também à pesagem dos blocos selecionados 

utilizando para o efeito uma balança digital, com aproximação a 1 g (Figura 20). 
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Os valores médios das medições bem como o valor médio e o coeficiente de variação dos 10 

BTC são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8: Dimensões dos BTC’s. 

Bloco 
Altura média 

(mm) 

Comprimento médio 

(mm) 

Largura média 

(mm) 
Diâmetro médio (mm) 

Peso médio (g) 

BTC’1 94.40 282.37 141.07 48.74 6737.9 

BTC’2 94.17 281.43 140.35 48.29 6749.5 

BTC’3 93.57 281.88 140.85 48.66 6673.9 

BTC’4 93.83 281.77 140.73 48.31 6704.7 

BTC’5 93.97 281.38 140.97 48.55 6706.5 

BTC’6 93.73 281.82 140.72 48.61 6671.5 

BTC’7 94.00 281.18 141.18 48.58 6721.5 

BTC’8 94.08 281.83 140.93 48.55 6767.4 

BTC’9 93.93 281.50 140.83 48.48 6714.6 

BTC’10 93.78 281.63 141.03 48.63 6714.3 

Média dos 10 

BTC (mm) 
93.95 281.68 140.87 48.54 6716.18 

Coeficiente de 

variação (%) 
0.25 0.12 0.16 0.28 0.45 

 

Por observação da Tabela 8, é possível concluir que os BTC fabricados apresentam uma elevada 

regularidade nas suas propriedades dimensionais, apresentado coeficiente de variação máximo 

de 0.45%. Este coeficiente de variação é relativo ao peso médio dos blocos, o que indica 

estabilidade no peso dos blocos, mesmo tendo em consideração o seu processo de fabrico. É 

 

Figura 20: Identificação, pesagem e medição dos BTC. 
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possível dizer que estes cumprem algumas indicações ao nível do peso ótimo de manuseamento 

das unidades de alvenaria. As restantes medidas apresentam coeficientes de variação 

relativamente baixos, permitindo afirmar que os BTC apresentam regularidade dimensional.  

4.5.2. Resistência à compressão  

De forma a avaliar a resistência à compressão dos BTC, estes foram ensaiados à compressão 

uniaxial, com 60 dias de idade de cura, segundo a norma NP EN 772-1 (2002), esta norma 

sugere que, para unidades em que a tensão máxima de rutura expectável seja inferior a 10 

N/mm2, o ensaio deve ser realizado em controlo de força com uma velocidade de 0.05 

(N/mm2)/s. Contudo, as indicações presentes nesta norma foram adaptadas devido à elevada 

especificidade do material em questão, de forma a conferir significado para os ensaios em 

questão.  

Desta forma, o ensaio foi realizado em controlo de deslocamento com uma velocidade de 0.004 

mm/s, pois a realização do ensaio em controlo do deslocamento possibilita observar de forma 

mais cuidada o comportamento do bloco no pós-pico, ou seja, o comportamento dos blocos 

depois de atingir a carga máxima. O ensaio só é parado quando o valor de carregamento após 

pico atinge entre 50 a 60% do valor máximo obtido. 

Foram realizados ensaios de compressão em dez BTC, dos quais metade se encontravam no 

estado seco (Figura 21 (a)) e outra metade no estado saturado (Figura 21 (b)).  Com o intuito 

de obter o estado de saturação, estes foram submersos em água por um período de 48 horas. De 

forma a obter os cinco blocos secos, os mesmos foram colocados numa estufa à temperatura de 

40ºC até ser obtida massa constante. Este procedimento visou avaliar a sensibilidade dos BTC à 

presença de água, conduzindo-os a condições extremas de humidade.  

Para a realização deste ensaio foram usadas as chapas da base e do topo do molde da prensa 

utilizada para o fabrico dos blocos, de modo a permitir retificar o topo do bloco e possibilitar 

uma distribuição uniforme da carga aplicada durante o ensaio. 

Previamente à execução de cada ensaio, foi necessário verificar os blocos no que diz respeito à 

existência de irregularidades ou fissuras, tendo sido posteriormente identificados, medidos e 

pesados. 
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(a) (b) 

Figura 21: Sistemas de ensaio: (a) BTC no estado seco; (b) BTC no estado saturado. 

  

Depois de realizado o ensaio, do qual se registou o valor da carga máxima atingida, podemos 

então calcular o valor da resistência à compressão dos BTC’s segundo a equação (1): 

f 'c = 
F

A
 (1) 

Onde,  

         f ’c – Resistência à compressão (N/mm2) 

         F – Carga de rutura (N) 

         A – Área da secção efetiva (mm2)  

Os resultados obtidos com a realização dos ensaios de compressão a blocos secos e saturados 

podem ser observados na Tabela 9. Nesta tabela encontram-se expostos os valores médios da 

tensão de rutura à compressão uniaxial dos BTC em estado seco (f’c,ud) e em estado saturado 

(f’c,us), bem como os valores médios do peso volúmico dos blocos secos (dcd) e saturados (dcs). 

Os valores referidos anteriormente são ainda acompanhados dos respetivos coeficientes de 

variação (CdV). 

Tabela 9: Resultados obtidos para os ensaios de compressão uniaxial em unidades (CdV entre parenteses). 

f’c,ud (N/mm2) 
(CdV(%)) 

dcd (g/cm3) (CdV(%)) 
f’c,us (N/mm2) 

(CdV(%)) 
dcs (g/cm3) (CdV(%)) 

10.90 (10.05) 1.81 (0.64) 6.34 (11.06) 2.03 (2.97) 
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Comparando os valores de f’c,ud obtidos nos ensaios com os valores exigidos nas normas 

internacionais presentes na Tabela 2 da secção 3.3.1.1, é possível concluir que estes  cumprem 

as seguintes normas: (i) Lehmbau Regeln (2008); (ii) HB 195 (2009); (iii) NC 103 (2002); (iv) 

UNE 41410 (2008); (v) NMAC 14.7.4 (2009); (vi) IS 1725 (1982); (vii) MS 777 (2007); (viii) 

NZS 4298 (1998); (ix) ARS 674 (1996) e ARS 675 (1996); (x) FDUS 849 (2009). Da mesma 

forma, para o caso de f’c,us é possível concluir que os valores obtidos nos ensaios cumprem os 

requisitos mínimos que podem ser encontrados nas seguintes normas internacionais: (i) NBR 

8491 (1964) e NBR 10834 (1994); (ii) NC 103 (2002); (iii) ARS 674 (1996) e ARS 675 (1996); 

(iv) FDUS 849 (2009).  

Relativamente à influência da presença de água, observou-se que houve uma redução de quase 

metade da resistência à compressão resultante da saturação dos BTC, apresentando um fator de 

redução médio (f’c,us/f’c,ud) de 0.58.  

De referir que os valores da tensão de rutura à compressão uniaxial dos BTC’s em estado seco 

(f’c,ud) e em estado saturado (f’c,us) são bastante elevados quando comparados com os valores 

exigidos nas normas internacionais.  

Relativamente aos valores do peso volúmico dos blocos (dc) presentes na Tabela 9 é possível 

verificar, conforme era expectável, que há uma diminuição do peso volúmico quando estes se 

encontram no estado seco, apresentado um fator de redução médio (dcs/dcd) de 1.12. 

Na Figura 22 é possível observar as curvas obtidas com os ensaios de compressão uniaxial, que 

relacionam a tensão de compressão (f’c) e a extensão de compressão (Ɛc) para blocos em estado 

seco (f’c,ud) e em estado saturado (f’c,us). Conforme se pode verificar através das curvas tensão-

extensão, as extensões no pico estão entre 2.5% e 5% tanto para o estado saturado como para o 

estado seco. 
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Figura 22: Representação gráfica da relação entre f’c e Ɛc obtida para f’c,ud e f’c,us. 

O modo de rotura dos BTC pode ser observado na Figura 23, tendo sido semelhante nos dois 

estados (secos e saturados). Este carateriza-se pela formação de uma geometria tronco-

piramidal resultante do efeito de confinamento promovido pelas chapas da base e do topo do 

molde da prensa de fabrico dos blocos que foram usadas no ensaio para obter uma melhor 

distribuição da carga. 

  

Figura 23: Modo de rotura resultantes dos ensaios de compressão em BTC. 

 

4.5.3. Resistência à flexão  

De forma a ser possível determinar a resistência à flexão dos BTC, foram realizados ensaios de 

flexão segundo o preconizado na BS EN 772-6 (2001). No entanto, foram realizados alguns 

ajustes ao ensaio tendo em consideração normas específicas para a construção em BTC, 

nomeadamente, o constante na norma HB 195 (2009).  
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No total foram ensaiados dez BTC com 60 dias de idade de cura, os dez na direção de 

assentamento. Tal como no ensaio de compressão uniaxial, foram realizados ensaios em 5 

blocos secos e 5 blocos saturados, tendo sido utilizado o mesmo processo de secagem e 

saturação. Depois de finalizados os processos de secagem e saturação dos blocos, estes foram 

analisados no que diz respeito à existência de irregularidades ou fissuras, tendo sido 

posteriormente identificados, medidos e pesados, de forma a calcular o peso volúmico dos 

mesmos. 

Os blocos foram colocados em dois apoios cilíndricos metálicos distanciados de 220 mm e 

carga foi aplicada a meio vão em controlo de deslocamento com uma velocidade de 0,002 mm/s, 

a deflexão a meio vão foi medida com o recurso a um LVDT (Figura 24). De forma a forçar 

que a superfície de rutura se localizasse a meio vão, e tentando evitar que a mesma ocorresse 

nas zonas dos vazamentos, foi realizado com uma serra circular um pequeno entalhe com uma 

profundidade e largura de cerca de 10 mm e 3,5 mm, respetivamente. 

  

(a) (b) 

Figura 24: Sistema de ensaio de flexão em BTC: (a) Blocos secos; (b) Blocos saturados. 

Depois de realizado o ensaio do qual se registou o valor da carga de rutura, pode então calcular-

se o valor da resistência à flexão dos BTC’s segundo a equação (2): 

Rtf = 
F × l

b × h
2
 (2) 
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Onde,  

          𝐑𝐭𝐟 – Resistência à flexão (N/mm2) 

          F – Carga de rutura (N) 

          l – Distância entre apoios (mm)  

          b – Largura do provete (mm) 

          h – Altura do provete (mm) 

Os resultados obtidos com este ensaio podem ser observados na Tabela 10, onde estão expostos 

os valores médios da tensão de rutura à flexão do BTC no estado seco (Rtf,d) e no estado saturado 

(Rtf,s), e ainda os valores médios do peso volúmico dos blocos secos (dfd) e dos blocos saturados 

(dfs). Os valores referidos anteriormente são ainda acompanhados dos respetivos coeficientes 

de variação (CdV). 

Tabela 10: Resultados obtidos para os ensaios de flexão em três pontos em unidades (coeficiente de variação 

entre parenteses). 

Rtf,d (N/mm2) (CdV(%)) 
dcd (g/cm3) (CdV(%)) Rtf,s (N/mm2) (CdV(%)) dcs (g/cm3) 

(CdV(%)) 

0.93 (4.90) 1.74 (1.23) 0.57 (30.54) 1.95 (0.99) 

 

Pela análise da Tabela 2 presente na secção 3.3.1.1, onde estão expostos os valores mínimos da 

resistência à flexão de BTC exigidos nas normas internacionais e comparando com os valores 

obtidos no ensaio é possível concluir que os valores de Rtf,d e Rtf,s cumprem as seguintes normas: 

(i) HB 195 (2009); (ii) NMAC 14.7.4 (2009); (iii) MS 777 (2007); (iv) NZS 4298 (1998); (v) 

FDUS 849 (2009).  

Relativamente à influência da presença de água, observou-se que houve uma redução de quase 

metade da resistência à flexão resultante da saturação dos BTC, apresentando um fator de redução 

médio (Rtf,s/Rtf,d) de 0.61. É ainda de referir que esta tendência de perda de resistência por saturação 

dos blocos acompanha o verificado no caso dos ensaios de compressão uniaxial dos blocos.   

Pela observação da Figura 25, onde estão expostas as curvas obtidas pela realização dos ensaios, 

é possível verificar que os blocos apresentaram um comportamento pouco padronizado, 

levando assim a obtenção de coeficientes de variação bastante elevados e curvas pouco 

representativas dos ensaios realizados.   
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Figura 25: Representação gráfica da relação entre Rtf e Ɛd obtida para Rtf,d e Rtf,s. 

Por observação da figura e tendo em atenção as curvas que melhor representam os ensaios é 

possível concluir que a extensão de deflexão e a tensão verificada no caso dos blocos no estado 

seco é superior à verificada para o caso dos blocos saturados.  

Relativamente ao comportamento dos blocos após a rutura é possível verificar que os blocos 

saturados apresentaram uma rutura mais suave do que os blocos secos. Na Figura 26 pode ser 

observado o modo de rotura dos blocos. 

  

Figura 26: Modo de rotura resultante dos ensaios de flexão em BTC. 

 

4.6. Considerações Finais 

Atendendo aos resultados obtidos através da caraterização geotécnica do solo, e tendo em conta 

o que consta na bibliografia, pode concluir-se que o solo em questão não é adequado para o 

fabrico de BTC, pois apresenta uma atividade de argila muito baixa o que pode originar falta 
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de coesão inicial necessária para a produção de BTC, podendo também afetar a resistência e 

durabilidade dos BTC. Deste modo, é possível concluir que a utilização deste solo para a 

construção em terra, e mais concretamente para a produção de blocos de terra comprimida, 

requer estabilização. No entanto, ao proceder-se à sua estabilização através da adição de 

cimento e cal hidráulica, conseguem-se obter excelentes resultados ao nível das resistências à 

compressão e a flexão quando comparados com os valores presentes nas normas existentes. 

Depois de neste capitulo terem sido avaliadas as caraterísticas dos BTC, interessa no próximo 

capítulo estudar o comportamento mecânico de alvenaria de BTC. 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ALVENARIA DE BTC



 
 

 



CAPÍTULO V – COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ALVENARIA DE BTC 

 

 
 

85 

 

5. COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ALVENARIA DE BTC 

5.1. Introdução  

Neste capítulo pretende-se analisar o comportamento mecânico de alvenaria de BTC. Para 

alcançar este objetivo foram ensaiados quanto à resistência à compressão dois tipos de amostras, 

aqui denominados por prismas e modelos. De modo a aferir sobre o contributo da argamassa 

para o comportamento global da alvenaria foram efetuados ensaios com e sem argamassa.  

5.2. Argamassa 

A argamassa utilizada foi desenvolvida em trabalhos anteriores realizados por Ribeiro (2015), 

no laboratório de engenharia civil da Universidade do Minho, onde foi submetida a uma série 

de ensaios para que fosse possível efetuar a sua caracterização e avaliar a possibilidade da 

utilização desta em construção em terra.  A composição da argamassa e as dimensões da 

abertura de malha dos peneiros utilizados são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11: Composição da argamassa utilizada, adaptado de Ribeiro (2015). 

Mistura 
Fração 

Granulométrica 
Solo (g) Cimento (g) Água (g) 

Composição em 

volume 

A1 #20<D<#10 1583,2 361,3 655,0 1:4 

 

De seguida, são apresentados na Tabela 12 os resultados obtidos por Ribeiro (2015) dos ensaios 

de espalhamento (EN-1015-3(1999)), ensaios à tração por flexão e à compressão (EN-1015-

3(1999)), ensaios à compressão e determinação do modulo de elasticidade (NBR 8522 (2003)).  

Tabela 12: Resultados dos ensaios de espalhamento, ensaios à tração por flexão e à compressão, adaptado de 

Ribeiro (2015). 

Valor de espalhamento (mm): 210 mm 

Resistência à tração 

(MPa) - (EN-1015-

3(1999)) 

Resistência à compressão 

(MPa) - (EN-1015-

3(1999)) 

Resistência à compressão 

(MPa) - (NBR 8522 

(2003)) 

Módulo de elasticidade (Mpa) - 

(NBR 8522 (2003)) 

7 

dias 

14 

dias 

28 

dias 

60 

dias 

7 

dias 

14 

dias 

28 

dias 

60 

dias 

7 

dias 

14 

dias 

28 

dias 

60 

dias 

7   

dias 

14 

dias 

28 

dias 

60 

dias 

0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6 2,2 2,9 1,0 1,2 1,6 1,6 2662,9 2167,8 2561,3 3481,2 

 

Esta argamassa foi utilizada na construção das amostras de alvenaria (prismas e modelos) com 

o objetivo de testar a influência da argamassa em paredes de alvenaria de BTC, como se 

demonstra nas secções seguintes. 
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5.3. Ensaio à compressão de primas de BTC 

O ensaio de compressão em prismas foi realizado tendo em consideração o descrito na norma 

(ASTM C 1314 - 03b, 2003). Esta indica que devem ser realizados ensaios em pelo menos três 

provetes, com um mínimo de dois blocos de altura e que na sua configuração possuam um rácio 

entre a altura e a espessura que varie entre 1,3 e 5,0. Neste caso, foram dispostos 5 blocos 

verticalmente para a composição de cada amostra, denominados por prismas, no qual o rácio 

entre a altura é de aproximadamente 500 mm e a espessura de 140 mm, obtendo-se assim um 

rácio de aproximadamente 3,6. De forma a aferir sobre o contributo da argamassa no 

comportamento mecânico dos prismas foram ensaiados seis primas, três com argamassa e três 

sem argamassa na junta de assentamento. 

5.3.1. Processo de construção 

Para a construção dos seis prismas foi necessário selecionar trinta blocos sendo estes verificados 

quanto à possível existência de irregularidades, pois caso tal se verifique, estes devem ser 

substituídos. 

A construção de prismas com junta seca, ou seja, sem argamassa é um processo bastante simples 

que apenas consiste em sobrepor os cinco blocos através do seu sistema de encaixe, sendo que 

o aspeto final desta amostra é apresentado na Figura 27(a). 

A construção dos prismas com junta argamassada foi realizada sobre uma tábua de suporte de 

madeira, para que depois de construídos seja mais fácil o seu manuseamento e transporte. Sobre 

a tábua é colocado um bloco, onde a sua superfície é humedecida com recurso a um esguicho, 

de modo a evitar que, aquando da colocação da argamassa na superfície do bloco, este não 

absorva imediatamente a humidade presente na mesma.  

Em seguida, a argamassa é colocada com uma espessura de aproximadamente 10 mm, isto é, 

com uma espessura suficiente para igualar a saliência do encaixe. Garantir esta espessura da 

junta é muito importante, pois é necessário assegurar que, no caso dos prismas com argamassa, 

os encaixes não têm qualquer influência na sua resistência, já que um dos objetivos principais 

destes ensaios é comparar os dois sistemas construtivos.  

Este processo repete-se ate completar os prismas com cinco blocos, devendo sempre ter o 

cuidado de manter o prisma nivelado, este processo de construção é finalizado com o recurso a 

uma esponja devidamente humedecida, de forma a regularizar qualquer imperfeição e os 
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excessos de argamassa que tenha ficado nas juntas. O aspeto final do prisma de junta 

argamassada é apresentado na Figura 27(b). 

  

(a) (b) 
Figura 27: Aspeto final dos prismas: (a) Junta seca; (b) Junta argamassada. 

5.3.2. Procedimento de ensaio 

Neste ensaio, de forma a regularizar a base e o topo dos prismas foram utilizadas as chapas da 

prensa utilizada no fabrico dos blocos, permitindo assim uma distribuição uniforme da força 

aplicada. Além destas chapas, foi também colocada uma outra chapa no fundo do prisma e uma 

rótula no topo do prisma. A utilização deste último elemento pretende minimizar os efeitos de 

excentricidade que possam ocorrer durante o ensaio. De seguida todo este conjunto foi 

devidamente centrado com a célula de carga para que a distribuição de força fosse o mais 

homogénea possível. 

Como o objetivo deste ensaio é aferir sobre o comportamento das juntas, optou-se por colocar 

dois LVDT’s entre o segundo e o quarto BTC em cada uma das faces principais do prisma, 

tendo sido utilizados quatro LVDT’s por prisma. Estes LVDT’s permitiam medir o 

deslocamento relativo entre, aproximadamente, o meio do segundo e do quarto bloco, para uma 

distância aproximada dos apoios de medição de 200 mm, permitindo ainda, compreender se 

existe rotação do prisma ao longo do ensaio. Os LVDT’s foram acoplados a chapas metálicas 

em forma de L, através de uma abraçadeira, sendo posteriormente fixados aos prismas com 

recurso a uma pistola de cola termofusível. 

Depois de preparado todo o ensaio, o prisma é medido em todas as suas dimensões, incluindo 

a distância entre o centro das chapas em L que suportam os pratos e os LVDT’s, para desta 
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forma ser possível, aquando da análise dos dados, calcular a área da secção carregada e as 

extensões referentes a cada LVDT. 

A norma (ASTM C 1314 - 03b, 2003), recomenda que seja aplicada carga a uma velocidade 

conveniente até cerca de metade da carga máxima espectável para o prisma, e depois aplicada 

a restante carga até à rotura a uma velocidade apropriada, de forma que o ensaio decorra entre 

1 e 2 minutos. No entanto, para o ensaio dos prismas optou-se por utilizar uma velocidade de 

carregamento em controlo de deslocamento de 0,010 mm/s, seguindo as indicações de Oliveira 

(2014). O carregamento em controlo de deslocamento também permitiu visualizar e 

compreender melhor o comportamento pós-pico dos prismas, muito importante para comparar 

o modo de rotura de cada tipologia de prismas em análise, e perceber se a sua rotura é mais do 

tipo dúctil ou frágil. O ensaio deu-se por concluído quando, após rutura, era atingida uma força 

de cerca de 50-60% da força de pico.  

O esquema de ensaio foi o mesmo para os prismas de junta seca e junta argamassada, como se 

pode observar na Figura 28 (a) e (b), respetivamente. 

  

(a) (b) 

Figura 28:  Esquema de ensaio: (a) Prismas de junta seca; (b) Prismas de junta argamassada. 

 

5.3.3. Apresentação e discussão dos resultados 

Os resultados obtidos com a realização dos ensaios de compressão a prismas de junta seca e de 

junta argamassada podem ser observados na Tabela 13. Nesta tabela encontram-se expostos os 
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valores médios da tensão de rutura à compressão dos prismas de junta seca (f’c,ps (N/mm2)) e de 

junta argamassada (f’c,pa (N/mm2)), bem como os valores médios do módulo de elasticidade dos 

prismas de junta seca (Eps (N/mm2) e dos prismas de junta argamassada Epa (N/mm2). Os valores 

referidos anteriormente são ainda acompanhados dos respetivos coeficientes de variação (CdV). 

De referir que o módulo de elasticidade apresentado foi calculado por correlação linear da curva 

tensão-extensão entre 0% ao máximo da tensão. 

Tabela 13: Resistência à compressão e módulo de elasticidade dos prismas (CdV entre parenteses). 

f’c,ps (N/mm2) (CdV(%)) Eps (N/mm2) (CdV(%)) f’c,pa (N/mm2) (CdV(%)) Epa (N/mm2) (CdV(%)) 

4,53 (4,67) 307,35 (5,22) 4,74 (12,97) 539,22 (23,55) 

 

Analisando a tabela é possível verificar que os resultados dos ensaios dos prismas de junta 

argamassada apresentam um coeficiente de variação muito elevado. Estes resultados podem ser 

justificados por haver rutura local do bloco no segundo prisma ensaiado. Contudo verifica-se, 

como expectável, que os prismas com junta seca são os que apresentam menor resistência à 

compressão com um valor médio de 4,53 MPa, sendo este valor cerca de 95,5% do valor médio 

obtido para os prismas de junta argamassada. 

Comparando os valores obtidos neste ensaio com os valores obtidos nos ensaios à compressão 

de unidades de alvenaria no estado seco, é possível concluir que houve uma redução de 

resistência à compressão de cerca de 2,4 vezes no caso dos prismas de junta seca e cerca de 2,3 

vezes no caso dos prismas de junta argamassada. No que diz respeito ao módulo de elasticidade, 

é possível referir que no caso dos prismas de junta argamassada, o valor deste parâmetro é cerca 

de 1,75 vezes superior ao valor observado para os prismas de junta seca. 

Face a estes resultados, verifica-se que a utilização de argamassa nas juntas melhora 

consideravelmente a resistência à compressão dos prismas, já que é capaz de reduzir ou mesmo 

eliminar, os pontos de concentração de tensões existentes nas juntas de BTC. 

Na Figura 29 são apresentadas as curvas tensão-extensão que melhor representam o ensaio 

realizado, onde a linha continua (f’c,ps) representa o ensaio à compressão de prismas de junta 

seca enquanto que a linha a tracejado (f’c,pa) representa o ensaio dos prismas de junta 

argamassada. 
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Figura 29: Curvas tensão-extensão dos prismas ensaiados à compressão. 

Analisando a Figura 29, é possível observar a existência de um período de ajuste nas duas 

curvas, sendo este período de ajuste bastante superior para o caso dos ensaios realizados em 

prismas com junta seca, que se pensa estar relacionado com a acomodação dos BTC nas juntas 

secas e na interface com as chapas. 

Quanto ao comportamento pós-pico verificam-se diferenças. Os prismas de junta argamassada 

apresentam um comportamento mais frágil quando comparados com os prismas de junta seca, pois 

estes apresentam um decréscimo da tensão mais gradual exibindo assim um comportamento mais 

dúctil.  

O modo de rotura dos prismas de ambas as composições pode ser observado na Figura 30. 

Como se pode verificar, o modo de rotura é diferente para os dois casos estudados. Na Figura 

30 (a) pode observar-se o modo de rotura do prisma de junta seca, que é caraterizado por fendas 

verticais que se desenvolvem por todo o prisma, demonstrando capacidade de transmissão de 

tensões de tração e corte. Além disto, pode também ser observado destacamento de material 

principalmente nos cantos do primeiro bloco do prisma. 

Relativamente ao modo de rotura dos prismas de junta argamassada que é apresentado na Figura 

30 (b), pode concluir-se que apresenta menos fendilhação que os prismas de junta seca, 

apresentando fendilhação a partir do segundo bloco até ao último, demonstrando a capacidade 

de transmissão de tensões de tração e corte, tal como os prismas de junta seca.  
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      (a) 

  
            (b) 

Figura 30:  Modos de rotura dos prismas: (a) Junta seca; (b) Junta argamassada. 
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5.4. Ensaio à compressão de modelos de BTC 

O ensaio em modelos de alvenaria foi realizado tendo em atenção o disposto na norma EN 

1052-1 (1999). De forma a ser possível aferir sobre o comportamento da alvenaria, foram 

construídos modelos aproximadamente quadrados. Tal como para os prismas, foram ensaiados 

seis modelos, três com argamassa e três sem argamassa, com o objetivo de aferir sobre o 

contributo da argamassa no comportamento mecânico dos modelos. 

5.4.1. Processo de construção 

O processo de construção de paredes de alvenaria em BTC (modelos) é bastante similar ao 

processo de construção de prismas. Os modelos têm aproximadamente a forma quadrangular 

com uma dimensão de 500 mm de altura, que equivale a 5 fiadas de BTC, e 560 mm de largura, 

que equivale a 2 BTC, e com 140 mm de espessura, que é a espessura do BTC, pois trata-se de 

paredes de pano simples. Assim, para cada modelo foi necessário usar 8 BTC’s inteiros e 4 

metades, tendo sido usada para o corte dos blocos uma serra circular.  

Como já referido anteriormente, foram construídos modelos com junta argamassada e modelos 

com junta seca, ou seja, sem argamassa. Os modelos de junta seca foram construídos no pórtico 

de ensaio antes da execução do respetivo ensaio à compressão. Este processo é relativamente 

simples pois consiste em sobrepor os blocos através do seu sistema de encaixe, o seu aspeto 

final é apresentado na Figura 31 (a). 

Os modelos de junta argamassada foram construídos sobre vigas de suporte de madeira. Sobre 

esta foi colocada uma camada de argamassa para a adesão entre a viga e a primeira fiada de 

blocos, corrigindo também eventuais irregularidades que possivelmente pudessem existir e que 

conduzissem à existência de excentricidades durante o ensaio. De seguida é colocada a primeira 

fiada de BTC e assim sucessivamente ate completar a altura do modelo com uma junta de 

argamassa entre as fiadas de 10 mm. O aspeto final dos modelos de junta argamassada é 

apresentado na Figura 31 (b). 

É importante referir que, antes de se proceder à colocação de cada bloco, estes foram verificados 

quanto a possíveis irregularidades e mergulhados num recipiente com água de forma a se 

proceder à sua saturação superficial. Este processo visa amenizar os efeitos que a absorção 

instantânea da água da argamassa possa provocar. 
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(a) (b) 
Figura 31: Aspeto final dos modelos: (a) Junta seca; (b) Junta argamassada. 

 

5.4.2. Procedimento de ensaio 

O ensaio em modelos de alvenaria foi realizado tendo em atenção o disposto na norma EN 

1052-1 (1999). Esta norma indica que, para blocos que apresentam menos de 300 mm de 

comprimento e 150 mm de largura, medidas que se enquadram com os blocos objeto de estudo, 

devem ser ensaiados no mínimo três modelos. Estes modelos devem apresentar um mínimo de 

dois blocos na sua largura e cinco na altura. Neste trabalho, os modelos foram construídos 

utilizando dois blocos na largura e 5 na altura, cumprindo desta forma o disposto na norma.  

De forma a que cada ensaio fosse realizado, e após a colocação de cada modelo no local de 

ensaio, procedeu-se à retificação do topo, de forma a eliminar as saliências dos encaixes dos 

blocos e com o intuito de minimizar as excentricidades que possam existir. A retificação foi 

realizada com recurso a uma argamassa de presa rápida e de elevada resistência, cerca de 20 

mm de espessura. Após se verificar que a argamassa já aparentava ter as características de 

resistência suficientes para a realização do ensaio, foi colocado no seu topo um perfil metálico 

HEB 200 para que fosse possível distribuir da melhor forma as cargas durante o ensaio. De 

igual forma, foi colocada uma rótula sobre este perfil, a qual visiva a absorção de deformações 

excêntricas que pudessem acontecer durante o ensaio, permitindo que as mesmas não fossem 

transmitidas ao sistema de ensaio. 

A norma anteriormente referida recomenda a medição dos deslocamentos verticais entre os 

terços da altura do modelo com recurso a dois LVDT’s espaçados de aproximadamente metade 
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do comprimento do modelo, em cada face principal. Desta forma foram colocados dois LVDT’s 

na vertical com uma distância de 400 mm entre si, os quais permitiram obter a medição dos 

deslocamentos entre a segunda e a quarta fiadas. Optou-se ainda pela realização da medição 

dos deslocamentos horizontais, recorrendo para tal à colocação de um LVDT na fiada do meio 

em cada face principal do modelo. Tal como nos ensaios dos prismas, os LVDT’s foram 

acoplados a chapas metálicas em forma de L, assim como os respetivos pratos através de umas 

abraçadeiras, e foram fixados aos prismas com recurso a uma pistola de cola termofusível. 

Depois de preparado todo o ensaio, o modelo é medido em todas as suas dimensões, incluindo 

a distância entre o centro das chapas em L que suportam os pratos e os LVDT’s, para desta 

forma ser possível, aquando da análise dos dados, calcular a área da secção carregada e as 

extensões referentes a cada LVDT. 

O ensaio foi realizado em controlo de deslocamento com uma velocidade de ensaio de 0.013 

mm/s. Este deu-se por terminado quando a força aplicada após rutura atingia cerca de 50-60% 

da força de pico.  

A resistência à compressão em MPa, é dada pela média da tensão máxima de cada parede que 

corresponde à razão entre a força máxima aplicada em N, e a área da secção de carregamento 

em mm2. Quanto ao módulo de elasticidade, a norma recomenda que, caso se pretenda calcular 

este parâmetro, o carregamento deve ser efetuado em três etapas até cerca de metade da força 

máxima aplicada, e que em cada etapa a força deve ser mantida constante durante pelo menos 

2 minutos. No final da última deve-se aplicar a carga até a rotura do provete. No entanto, optou-

se por aplicar a carga à velocidade já referida até à rotura da parede. 

O esquema de ensaio foi o mesmo para os modelos de junta seca e junta argamassada, como se 

pode observar na Figura 32 (a) e (b), respetivamente. 
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(a) (b) 
Figura 32: Esquema de ensaio: (a) Modelos de junta seca; (b) Modelos de junta argamassada. 

 

5.4.3. Apresentação e discussão dos resultados  

Os ensaios de determinação da resistência à compressão de modelos são de especial 

importância, uma vez que permitem aferir sobre o comportamento da alvenaria no que a este 

parâmetro diz respeito. Assim, na Tabela 14 são apresentados os valores médios da tensão de 

rutura à compressão obtidos para modelos com sistema construtivo em junta seca (f’c,ms 

(N/mm2)) e em junta argamassada (f’c,ma (N/mm2)), bem como o módulo de elasticidade de cada 

sistema, respetivamente, Ems (N/mm2) e Ema (N/mm2). De referir que o módulo de elasticidade 

apresentado foi calculado por correlação linear da curva tensão-extensão entre 0% ao máximo 

da tensão. Estes valores são ainda acompanhados pelo respetivo coeficiente de variação (CdV). 

Tabela 14: Resistência à compressão e módulo de deformabilidade dos modelos (CdV entre parenteses). 

f’c,ms (N/mm2) 
(CdV(%)) 

Ems (N/mm2) (CdV(%)) f’c,ma (N/mm2) 
(CdV(%)) 

Ema (N/mm2) 
(CdV(%)) 

3,74 (8,06)  145,08 (16,70) 4,41 (5,45) 262,28 (0,98) 

 

Pela análise da tabela verifica-se, como expectável e seguindo a tendência dos resultados dos 

prismas obtidos anteriormente, que os modelos com junta seca são os que apresentam menor 

resistência à compressão com um valor médio de 3,74 MPa, sendo este valor cerca de 84,8% 

do valor médio obtido para os modelos de junta argamassada. Tal como nos prismas, estes 
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resultados demonstram que a introdução da argamassa de juntas nas paredes de BTC melhoram 

o seu comportamento à compressão, já que esta pode ser responsável por absorver as 

concentrações de tensões existente entre os BTC. 

Comparando os valores da tensão de rutura obtidos neste ensaio com os valores obtidos nos 

ensaios à compressão dos prismas, é possível concluir que houve uma redução de resistência à 

compressão de cerca de 1,2 vezes no caso dos modelos de junta seca e cerca de 1,1 vezes no 

caso dos modelos de junta argamassada.  

No que diz respeito ao módulo de elasticidade, é possível referir que, no caso dos modelos de 

junta argamassada, o valor deste parâmetro é cerca de 1,8 vezes superior ao valor observado 

para os modelos de junta seca. Comparando os valores obtidos neste ensaio com os valores 

obtidos no ensaio realizado aos prismas, é possível concluir que houve uma redução do módulo 

de elasticidade de cerca 2,1 vezes no caso dos modelos de junta seca e cerca de 2,0 vezes no 

caso dos modelos de junta argamassada. 

Na Figura 33, são apresentadas as curvas tensão-extensão que melhor representam o ensaio 

realizado, onde a linha traço dois pontos traço (f’c,ms) representa o ensaio à compressão de 

modelos de junta seca enquanto que a linha a tracejado (f’c,ma) representa o ensaio dos modelos 

de junta argamassada. É de notar que a extensão apresentada foi calculada a partir da medição 

da deformação realizada pelos LVDT’s, colocados nas faces dos modelos, durante o ensaio. As 

curvas representadas em extensão positiva são referentes à medição efetuada pelos LVDT’s 

colocados na vertical, enquanto que as curvas representadas em extensão negativa representam 

a medição realizada pelos LVDT’s colocados na horizontal. 

 

Figura 33: Curvas tensão-extensão dos modelos ensaiados à compressão. 
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Através da Figura 33, pode observar-se que a introdução da argamassa se traduz numa melhoria 

do comportamento da alvenaria na direção da solicitação, sendo dessa forma possível observar 

um aumento da tensão de compressão necessária para levar o modelo à rutura.  

Ao contrário do que seria expectável, a tensão de compressão na direção perpendicular à direção 

de solicitação diminui com a introdução da argamassa. Tal resultado parece indicar que após se 

dar a rutura da interface existe um “efeito de roletes” promovido pelas partículas de argamassa 

soltas nessa zona, o qual facilita a deslocação dos blocos que compõem os modelos nas direções 

de não confinamento. Ainda, verificando a extensão de deformação obtida nos ensaios, é 

possível concluir que no caso da direção da solicitação a introdução da argamassa leva a uma 

diminuição da extensão, dado que esta permite o acomodar das tensões e, consequentemente, 

da deformação vertical. Já no que diz respeito à direção perpendicular, o aumento da extensão 

verificado com a introdução da argamassa parece comprovar a existência do “efeito de roletes” 

já referido anteriormente.  

O modo de rotura típico dos modelos de junta seca e junta argamassada pode ser observado na 

Figura 34 (a) e (b), respetivamente. Relativamente aos modelos de junta seca pode observar-se 

que existe propagação das fissuras maioritariamente verticais que atravessam todos os blocos 

do modelo. Verifica-se também que as fissuras têm início nos cantos dos modelos com 

tendência a propagar-se para o centro dos mesmos.  

No caso dos modelos de junta argamassada observa-se destacamento de material, bem como o 

colapso de um dos blocos da segunda fiada. Verifica-se também a propagação de fissuras 

verticais nas faces laterais bem como a tendência à dissipação de fissuras verticais nas zonas da 

junta. 
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      (a) 

  
            (b) 

Figura 34: Modos de rotura dos modelos: (a) Junta Seca; (b) Junta Argamassada. 
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De seguida apresenta-se um estudo realizado por Oliveira (2014), onde avaliou utilizando o 

mesmo ensaio, o comportamento mecânico de três amostras diferentes, um modelo de junta 

seca (amostra 1), um modelo com argamassa com 5 % de cinzas volantes (amostra 2) e outro 

com argamassa com 15 % de cinzas volantes (amostra 3) . Os valores médios da tensão de 

rutura à compressão e do módulo de deformabilidade obtidos por Oliveira (2014) são 

apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15: Valores médios da tensão de rutura à compressão e do módulo de deformabilidade, adaptado de  

Oliveira (2014). 

 f’c,m(N/mm2) (CdV(%)) Em (N/mm2) (CdV(%)) 

A
m

o
st

ra
s 1 0,93 (6) 97,8 (16) 

2 2,91 (5) 909,7 (3) 

3 3,23 (9) 1258,8 (23) 

 

Comparando o valor médio da tensão de rutura do modelo de junta seca (f’c,m = 0,93 N/mm2) 

denominado por amostra 1 na Tabela 15 com o valor óbito neste ensaio (f’c,ms = 3,74 N/mm2) 

presente na Tabela 14, pode afirmar-se que se obteve um valor médio de tensão de rutura 

aproximadamente 4 vezes superior à obtida por Oliveira (2014). Relativamente ao módulo de 

elasticidade obteve-se um valor aproximadamente 1,5 vezes superior.  

No que diz respeito aos modelos de junta argamassada denominados por amostra 2 e 3 na Tabela 

15 pode verificar-se que, o valor médio da tensão de rutura obtido neste ensaio (f’c,ma= 4,41 

N/mm2) é aproximadamente 1,52 vezes superior ao valor médio obtido para a amostra 2 e 1,37 

vezes superior ao valor da amostra 3. Relativamente ao módulo de elasticidade obtido neste 

ensaio (Ema=262,28 N/mm2), pode afirmar-se que é bastante inferior quando comparado com 

os valores obtidos por Oliveira (2014). 

 

5.5. Considerações Finais 

A principal conclusão tirada destes dois ensaios (ensaios de compressão de prismas e modelos), 

é que as amostras com argamassa nas juntas apresentam um valor médio de tensão de rutura e 

módulo de deformabilidade superior às amostras com junta seca, estes resultados demonstram 

que a introdução da argamassa de juntas nas paredes de BTC melhora o seu comportamento à 

compressão, já que a argamassa pode ser responsável por absorver as concentrações de tensões 

existentes entre os BTC.  
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Comparando os valores da tensão de rutura obtidos no ensaio dos modelos com os valores 

obtidos nos ensaios à compressão dos prismas, é possível concluir que houve uma redução da 

resistência à compressão de cerca de 1,2 vezes no caso dos modelos de junta seca e cerca de 

1,1 vezes no caso dos modelos de junta argamassada. Relativamente ao módulo de elasticidade 

houve uma redução de cerca 2,1 vezes no caso dos modelos de junta seca e cerca de 2,0 vezes 

no caso dos modelos de junta argamassada. 
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6. CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

6.1. Conclusões Finais 

Verifica-se a importância do estudo de soluções construtivas mais sustentáveis, aliando a 

aplicação de materiais naturais, de fácil obtenção perto do local de construção, a métodos 

construtivos que requerem pouca energia na sua execução e, consequentemente, baixo teor de 

emissão de gases poluentes para a atmosfera (Murta et al., 2010). A construção de paredes em 

alvenaria de blocos de terra comprimida apresenta-se como um exemplo de uma solução 

construtiva sustentável. 

Esta dissertação apresenta um trabalho experimental onde é estudado o comportamento 

mecânico de uma solução de alvenaria de blocos de terra comprimida (BTC). Os BTC foram 

fabricados com um solo recolhido nos arredores de Vila Real. Este solo foi submetido a ensaios 

de caraterização geotécnica mostrando ser um solo maioritariamente constituído por silte e 

areia, apresentando ainda assim uma boa distribuição granulométrica. Mostrou ainda ser um 

solo com pouca atividade de argila, apresentado assim uma baixa percentagem de finos 

relativamente ao recomendado, o que pode originar a falta de coesão inicial necessária à 

produção de BTC e ainda afetar a resistência e durabilidade destes. Posto isto, verificou-se a 

necessidade de estabilizar o solo através da adição de cimento e cal hidráulica, permitindo 

aumentar a quantidade de finos da mistura e melhorar a distribuição granulométrica.  

Para a produção de BTC foi utilizada a mistura M2 (87,5% de solo, 7,5 % de cimento e 5 % de 

cal), apresentando 12,5% de ligantes hidráulicos, encontrando-se de acordo com o sugerido por 

diversos autores, isto é, a incorporação do ligante deve ser inferior a 15% como garantia de uma 

boa prestação a nível económico e ambiental dos BTC. 

Depois de produzidos os BTC’s, estes foram avaliados quanto à regularidade dimensional, 

resistência à compressão e à flexão fazendo a comparação entre BTC no estado saturado e no 

estado seco, com intuído de perceber a influência da água nos valores das resistências. Para 

avaliar a regularidade dimensional foram selecionados 10 blocos tendo sido todos identificados, 

medidos e pesados. Com este ensaio foi possível concluir que os BTC fabricados apresentam 

uma elevada regularidade nas suas propriedades dimensionais, apresentado coeficiente de 

variação máximo de 0.45%, o que indica estabilidade no peso dos blocos.  

De forma a avaliar a resistência à compressão dos BTC, estes foram ensaiados à compressão 

uniaxial, com 60 dias de idade de cura, segundo a norma NP EN 772-1 (2002) com algumas 
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adaptações devido a elevada especificidade do material em questão. Foram ensaiados dez 

blocos, dos quais metade encontravam-se no estado saturado e outra metade no estado seco, 

permitindo avaliar a sensibilidade dos BTC à presença de água conduzindo os a condições 

extremas de humidade.  

Com este ensaio foi possível concluir que os valores da tensão de rutura à compressão uniaxial 

e do peso volúmico obtidos nos ensaios cumprem os requisitos mínimos apresentadas nas 

normas internacionais, apresentando valores bastante elevados quando comparados com os 

valores mínimos exigidos nas normas internacionais. Relativamente à influência da presença de 

água, observou-se que houve uma redução de quase metade da resistência à compressão resultante 

da saturação dos BTC, apresentando um fator de redução médio (f’c,us/f’c,ud) de 0.58. Conforme 

o expetável houve uma diminuição do peso volúmico dos BTC quando estes se encontram no 

estado seco, apresentado um fator de redução médio (dcs/dcd) de 1.12. 

Foi também avaliada a resistência à flexão dos BTC, para tal foram realizados ensaios de flexão 

segundo o preconizado na BS EN 772-6 (2001), com alguns ajustes ao ensaio tendo em 

consideração normas específicas para a construção em BTC, nomeadamente, o constante na 

norma HB 195 (2009). Foram ensaiados dez blocos, metade no estado seco e outra metade no 

estado saturado, cumprindo os valores mínimos da resistência à flexão de BTC’s exigidos nas 

normas internacionais. Relativamente à influência da presença de água, observou-se que houve um 

aumento do peso volúmico como o esperado e uma redução de quase metade da resistência à flexão 

resultante da saturação dos BTC, apresentando um fator de redução médio (Rtf,s / Rtf,d) de 0.61. 

Esta tendência de perda de resistência e o aumento do peso volúmico por saturação dos blocos 

acompanha o verificado no caso dos ensaios de compressão uniaxial dos blocos.   

Com a unidade de alvenaria de BTC caracterizada, procedeu-se à caracterização da alvenaria 

de BTC. Para tal, foram construídos e ensaiados quanto à resistência à compressão dois tipos 

de amostras, denominadas por prismas e modelos, ainda de forma avaliar o contributo da 

argamassa no comportamento mecânico dos prismas e modelos foram ensaiados à compressão 

seis primas e seis modelos de alvenaria, três com argamassa e três sem argamassa.  

Relativamente aos ensaios de compressão em prismas verificou-se, como expetável, que os 

prismas de junta argamassada apresentam maior resistência à compressão apresentando um 

valor médio de tensão de rutura de 4,74 N/mm2, apesar de se ter obtido um valor ligeiramente 

inferior para os prismas de junta seca cerca de 95,5% do valor obtido para os prismas de juntar 

argamassada. Este resultado pode ser justificado pelo fato dos ensaios à compressão dos prismas 
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de junta argamassada apresentarem um coeficiente de variação elevado aproximadamente 13%, 

este coeficiente elevado é explicado através do valor de tensão de rutura do segundo prisma de 

junta argamassada ensaiado, apresentando um valor menor de tensão de rutura que pode ser 

justificado por haver rutura local de um bloco do prisma durante o ensaio.  No que diz respeito 

ao módulo de elasticidade, é possível referir que no caso dos prismas de junta argamassada, o 

valor deste parâmetro é cerca de 1,75 vezes superior ao valor observado para os prismas de 

junta seca, este resultado está provavelmente relacionado com o facto da deformação da 

alvenaria se concentrar nas juntas secas e, portanto, depende do contato entre BTC e do ajuste 

de imperfeições durante o carregamento. 

Posto isto, verifica-se que a utilização de argamassa nas juntas horizontais melhora 

consideravelmente a resistência à compressão dos prismas, já que é capaz de reduzir ou mesmo 

eliminar, os pontos de concentração de tensões existentes nas juntas de BTC. 

Os resultados dos ensaios à compressão de modelos seguiram a mesma tendência dos resultados 

dos prismas, pois tal como nos primas, os modelos de junta seca são os que apresentam menor 

resistência à compressão com um valor médio de 3,74 MPa, sendo este valor cerca de 84,8% 

do valor médio obtido para os modelos de junta argamassada. Tal como nos prismas, estes 

resultados demonstram que a introdução da argamassa de juntas nas paredes de BTC melhoram 

o seu comportamento à compressão, já que esta pode ser responsável por absorver as 

concentrações de tensões existente entre os BTC. 

Comparando os valores da tensão de rutura obtidos neste ensaio com os valores obtidos nos 

ensaios à compressão dos prismas, é possível concluir que houve uma redução de resistência à 

compressão de cerca de 1,2 vezes no caso dos modelos de junta seca e cerca de 1,1 vezes no 

caso dos modelos de junta argamassada.  

No que diz respeito ao módulo de elasticidade, é possível referir que no caso dos modelos de 

junta argamassada o valor deste parâmetro é cerca de 1,8 vezes superior ao valor observado 

para os modelos de junta seca. Comparando os valores obtidos neste ensaio com os valores 

obtidos no ensaio realizado aos prismas, é possível concluir que houve uma redução do módulo 

de deformabilidade de cerca 2,1 vezes no caso dos modelos de junta seca e cerca de 2,0 vezes 

no caso dos modelos de junta argamassada. 

Os ensaios de compressão realizados nos prismas e modelos de alvenaria mostraram que houve 

uma importante redução da resistência à compressão da alvenaria relativamente à dos BTC. 

Esta redução da resistência, poderá estar relacionada com a elevada rigidez dos blocos e com a 
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sua incapacidade para absorver deformações que faz com que existam pontos de concentrações 

de tensões que levam à rotura do sistema, não sendo possível aproveitar grande parte da 

resistência das unidades de alvenaria BTC. 

 

6.2. Trabalhos futuros 

O estudo do comportamento mecânico de BTC estabilizados através da adição e cal hidráulica 

na mistura demonstrou promover excelentes resultados relativamente ao melhoramento do 

desempenho mecânico dos BTC. Analisando os ensaios de caraterização mecânica dos BTC 

(ensaios de resistência à compressão e à flexão), verifica-se que existe uma grande margem 

para a otimização das misturas, permitindo reduzir a percentagem de estabilizadores presentes 

na mistura estamos a reduzir o custo de fabrico e o impato ambiental, sendo que este aspeto 

deverá abordado em investigações futuras.   

O estudo da introdução de materiais de revestimento e de isolamento térmico e acústico nas 

alvenarias de BTC, o comportamento térmico, acústico, sísmico, a análise do ciclo de vida e da 

durabilidade de alvenaria de BTC são exemplos de propostas para trabalhos futuros.  
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