
  

 

 

 

 

Proposta de procedimentos normativos para a 

caracterização mecânica de blocos de terra compactada 

estabilizada com cimento 

 

 

Mariana Filipa Felisberto Neves 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Civil 

 

Orientadores 

Professor Doutor José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

Professora Doutora Maria Paulina Santos Forte de Faria Rodrigues 

 

Júri 

Presidente: Professor Doutor Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito 

Orientador: Professor Doutor José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

Vogal: Doutor Luís Pedro Monteiro Simões Mateus 

 

 

Outubro 2019 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Declaração  

 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os 

requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

Agradecimentos 
 

 

Concluída esta etapa da minha vida, quero agradecer a todos aqueles que de alguma maneira 

contribuíram para este percurso. 

Em primeiro lugar gostaria de deixar um agradecimento especial aos meus orientadores. Ao 

Professor Doutor Alexandre Bogas por toda a disponibilidade, apoio e força que sempre me deu, por 

nunca me deixar desistir, por todos os “puxões de orelhas” merecidos, pela rápida resposta a todos os 

meus e-mails e chamadas “urgentes”. À Professora Doutora Paulina Faria pela disponibilidade, 

orientação e pela enorme partilha de conhecimentos.   

Deixo ainda um agradecimento aos técnicos de laboratório, Pedro Costa e Francisco Almeida por 

toda a ajuda nos trabalhos experimentais. E ainda, ao Arquiteto Miguel Rocha pela disponibilização de 

blocos para a realização de ensaios. 

Quero ainda dar um grande abraço àqueles colegas que hoje chamo de amigos, que me 

acompanharam ao longo deste percurso, e que foram sem dúvida fundamentais.  

Quero agradecer também ao meu namorado, por todo o apoio e carinho e por respeitar sempre as 

minhas prioridades.  

Como não podia faltar, à Ana Robalo, por estar lá sempre e desde sempre e ser um apoio 

insubstituível. 

Aos meus pais pelo apoio e orientação, e que fizeram todos este percurso possível. À minha irmã 

pelo exemplo de empenho que sempre foi e por todo o apoio dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Resumo 

 

A terra é dos materiais de construção mais antigos do mundo, tendo progressivamente caído 

em desuso com o aparecimento de novos materiais em diversos países. No entanto, a construção em 

terra está progressivamente a ganhar interesse por parte dos intervenientes na construção devido às 

suas vantagens ambientais e técnicas, como sejam a disponibilidade da matéria-prima, o contributo 

que pode dar para o isolamento acústico e térmico, nomeadamente pela massa, inércia e através das 

suas capacidades higroscópicas. Para além disso, algumas técnicas de construção com terra permitem 

uma edificação rápida e fácil, não necessitando de mão-de-obra muito especializada. Os blocos de 

terra compactada (BTC) surgem como a técnica de construção em terra com maior aceitação 

atualmente, dado a possibilidade de estandardização dos blocos e maior controlo de qualidade no seu 

processo de produção. No entanto, a falta de normas (caso de Portugal) e a falta de compatibilidade 

entre as normas existentes a nível mundial, são os maiores impedimentos à sua utilização. Neste 

contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo a criação de uma proposta de procedimentos 

normativos para a caracterização mecânica de BTC. Para tal, foi efetuada uma campanha experimental 

que envolveu a caracterização de vários tipos de BTC estabilizados com cimento realizados por 

diversos produtores. Foram realizados diversos ensaios para a caracterização da resistência à 

compressão dos BTC, nomeadamente utilizando blocos inteiros, meios blocos, meios blocos 

sobrepostos unidos com argamassa de cimento, ensaio dos blocos recorrendo à utilização de 

contraplacado ou teflon na área de contacto, ensaios com variação do teor de humidade (BTC 

saturados e secos) e ensaio de carotes obtidas de muretes previamente realizados. Para a proposta 

normativa foi considerado o ensaio em blocos inteiros com condições de humidade controladas como 

o mais adequado. Considerou-se também pertinente a utilização de placas de contraplacado na 

realização do ensaio de forma a reduzir restrições causadas pelas placas da prensa. 
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Abstract 
 

 

 The earth is one of the oldest building materials in the world, however it has fallen into disuse 

with the appearance of new materials. Nonetheless, earth construction is progressively re-gaining 

popularity because of its many advantages, such as cost, thermal and acoustic insulation, hygroscopic 

capacities and minimal impact on the environment. Compressed earth blocks (CEB) appear as the most 

widely accepted earth construction technique, given the possibility of standardization of the blocks and 

greater quality control in their production process. However, there are still some constraints for its 

applicability such as the lack or incompatibility of standards. Therefore, this work aims to achieve a 

proposal of normative procedures in the mechanical characterization of CEB. For this reason, an 

experimental analysis of distinct types of cement stabilized CEB, from different manufacturers, was 

conducted to identify their characteristics and compressive strength. The tests were conducted with 

whole and half blocks, overlapping half blocks bonded with mortar, using plywood, Teflon or varying 

moisture content (saturated and dry). Additionally, walls were constructed to cut cylindrical samples. 

The tests were conducted with whole and half blocks, overlapping half blocks bonded with mortar, using 

plywood, Teflon or varying moisture content (saturated and dry). Additionally, walls were constructed to 

cut cylindrical samples. For the normative proposal it was considered the test of whole blocks with 

controlled humidity conditions as the most appropriate. It was also considered pertinent to use plywood 

boards in the test to reduce constraints caused by the press plates. 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento e motivações 

 

Sendo a terra um recurso disponível em todo o mundo, a sua utilização como material de 

construção surgiu há milhares de anos (Minke, 2006). Atualmente estima-se que cerca de 30% da 

população mundial viva em construções que usem terra crua como material de construção (Little e 

Morton, 2001; Mansour et al., 2016), tendo maior expressão nos países em desenvolvimento.  

O aparecimento de novos materiais e o aumento do poder de compra das populações levou a 

que a construção com terra entrasse em declínio nos países mais desenvolvidos principalmente a partir 

do século XX, sendo substituída por novas técnicas e materiais mais industrializados (Gomes et al., 

2014). No entanto, a atual consciencialização ambiental na construção levou a uma renovação do 

interesse na construção em terra em Portugal, na Europa (Ribeiro et al., 2016b) e em muitos países do 

mundo. 

Atualmente, em Portugal, podem observar-se construções com terra, de diversas tipologias 

construtivas e épocas, em praticamente todo o país (Fernandes, 2006), não existindo qualquer tipo de 

norma portuguesa para a sua utilização. 

 

1.2. Objetivos e metodologia 

 

Considerando a inexistência de documentos normativos referentes à construção com terra em 

Portugal, a presente dissertação surge no seguimento do trabalho desenvolvido pela Comissão Técnica 

do Instituto Português da Qualidade (IPQ) CT 176 que se propôs apresentar uma proposta de 

normalização de blocos de terra compactada (BTC). Esta dissertação tem como objetivo definir uma 

proposta normativa para a caracterização mecânica – através de ensaio mecânico de resistência a 

compressão - deste tipo de blocos.  

A metodologia adotada ao longo da presente dissertação pode ser dividida em cinco fases 

distintas. A primeira fase consistiu na pesquisa e processamento de informação bibliográfica, nacional 

e internacional, referentes à construção em terra, sobretudo focado nos BTC. A segunda fase 

compreendeu a pesquisa e análise de documentos normativos preexistentes de construção com terra 

e normas europeias para ensaio à compressão de alvenarias. A terceira fase define, a recolha e 

tratamento de informação relativa a conhecimento preexistente de análise das normas e ensaios, esta 

etapa permitiu definir a campanha experimental. A quarta fase refere-se à execução da campanha 

experimental e a sua análise, em que, foram definidos procedimentos de ensaio diversos e ensaiados 

vários tipos de blocos para validação do estudo e definição da proposta de ensaio. A quinta fase define-

se a proposta normativa para a caracterização da resistência à compressão de blocos de terra 

estabilizados com cimento. Finalmente, procedeu-se à análise e discussão dos resultados obtidos na 

quarta e quinta fase, onde foram discutidos os resultados obtidos e as opções tomadas.  
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1.3. Estrutura e organização da dissertação 

 

A organização do presente trabalho encontra-se estruturado em 6 capítulos. O primeiro capítulo 

descreve o âmbito da presente dissertação, referindo-se os motivos e os objetivos pretendidos, bem 

como a estrutura e organização da dissertação. O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica, 

o levantamento realizado acerca do conhecimento atual e de resultados obtidos em investigações 

pertinentes para o presente estudo, assim como algumas normas existentes a nível mundial de 

construção com terra e de ensaios em unidades de alvenaria. No terceiro capítulo, descreve-se a 

campanha experimental em detalhe, nomeadamente os procedimentos utilizados para os diversos 

ensaios realizados. No capítulo quatro são apresentados e discutidos os resultados obtidos, 

comparando com literatura preexistente. A proposta normativa é apresentada no quinto capítulo. No 

último capítulo, apresentam-se as principais conclusões obtidas e sugere-se propostas para 

desenvolvimentos futuros, com o objetivo de complementar o presente trabalho. 

Esta dissertação inclui também uma secção onde são apresentadas as referências 

bibliográficas e documentos normativos consultados, assim como uma secção com todos os anexos 

referenciados ao longo do trabalho onde se encontram os resultados individuais de cada ensaio. 
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2. Construção com terra 
 

2.1. Contexto histórico 
 

 Com a formação das primeiras sociedades surgiu a necessidade de proteção e criação de 

abrigos. A terra, a pedra, as fibras vegetais e a madeira foram dos primeiros materiais utilizados na 

construção devido à sua disponibilidade na natureza (Bruno et al., 2010). Apesar de não existir 

consenso sobre a data das primeiras construções com terra, poderá considerar-se que estas surgiram 

com as primeiras sociedades agrícolas há mais de 9000 anos (Minke, 2006). A terra escavada do solo 

foi muito provavelmente misturada com água e essa argamassa utilizada para colmatar espaços entre 

troncos na construção de cabanas (Bruno et al., 2010). A Figura 1 esquematiza a distribuição de 

construções com terra no mundo. No entanto, este mapa não deve ser considerado completo pois 

continua a encontrar-se construções com terra em locais antes não mapeados, em simultâneo com 

construções que são demolidas. 

 

Figura 1. Distribuição da construção com terra no mundo (fonte: CRATerre-ENSAG citado por Silva et al., 2014) 

 

Segundo Silva et al. (2013), apesar dos fatores climáticos, culturais e económicos contribuírem 

para diversos métodos construtivos em todo mundo, as técnicas vernaculares de construção com terra 

que apresentam um maior número de património construído são a alvenaria de adobe, a taipa e o 

tabique. Apesar do declínio da utilização de terra nas construções nos países mais desenvolvidos no 

início do século XX, a construção com terra continua a ser utilizada, sendo por vezes a única solução 

possível, em muitos países em desenvolvimento tais como, Peru, Angola, Iémen, India, entre outros. 

(Silva et al.,2013)  

 

2.1.1 Construções com terra em Portugal 

 

As primeiras construções com terra no território nacional surgem aproximadamente no VI milénio 

a.C. (Gomes, 2005). No concelho da Moita, foram descobertas ruínas de cabanas assumidas como 

habitações familiares. Estes abrigos foram construídos recorrendo a argamassas de terra contendo 

também material orgânico, como por exemplo caules e folhas, dos quais é possível observar os 

negativos. Existem também provas do uso de argamassas de terra aplicadas nas paredes de silos de 
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armazenamento de cereais ou frutos secos, e pequenos fornos em Santiago do Cacém e em 

Reguengos de Monsaraz (Gomes, 2005). A maioria da construção nacional com terra localiza-se no 

centro e sul do território, devido ao clima mais seco da região e a um urbanismo menos intenso, que 

possibilitou preservar muitas construções antigas, às características do solo aliadas à escassez de 

pedra ou ao seu custo elevado nesses locais (Fernandes, 2006). No entanto, é possível encontrar 

construções com terra por todo o país. Na Figura 2 pode observar-se a distribuição de construções com 

terra no território nacional. No entanto, há sempre mais zonas nas quais se encontram construções que 

utilizam a terra como material de construção, muitas vezes só identificadas quando são 

intervencionadas. 

 

 

Figura 2. Distribuição geográfica das técnicas construtivas tradicionais com terra em Portugal: taipa (esquerda); 

adobe (centro); tabique (direita) (AAVV, 2005) 

Em Portugal, até aos anos 50, a taipa era a técnica construtiva mais utilizada no centro e sul 

do país e encontra-se quase exclusivamente nesta zona do território nacional devido à sua grande 

aplicação durante o domínio Islâmico entre o Sec. VII e XIII, tanto na construção de fortes militares 

históricos como na construção civil (Correia, 2000). Esta técnica foi recuperada a partir dos anos 

noventa do século XX em Portugal e tem sido também utilizada em novas construções principalmente 

no litoral Alentejano (Fernandes, 2006). 

A construção tradicional do Norte de Portugal é maioritariamente de pedra, utilizando o tabique 

maioritariamente em paredes divisórias (Silva et al., 2013). O tabique com argamassas de terra é mais 

vulgar em paredes do primeiro piso nas zonas onde predomina a alvenaria de granito e xisto no piso 

térreo, mas existe muitas vezes em todos os pisos. Existe ainda em paredes interiores na zona do 

Ribatejo e Alentejo, onde muitas vezes o caniço é utilizado como entrançado da estrutura em madeira 

(Fernandes, 2006). 

O adobe é predominante principalmente na Beira litoral e centro do país, particularmente no 

distrito de Aveiro entre os rios Vouga e Mondego. Cerca de 40% das construções no distrito de Aveiro 

são em adobe. A grande utilização deste material neste distrito deve-se às características gerais dos 

materiais naturais existentes no local, juntando às terras argilosas, areias grossas, cal e a incorporação 

de fibras vegetais (Silveira et al., 2012; Fernandes e Tavares, 2016). O aparecimento do adobe está 

também relacionado com a disponibilidade de água em grande quantidade (Fernandes e Tavares, 
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2016). Outra zona onde a alvenaria de adobe existe com grande expressão é na zona entre os rios 

Sado e Tejo, como é o caso da zona de Palmela onde numa pequena área foram localizadas mais de 

200 construções rurais (Oliveira et al., 2017). A alvenaria de adobe muitas vezes surge em paredes 

interiores de edifícios com paredes exteriores de taipa (Faria e Rodrigues, 2007). 

Para além destas três técnicas predominantes, há vestígios da utilização de terra escavada na 

construção de adegas e fornos e também da utilização de argamassas de terra para rebocos interiores 

e para o assentamento de alvenarias (Gomes, 2005), nomeadamente de xisto não revestidas pelo 

exterior. 

A perda de conhecimento relativamente a disposições construtivas vernaculares que 

reforçavam a resistência estrutural e à própria matéria-prima levou a que a construção com terra fosse 

considerada pobre, fraca e ineficaz. Assim, tal como referido anteriormente, a partir do início do séc. 

XX a construção com terra entrou em declínio, dando lugar a construções com alvenaria resistente de 

tijolo cozido e depois a paredes de preenchimento com tijolo ou blocos de cimento vazados e elementos 

estruturais de betão armado. Essa evolução decorreu a ritmos distintos entre as zonas mais urbanas e 

as mais rurais, acompanhando também a disponibilidade financeira dos proprietários (Faria, 2018). No 

entanto, principalmente a atual consciencialização ambiental na construção levou a um renovado 

interesse na construção com terra em Portugal e na Europa (Ribeiro et al., 2016b). 

 

2.1.2 Porquê construir com terra? 

 

Nos finais do século XX, com o aumento dos problemas energéticos e ambientais e da 

consciência da elevada energia incorporada nos materiais de construção mais correntes, como o tijolo 

cerâmico e o cimento, iniciou-se uma crescente sensibilização paras as vantagens da construção com 

terra, já que a utilização deste recurso permite reduzir os consumos energéticos relativos ao transporte 

e produção, por ser possível utilizar terra do próprio local de construção (Gomes et al., 2014; Ribeiro et 

al., 2016a) e não ser necessário tratamento térmico.  

A construção com terra é caracterizada por baixos consumos energéticos, baixas emissões de 

carbono, níveis praticamente nulos de poluição e resíduos, uma vez que a terra tem possibilidade de 

reutilização (desde que não seja estabilizada quimicamente) ou de reciclabilidade.  As alvenarias 

constituídas por blocos de terra compactada, estabilizados através da adição de uma baixa 

percentagem de ligante, ou não estabilizados, pelas suas características intrínsecas e pela sua elevada 

massa, são responsáveis por níveis interiores de humidade relativa equilibrados e benéficos para a 

saúde humana (associados à capacidade higroscópica da terra). As propriedades higrotérmicas deste 

material permitem assim a regulação da humidade relativa interior e a evaporação da água presente 

nas paredes proporciona um efeito refrescante em climas quentes (Cagnon et al., 2014; Faria et al., 

2014; Ribeiro et al.,2016b). Associados à elevada massa das paredes de terra (exceto quando utilizado 

tabique) obtêm-se bons níveis de conforto acústico e inércia térmica. 
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2.2. Métodos construtivos com terra 

 

A terra é dos materiais de construção utilizados há mais tempo. No entanto, as técnicas e os 

conhecimentos utilizados foram sendo modificados em função do passar do tempo e das distintas 

culturas e locais (Gomes, 2013). Este tipo de construção abrange diversas técnicas construtivas que 

sofreram várias adaptações ao longo dos anos, de forma a ajustarem-se a fatores como a localização 

geográfica, a composição do solo, o clima, a mão-de-obra e o equipamento utilizado.  

De forma a simplificar e sistematizar as inúmeras soluções de construção com terra, Fernandes 

(2006) refere que o CRATerre definiu dezoito sistemas construtivos, antigos e modernos (Houben e 

Guillaud, 1994), divididos em três grandes famílias: 

- Terra monolítica e portante, de que são exemplo a taipa ou a terra empilhada, praticamente 

inexistente em Portugal, mas conhecida por exemplo em Inglaterra como cob e em França como 

torchis. 

- Terra em alvenaria portante, de que são exemplo a alvenaria de adobe e de BTC, e as 

argamassas de terra no assentamento de alvenarias.  

- Terra em camada de enchimento ou revestimento, de que são exemplo os tabiques e os 

rebocos. 

As técnicas de alvenarias de adobe e BTC irão ser mais detalhadas devido à sua maior 

relevância para este estudo.  

 

2.2.1 Adobe  

 

A alvenaria de adobe é seguramente a técnica mais universal e está presente em todos os 

continentes. Os adobes adaptam as suas formas ortogonais às zonas sísmicas, variando de cubos a 

paralelepípedos, de secção quadrada a retangular. A produção de adobe é vulgar em zona de terrenos 

arenosos/argilosos, na maioria das vezes terrenos de aluviões próximos de água, em vales, nas 

margens de rios, na costa ou junto a linhas de água. A presença deste tipo de construção 

essencialmente junto a linhas de água, deve-se à necessidade de elevadas quantidades de água para 

a sua produção. Para cada 5m3 de terra solta é necessário 1m3 de água, que constituem cerca de 4m3 

de terra preparada, que dá origem à produção de 1100 adobes moldados com dimensões 0,2 X 0,2 X 

0,09 m3 (Fernandes e Tavares, 2016). A terra utilizada para os adobes deve ser essencialmente 

argilosa, possuindo alguma areia; a argamassa resultante da mistura com água deve apresentar-se 

suficientemente plástica de modo a permitir a sua moldagem – colocação dentro de moldes, ocorrência 

de retração de secagem, desmoldagem e continuação da secagem. 

Em Portugal existem essencialmente dois tipos de adobe: os adobes não estabilizados ou “de 

terra” (manufaturados com terra argilosa à qual era adicionada por vezes fibras vegetais) e os adobes 

de cal (feitos de terra arenosa à qual é adicionada cal aérea). A introdução de fibras vegetais curtas na 

amassadura, destinam-se a minimizar a fissuração do bloco provocada pela retração da argila ao secar, 

proporcionando uma maior resistência ao bloco e, ao mesmo tempo, menor peso. A estabilização com 
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cal destina-se a colmatar a falta de argila na matéria-prima, com terras demasiado arenosas (Fernandes 

e Tavares, 2016). 

 

Processo de produção 

A manufatura do adobe consiste essencialmente nas seguintes fases: extração  da terra; 

preparação da terra, como seu desterroamento (no caso de estabilizadores a seco, são colocados 

nesta fase – caso de cal aérea hidratada em pó); amassadura da mistura da  terra com água (no caso 

de utilização de estabilizadores em pasta são colocados nesta fase – caso da cal aérea em pasta) até 

apresentar a plasticidade adequada; moldagem dos adobes em moldes de madeira sem fundo nem 

topo (previamente passados por água ou polvilhados com areia, ou ainda em alternativa forrados com 

uma chapa metálica untada em óleo); após o preenchimento do molde é alisada a superfície dos 

adobes, à mão ou com o auxílio de uma régua de madeira ou duma colher de pedreiro; desmoldagem 

dos abobes após ocorrência de alguma retração de secagem; colocação dos abobes a secar no local 

de produção, preferencialmente à sombra; armazenamento.   

Além deste método para a manufatura do adobe de forma tradicional portuguesa existem 

muitas outras variantes, dos quais se referem dois exemplos. O adobe manual consiste numa técnica 

primitiva de adobes moldados ainda hoje utilizada em países em desenvolvimento e que consiste em 

moldar os blocos de terra plástica apenas com as mãos (Fernandes e Tavares, 2016). O adobe 

extrudido consiste no sistema de produção de tijolo cerâmico maciço, mas sem que os blocos sejam 

cozidos, sendo apenas secos ao ar. Detalha-se de seguida este tipo de blocos. 

 

2.2.2 Blocos de terra extrudida 

 

Sistema moderno e mecânico que permite a produção de blocos a partir de terra seca/plástica, 

com alto teor de finos e permitindo a produção de material homogéneo e controlável em grandes 

quantidades. Esta técnica exige sistemas de produção complexos e mecanizados e o seu aparecimento 

deriva diretamente da indústria cerâmica de tijolo, sem os custos adicionais do forno pois os blocos são 

apenas secos. Esta produção permite para além de um rendimento elevado uma diversidade de formas 

nos produtos finais (Fernandes, 2006) 

 

Processo de produção 

Como referido, os blocos de terra extrudidos são produzidos seguindo a mesma metodologia que 

os tijolos cerâmicos. Após a extração, a terra é triturada e moída até uma dimensão de 2 mm. Pode ser 

adicionada mais areia, caso a terra seja demasiado argilosa. É misturada com água até 

aproximadamente o seu limite plástico numa série de brocas rotativas. Esta mistura é então extrudida 

sob vácuo através de um molde. Isto produz um cordão rígido de material argiloso enformado com 

secção retangular ou quadrangular, que é subsequentemente cortado em blocos com a dimensão 

pretendida. 

O processo de extrusão da pasta de terra é uma forma diferente de compactação do solo que 

provavelmente transmitirá características físicas únicas em comparação com outras formas de 
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fabricação de tijolos e técnicas de compactação do solo. São obtidos blocos com massa volúmica maior 

que os BTC. Além disso, há potencial para o alinhamento de partículas devido ao atrito e ao 

afunilamento da extrusão (Maskell et al., 2012; Heath et al., 2009). 

 

2.2.3 Blocos de terra compactada 

 

Segundo o CRATerre (CDI and CRATerre-EAG/ODA, 1998) os BTC são unidades de alvenaria 

com características regulares e verificadas, obtidos através da compactação estática ou dinâmica de 

terra no estado húmido e desmoldados imediatamente a seguir. Os BTC são constituídos por terra, 

estabilizada ou não estabilizada, que após ser humedecida é colocada num molde e é compactada por 

uma prensa manual ou mecânica (Barbosa, 1996). Assim, devido à compactação, os BTC podem ser 

considerados um processo evolutivo dos adobes, conferindo às unidades para alvenarias 

características semelhantes a pequenos blocos de taipa. Como se diminui o volume de vazios da terra 

com baixo teor de água através da sua prensagem, estes tornam-se mais resistentes e duráveis do que 

o adobe. A coesão dos BTC não depende apenas da quantidade de argila presente na terra, como no 

caso do adobe, mas também da pressão de compactação exercida na sua produção.  

As primeiras utilizações dos BTC como material de construção ocorreram na Europa no início 

do século XVIII pelo arquiteto François Cointeraux. Para o fabrico dos primeiros blocos recorreu-se a 

um sistema muito rudimentar, com moldes em madeira onde a terra previamente desterroada e 

humedecida foi colocada e compactada, com um dispositivo derivado de uma prensa de vinho. No 

entanto, após a Segunda Guerra, a escassez de material e de recursos levou a dinamizar a construção 

com BTC. Esta dinamização levou à invenção, em 1952, da primeira prensa que marcou o ponto de 

viragem para a utilização dos BTC, a famosa CINVA_RAM, inventada pelo engenheiro Raul Ramires 

em Bogotá. Nos anos 70 e 80 surgiu uma nova geração de prensas manuais e mecânicas, criando um 

mercado genuíno de produção e aplicação eficiente (Rigassi, 1985; Gomes, 2015; Exelbirt, 2011). 

Atualmente, os equipamentos existentes no mercado permitem fabricar blocos com diferentes formas 

e dimensões, maciços ou com alguma perfuração.  

Pela facilidade em termos de produção rápida e resistência mecânica obtida, os BTC são, nos 

dias de hoje, uma das técnicas de construção em terra com maior sucesso no mundo (Fernandes, 

2006). 

A terra utilizada nos BTC é composta por argila, silte e areia, devendo estar associada a uma 

granulometria extensa. No entanto, a estabilização química (através da adição de cimentos, cais ou 

outros agentes estabilizadores) ou física (através da inserção de fibras ou agregados, nomeadamente 

para correção da composição granulométrica) permite viabilizar a utilização de praticamente todos os 

tipos de solo para o fabrico de BTC. A estabilização química aumenta a energia incorporada dos BTC 

face aos não estabilizados quimicamente. A percentagem de ligante adicionado e a furação existente 

ou não no BTC vai condicionar essa energia face a blocos alternativos, eventualmente vazados: para 

o BTC se manter ambientalmente competitivo a quantidade por exemplo de cimento adicionado deve 

ser inferior à utilizada para produzir um bloco de betão vazado com o mesmo volume exterior. O 
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processo de estabilização permite construções com alturas superiores, paredes mais finas e uma maior 

resistência à ação da água (Ribeiro, 2016).  

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

material de enchimento.  Podem ser maciços, perfurados ou terem encaixe, consoante a prensa 

utilizada. Os blocos perfurados podem permitir a colocação de armaduras verticais nas paredes e a 

passagem de tubagens minorando a abertura de roços. As dimensões dos blocos dependem não só 

da prensa utilizada, mas também dos moldes e variam de país para país. Contudo as dimensões mais 

comuns são: 250 mm x 140 mm x 90 mm a 300 mm x 150 mm x120 mm. A tecnologia dos BTC permite 

a estandardização dos blocos e um melhor controlo de qualidade do processo de produção. No entanto, 

cada terra é uma matéria-prima distinta.  

A pressão de compactação exercida na moldagem dos BTC garante uma elevada estabilidade 

dimensional tornando a sua aplicação em obra mais eficiente e mais atrativa para as sociedades que 

empregam técnicas de construção com blocos de betão ou alvenaria de tijolo (Lourenço, 2002). Uma 

das propriedades fundamentais na caracterização de BTC é a resistência à compressão, uma vez que 

permite aferir a qualidade do bloco. Este parâmetro é muitas vezes considerado como a característica 

mecânica mais importante dos materiais de construção (Aubert et al., 2015).  

A elevada capacidade higroscópica, o baixo custo de produção, aliado à possibilidade de utilizar 

terra do próprio local de construção, e o facto de não serem necessárias elevadas competências 

técnicas para o fabrico e aplicação são algumas das vantagens dos BTC. Além disso, relativamente 

aos adobes os BTC são mais resistentes e duráveis devido à prensagem, podem ser mais pequenos e 

ter menos desperdícios na produção, tendo uma maior aceitação social, devido à estabilidade 

dimensional. Apresentam também uma maior simplicidade na produção e execução de paredes face à 

taipa. No entanto, a utilização deste tipo de material apresenta também desvantagens, como a 

necessidade de uma caraterização rigorosa da terra para otimização dos BTC e a inviabilidade de 

utilização dos BTC para construção de grandes vãos sem elementos de contraventamento. Também, 

relativamente aos adobes são mais pesados dificultando o seu transporte e a sua produção manual é 

mais árdua. Além do mais, as dimensões dos blocos estão limitadas pelos moldes das prensas 

disponíveis e é frequente as arestas dos blocos danificarem-se devido a impactos acidentais na 

aplicação em obra (tal como os adobes). 

 

Processo de produção 

O processo de produção dos BTC é cíclico e o seu rendimento é geralmente limitado pelo estaleiro de 

produção. O processo de produção envolve, geralmente, 11 etapas (AVEI, 2014; Rigassi, 1985; Rix, 

1998)): 

1. Extração: escavação da terra abaixo de um metro de profundidade de modo a conter o 

mínimo possível de matéria orgânica. 

2. Secagem: espalhamento da terra em camadas finas. 

3. Pulverização: tornar a terra num pó fino sem torrões de modo a permitir uma dosagem e mistura correta 

com o estabilizador. A existência de torrões de argila prejudica a homogeneidade dos blocos e a sua 
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coesão. Esta etapa pode ser feita manualmente (maços e pilões) um trabalho árduo e moroso ou pode-

se recorrer a pulverizadores mecânicos. 

4. Peneiração: retirar elementos indesejados na mistura (partículas maiores e matéria orgânica). 

5. Dosagem dos constituintes: controlar por peso ou volume os diferentes constituintes de 

cada lote. 

6. Mistura a seco: criar uma mistura seca homogénea. A mistura pode ser feita recorrendo a betoneiras.  

7. Mistura húmida: adicionar a água necessária à amassadura e misturar até ficar homogéneo. Tal como 

a mistura a seco pode ser feita recorrendo a betoneiras. É preciso alguns cuidados com a utilização de 

betoneiras visto que o material húmido tende a agarrar-se às pás da betoneira prejudicando a 

homogeneização da mistura e aumentando os desperdícios. Idealmente as pás da betoneira deveriam 

rodar independentemente do tambor (Adam, 2001). Aquando da adição de água, este deve ser feita 

por dispersão e lentamente de modo a garantir uma homogeneização adequada da mistura. 

8. Dosagem da mistura: medir por peso ou volume a mistura húmida a colocar na prensa de 

modo a obter a massa volúmica pretendida. 

9. Moldagem e compactação: compactar a mistura na prensa. A compactação dos blocos pode ser feita 

em prensas manuais ou mecânicas, sendo que as últimas têm rendimentos muito superiores.  

10. Desmoldagem: remover o BTC da prensa e transportá-lo para o local designado para decurso da 

secagem e eventual cura. Devido à compactação da terra durante a moldagem, os BTC frescos 

apresentam resistência suficiente para serem transportados e empilhados para a fase de cura. Esta 

característica permite uma ocupação mais eficaz do espaço de armazenamento dos BTC em 

comparação com os adobes. O transporte tem de ser feito numa distância curta e é necessário cuidado 

com as arestas dos blocos frescos que são facilmente danificáveis. 

11. Cura: varia com a incorporação ou não de estabilizadores e as suas características. Esta é uma fase 

muito importante para a garantia de qualidade, evitando a fissuração superficial dos blocos por 

secagem rápida e permitindo as reações de hidratação com os estabilizadores utilizados. Em blocos 

não estabilizados procede-se a uma cura seca, existindo apenas o cuidado de tapar os blocos com 

uma lona de plástico ou outro material de modo a evitar uma secagem demasiado rápida. Em blocos 

estabilizados, o processo de cura depende do tipo de estabilizador utilizado. No entanto, a prática 

comum envolve uma cura húmida durante os primeiros 7 dias após a desmoldagem, que é responsável 

por garantir que os BTC tenham um teor de humidade adequado para a realização das recções de 

hidratação do ligante utilizado, seguido de uma cura seca durante pelo menos mais 21 dias que deve 

permitir a evaporação lenta da humidade aumentando a coesão do bloco. A cura deve ser feita, 

idealmente, ao abrigo da exposição solar e da ação do vento. 

 

2.2.4 Processo de construção com unidades de alvenarias de terra 

 

Em qualquer solução construtiva, é necessário primeiramente preparar o terreno, procedendo-

se à compactação e nivelamento do solo. A construção em terra é mais suscetível à ação da água do 

que as restantes soluções construtivas, mesmo quando estabilizado com cimento. Assim, as fundações 

devem ser construídas de forma a evitar o contacto da humidade do terreno com alvenaria de terra. As 
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fundações mais correntes são realizadas em betão (ensoleiramento gerais de espessuras finas ou 

sapatas contínuas), mas podem também ser utilizados soluções em alvenarias de pedra ou tijolos 

cerâmicos maciços. É necessário também garantir um sistema de drenagem adequado. Deve ser 

colocada um corte hídrico entre as fundações e o início das paredes de terra. Os blocos de terra devem 

ser aplicados de forma a evitar que as juntas verticais se sobreponham (tal como as alvenarias de tijolo 

e blocos de betão). A primeira fiada de blocos deve ser sempre argamassada às fundações sobre o 

corte hídrico com uma argamassa cimentícia de modo a garantir a ligação entre as paredes e as 

fundações. Os restantes blocos podem ser assentes sem argamassa ou com uma argamassa 

adequada ao tipo de bloco, nomeadamente à base de terra. No caso de aplicação de blocos perfurados, 

as paredes podem ser armadas, argamassando elementos de reforço (varões de aço, canas de bambu, 

etc.) nos seus vazios verticais. Em qualquer caso de parede de alvenaria de blocos de terra, podem 

inserir-se armaduras nas juntas horizontais, para reforço e contraventamento de paredes resistentes. 

Ao utilizarem-se argamassas de terra, estas podem ou não ser estabilizadas de modo a garantir a 

compatibilização com os blocos. No caso de se optar por uma argamassa com ligante este não deverá 

ser utilizado numa proporção superior à dos próprios blocos (Barbosa, 1996; Lourenço, 2002). Não se 

devem utilizar argamassas de apenas areia e cimento por incompatibilidade mecânica e física, com os 

blocos de terra (Barbosa, 1996). Os mesmos pressupostos são válidos para eventuais rebocos 

utilizados.   

Independentemente da função da parede ser estrutural ou não, deve-se recorrer sempre à 

utilização de uma viga ou lintel de coroamento em betão armado ou em madeira. A estrutura da 

cobertura deve assentar preferencialmente sobre a viga ou lintel de coroamento, nunca devendo 

assentar diretamente sobre os blocos. Deve também ser concebida de modo a evitar o acesso de água 

pluvial às paredes e ao interior da construção. Os BTC permitem a construção de arcos, abóbadas e 

cúpulas. Os arcos são utilizados como forma de abrir vãos sem se recorrer a lintéis de outros materiais, 

tirando partido da resistência à compressão dos blocos. As tubagens de eletricidade e de água devem 

passar preferencialmente pelo pavimento ou sob o teto; não se devem abrir roços nos BTC. Se forem 

aplicados BTC perfurados, então, apenas a rede elétrica deverá passar pelos vazios, a rede de água 

nunca deverá passar pelos BTC devido ao risco de rutura na rede. Pelo interior, todas as paredes junto 

a zonas de contacto com água devem ser revestidas com materiais impermeáveis (Lourenço, 2002). 
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3. Normalização existente  
 

3.1. Documentos normativos europeus para ensaio de unidades de 

alvenaria e construção de alvenaria resistente 

 

A normalização europeia inclui normas para a caracterização de unidades de alvenaria de 

diversos materiais. As diversas partes da norma EN 771 (2011) estabelecem especificações para 

diversas unidades de alvenaria; cada uma das cinco partes corresponde a um tipo de unidade de 

alvenaria. No entanto, a norma EN 771 (2011) não contempla qualquer tipo de unidade de alvenaria 

em terra. Na Tabela 1 estão descritos os tipos de alvenaria que as diversas partes da norma EN 771 

(2011) contemplam. 

 

Tabela 1. Tipos de alvenaria contemplados na norma EN 771 (2011) 

Parte da norma Tipo de alvenaria 

EN 771-1 (2011) + A1(2015) Unidades cerâmicas 

EN 771-2 (2011) + A1(2015) Unidades sílico-calcárias 

EN 771-3 (2011) + A1(2015) Unidades de betão e agregados 

EN 771-4 (2011) + A1(2015) Unidades de betão celular autoclavado 

EN 771-5 (2011) + A1(2015) Unidades de pedra reconstituída 

EN 771-6 (2011) + A1(2015) Unidades de pedra natural 

 

A norma EN 772 (2011) estabelece métodos de ensaio de resistência à compressão para 

unidades de alvenaria, baseando os métodos nas especificações da norma EN 771(2011).   

A norma EN 772-1 (2011) propõe a utilização de um equipamento de ensaios com capacidade 

adequada para comprimir todos os provetes, e que permita que a carga seja aplicada a uma taxa 

indicada. O equipamento deve ser equipado com duas placas de suporte de aço. A rigidez e a forma 

como a carga é transferida deve ser tal que a flexão das superfícies da placa na carga de rutura seja 

inferior a 0,1mm. A placa de ensaio deve ser capaz de se alinhar livremente com os provetes. As faces 

das placas devem ser maiores que o tamanho do maior provete a ser ensaiado. É necessário também, 

um aparelho de pesagem com uma precisão de 0,01. Na Tabela 2 está descrita a metodologia de 

ensaio sugerida pela norma EN 772-1 (2011). 
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Tabela 2. Amostragem e metodologia de ensaio da norma EN 772-1 (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A norma EN 772-1 (2011) descreve também os procedimentos que devem ser tomados para 

as várias condições de ensaio: 

• Amostras condicionadas secas ao ar 

Poderão ser conservadas no laboratório, pelo menos, 14 dias à temperatura de 15 °C e humidade 

relativa ≤ 65%. Podem ser ensaiadas antes de 14 dias se a massa constante for atingida. Considera-

se que a massa constante foi atingida se, durante o processo de secagem em pesagens subsequentes 

com um intervalo não inferior a 24 h, a perda de massa entre duas pesagens for inferior a 0,2% da 

massa total. Também é possível secar os provetes a 105 ± 5 ° C durante, pelo menos, 24 horas e 

arrefecer à temperatura ambiente durante pelo menos 4 h. 

• Amostras secas 

Os provetes devem ser secos a 105 ± 5 °C ou 70 ± 5 °C até massa constante.  

• Amostras saturadas 

Mergulham-se os provetes em água a uma temperatura de 20 ± 5 °C por um período mínimo de 15 h. 

• Amostras com 6% de teor de humidade 

A partir do volume da unidade de alvenaria calcula-se a sua massa seca a partir das dimensões 

determinadas de acordo com a EN 772-16 (2011) e a massa volúmica seca determinada de acordo 

com a EN 772-13 (2011). A massa do provete no momento do ensaio deve ser a massa seca 

multiplicada por 1,06. Secam-se as amostras a uma temperatura não superior a 50 °C até que a massa 

do provete seja atingida com uma precisão de ± 0,2% da massa seca. Verifica-se e regista-se a massa 

do provete pouco antes de ensaiar. Determina-se o teor de humidade de acordo com a norma EN 772-

10 (2011). 

 

Dimensão da 
amostra 

Preparação dos 
provetes / Cura 

Metodologia de ensaio 

Mínimo 6 
provetes;   

Preparação do 
provete: 

•Depende do tipo de 
unidades de alvenaria 
(EN 771) 
 
Condições de ensaio: 

• Secas ao ar 
•Seca  
•Saturada 
•6% de humidade 
relativa 

•A orientação do provete depende do tipo de 
unidades de alvenaria. Pode ser ensaiado 
em mais que uma orientação. 
 

•Limpam-se as superfícies de apoio da 
máquina de ensaio e remove-se qualquer 
grão solto das faces da amostra. Alinha-se o 
provete cuidadosamente com o centro da 
placa. Unidades com uma única ranhura de 
encaixe devem ser colocadas com a ranhura 
para cima. Unidades com ranhuras nas duas 
faces devem ser colocadas com a ranhura 
maior para cima. 
 

•Inicialmente, usa-se uma taxa conveniente 
de carregamento, mas, quando cerca de 
metade da carga máxima esperada tiver 
sido aplicada, ajusta-se a taxa para que a 
carga máxima seja alcançada em não 
menos que aproximadamente 1 min. 
 

•Regista-se a carga máxima atingida.  
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3.2. Documentos normativos referentes a técnicas construtivas em terra  

 

Com a crescente necessidade a nível mundial de uma construção mais sustentável, alguns 

países desenvolveram estudos de caracterização de construção em terra, nomeadamente a alvenaria 

com recurso a BTC. Estes estudos culminaram na publicação de normas de requisitos e procedimentos 

de ensaio para alguns produtos de construção que usam a terra como material de construção.  

Portugal apresenta condições climatéricas propicias à construção em terra e muitas das 

construções que constituem o património edificado português contém terra. No entanto, em Portugal a 

construção com terra tem tido um progresso lento. Estas construções assentam num conhecimento 

empírico transmitido de geração em geração até aos dias de hoje, não existindo ainda normalização 

para este tipo de construção. Apesar disso, há investigação no sentido de conhecer técnicas e 

caracterizar materiais e, para além do vasto património construído com terra, existem muitas 

construções recentes com terra como material de construção, essencialmente no Alentejo e Algarve 

(AAVV, 2005).  

A regulamentação e normalização existente específica para a construção com terra ainda é 

escassa e bastante dispersa pelo mundo. Os critérios utilizados nas regulamentações existentes não 

são idênticos, pelo que a uniformização de procedimentos e ensaios ainda se encontra distante. 

Schroeder et al., (2012), identificam pelo menos 33 documentos, entre normas e documentos 

normativos, relativas a 19 países e regiões. Grande parte dos estudos caracteriza os blocos de terra 

individualmente ou em pequenos provetes de alvenaria, sendo ainda poucos aqueles que avaliam as 

características das alvenarias de BTC em muretes com dimensões significativas. 

Apresentam-se nas Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 algumas normas para a construção com terra e o 

seu âmbito. As normas estão separadas por continente em cada uma destas tabelas. 
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Tabela 3. Algumas normas de terra em Africa 

País Organismo Norma Descrição geral 
Métodos de 
construção 

África -
Regional 

ARSO 

ARS 
670-1  
(2014) 

Aplica-se a BTC para a construção de edifícios. 
Define os diferentes tipos de BTC e sua 
classificação. Fornece os requisitos, métodos de 
ensaio e os critérios de conformidade dos BTC 
dependendo do uso pretendido. 

BTC 

ARS 
670-2  
(2014) 

Define argamassas de terra para diferentes tipos de 
aplicações, classifica-as de acordo com sua 
aparência, condições de uso e determina as suas 
categorias, bem como as suas designações. 

ARS 
670-3  
(2014) 

Especifica os métodos de ensaio para a verificação 
das características dos BTC destinados à 
construção de edifícios. 

ARS 
670-4  
2014) 

Descreve os processos relacionados com a 
produção de BTC e o seu uso no projeto e 
construção de edifícios habitacionais. Não é 
aplicável em áreas sísmicas, sujeitas a inundações 
ou ciclones. 

ARS 
1306  

(2016) 

Fornece orientação sobre os métodos de projeto, 
construção e ensaio para estruturas de taipa.  

Taipa 

Quénia 
(Cid et. al. 

2011) 
KEBS 

KS 02-
1070  

(1999) 

Define os requisitos para a construção com BTC 
estabilizados com cal ou cimento. 

 BTC 

Marrocos RDM 

RPCT  
(2011) 

Define o desempenho mínimo requerido e 
requisitos técnicos para a resistência sísmica das 
construções de terra. 

--- 

RPACT  
(2011) 

Define requisitos de desempenho sísmico para 
tipologias arquitetónicas tradicionais. 

Taipa, 
Adobe 

Tunísia 
(Cid et. al. 

2011) 
INNORPI 

NT 
21.33  
(1996) 

Define especificações para os BTC como 
características geométricas e características físico-
químicas. 

BTC 
NT 

21.35  
(1996) 

Define e classifica os BTC 

Zimbabué SAZ 
SAZS 
724  

(2001) 

Fornece orientação sobre a construção, projeto e 
métodos de ensaio para as estruturas de taipa. 

Taipa 
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Tabela 4. Algumas normas de terra na América 

País Organismo Norma Descrição geral 
Métodos de 
construção 

Bolívia SIB 
NBDS  
(2006) 

Estabelece os requisitos para a análise, projeto, 
construção, reforço e diagnóstico sísmico de 
edifícios sismo-resistentes com alvenaria 
estrutural de terra. 

Taipa, 
Adobe 

Brasil ABTN 

NBR 8492  
(2012) 

Caracteriza e classifica BTC maciços sem 
função estrutural, estabilizados com cimento. 

BTC 
NBR 

10833  
(2012) 

Define os procedimentos de fabricação dos 
BTC. 

Chile INN 
NCh 3332 

(2013) 

Estabelece os requisitos mínimos que um 
projeto estrutural deve cumprir para a 
intervenção nas construções de terra com valor 
patrimonial. 

Adobe, 
Taipa 

Colômbia ICONTEC 
NTC 5324  

(2004) 

Define as características gerais que os blocos 
de terra maciços estabilizados com cimento 
devem cumprir, assim como os ensaios a 
realizar. Não se aplica a condições de gelo-
degelo e a blocos obtidos por extrusão. 

BTC 

EUA 

ICC 
IBC  

(2009) 

Estabelece os requisitos mínimos de resistência 
estrutural, meios de evacuação, estabilidade, 
saneamento, iluminação e ventilação, 
conservação de energia, e segurança contra 
incêndios. 

Vários 
materiais, 
incluindo 

adobe  

ASTM 
E2392M - 

10  
(2010) 

Fornece orientação para sistemas de 
construção de terra, e aborda requisitos técnicos 
e considerações para o desenvolvimento 
sustentável.  

Taipa, 
Adobe 

EUA 
Novo 

México 
NMAC 

NMAC  
(2009) 

Estabelece os padrões mínimos para o fabrico 
de materiais de construção em terra. 

-- 

Peru NTE 
E 080 RM 

121  
(2017) 

Estabelece requisitos e critérios técnicos para a 
conceção, projeto, construção, reparação e 
reforço de edifícios de terra sismo-resistentes, 
assim como, as características mecânicas dos 
materiais. 

Taipa, 
Adobe 

 

 

 

Tabela 5. Algumas normas de terra na Ásia 

País Organismo Norma Descrição geral 
Métodos de 
construção 

India BIS 
IS 13827  
(1993) 

Avalia as cargas sísmicas em várias estruturas 
e projetos de edifícios. É aplicável a estruturas 
de terra não estabilizadas. 

Taipa, 
Adobe 
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Tabela 6. Algumas normas de terra na Europa 

País Organismo Norma Descrição geral 
Métodos de 
construção 

Alemanha NABau 

DIN 18945  
(2013) 

Define requisitos, métodos de ensaio e 
estabelece classes para a classificação de 
blocos de terra não estabilizados e requisitos que 
devem ser cumpridos, assim como os ensaios 
para a sua verificação.  

Adobe, BTC 

DIN 18946  
(2013) 

Refere as classes, requisitos e métodos de 
ensaio para argamassas de terra não 
estabilizadas para assentamento de alvenarias. 

Argamassa 
de terra 

Espanha AENOR 
UNE 41410  

(2008) 

Define os requisitos e classifica os BTC para 
alvenaria - fachadas expostas e revestidas, 
estruturas de carga e sem carga, paredes e 
divisórias interiores. Não cobre blocos de terra 
obtidos por extrusão. 

BTC 

França AFNOR 
XP P13-901  

(2001) 

Define blocos maciços de terra compactada para 
paredes. Estabelece as suas características 
gerais e os ensaios para os determinar, bem 
como a marcação que os permite identificar. Não 
se aplica a blocos sujeitos a gelo-degelo nem a 
blocos extrudidos ou blocos onde o ligante 
hidráulico desempenhe papel fundamental. 

BTC 

Itália 
(Cid et. al. 

2011) 
- 

Ley nº 378  
(2004) Normas para a conservação do património de 

terra 
Taipa, Adobe, 

BTC L.E 2/06 2  
(2006) 

 

Tabela 7. Algumas normas de terra na Oceânia 

País Organismo Norma Descrição geral 
Métodos de 
construção 

Austrália SAI 

CSIRO 5  
(1987) 

Define os requisitos e capacidades para que os 
métodos de construção em terra para que possam 
ser usados para qualquer uma das classes de 
construção definidas no Código de Construção da 
Austrália. 

Taipa, Adobe, 
BTC 

HB 195  
(2002) 

Atualização do CSIRO5 1987. Estabelece 
princípios de boas práticas e diretrizes de projeto 
recomendadas para edifícios de pequeno porte, 
construídos com terra.  

Taipa, Adobe, 
BTC 

Nova 
Zelândia 

SNZ 

NZS 
4297  

(1998) 

Apoia o projeto estrutural e a durabilidade dos 
edifícios de terra com ou sem estabilizantes. É 
conforme ao Código de Construção da Nova 
Zelândia. 

Taipa, Adobe, 
BTC 

NZS 
4298  

(1998) 

Estabelece os requisitos para os materiais e mão-
de-obra para o uso da terra. Estabelece um meio 
de conformidade com os requisitos de materiais e 
mão-de-obra das estruturas projetadas de acordo 
com uma ou ambas as normas NZS 4297 e NZS 
4299. 

NZS 
4299  

(1998) 

Estabelece os requisitos de projeto e construção 
com blocos de terra, moldado ou comprimido, que 
não exijam projeto específico, cumprindo o Código 
de Construção da Nova Zelândia. 
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3.3. Ensaios de compressão em blocos ou provetes de terra 
 

A resistência à compressão é uma característica geral e significativa que define a qualidade e 

a adequação de blocos ou provetes de terra. Os requisitos de resistência à compressão são mais uma 

indicação de adequação geral para construção (por exemplo, manuseio, robustez, durabilidade) do que 

a capacidade de carga (Walker,1997). Em 1997 não existia uma norma de ensaio universalmente 

reconhecida e aceite para avaliar a resistência à compressão (Olivier et al.,1997). Em 2019, os ensaios 

mecânicos utilizados para a avaliação mecânica de blocos de terra são ainda distintos nas várias 

normas existentes a nível mundial. Algumas destas normas apresentam descrições de ensaios de uma 

forma muito detalhada e outras de forma mais global ou reportando para outras normas existentes, 

como a norma europeia de alvenaria EN 772-1 (2011).  

Os ensaios à compressão são geralmente feitos através de compressão simples ou ensaios do 

módulo de rutura (método dos 3 pontos). 

  

3.3.1 Normas relativas a ensaios à compressão simples  

 

A norma australiana HB 195 (2002), colombiana NTC 5324 (2004), brasileira NBR 8491 (2012), 

americana ASTM C67 (2005), entre outras, definem que, para o ensaio à compressão simples, deve 

ser utilizada uma prensa hidráulica capaz de aplicar uma carga uniforme constante até à rutura. A 

prensa deve ser equipada com duas placas de aço das quais a superior deve ter um ajuste esférico 

para permitir uma rotação ligeira em qualquer direção com uma escala linear precisa de ±0,5 mm. 

Este tipo de ensaio pode ser realizado com os blocos secos (compressão seca) ou com os 

blocos saturados (compressão húmida). Na Tabela 8 relacionam-se os vários ensaios à compressão 

simples. 

Tabela 8. Ensaios de compressão simples em normas existentes. 

Norma 
Tipologia 

construtiva 
Amostragem  Ensaio 

Representação 
esquemática 

Austrália 
HB 195 
(2002) 

Adobe e BTC 
com ou sem 
estabilização 

• Provete inteiro 
(dimensões não 
definidas) 
Condicionamento: 
• Seco 
• Saturado 
• Humidade 
ambiente 

• num bloco inteiro deitado 
recorrendo a placas de 
contraplacado (4 a 6mm). 
Pode ser feito em 
cilindros. 

 

Alvenaria de 
adobe ou BTC 
com ou sem 
estabilização 

• Mínimo de 5 
provetes 
• Relação altura/ 
largura dos 
provetes entre 2 e 
5 
• Mínimo de três 
fiadas de alvenaria 
 
• Humidade 
ambiente 

• recorrendo a placas de 
contraplacado em 
provetes de alvenaria, que 
podem ser preparados em 
laboratório ou cortados de 
paredes existentes. 
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Tabela 8.  Ensaios de compressão simples em normas existentes. (cont.) 

Norma 
Tipologia 

construtiva 
Amostragem  Ensaio 

Representação 
esquemática 

Alemanha 
DIN 18945 

(2013) 

Provetes de 
Adobe e BTC 
sem 
estabilização 
por ligante 

•Mínimo 6 provetes 
 
•Blocos com altura 
nominal ≤ 71 mm 
 
•50% de HR 

• Num provete de dois 
meios blocos, unidos por 
argamassa de cimento ou 
gesso 

 

Adobe e BTC 
sem 
estabilização 
por ligante 

•Mínimo 6 provetes 
 
•Blocos com altura 
nominal ≥ 71 mm 

 
•50% de HR 

• Num bloco inteiro deitado 

  

Brasil 
NBR 8491  

(2012) 

Provetes de 
BTC 
estabilizados 
com cimento 

• 10 provetes 

• Em provetes de dois 
meios blocos sobrepostos, 
unidos por argamassa de 
cimento 

 

Colômbia 
NTC 5324 

(2004) 

Provetes de 
BTC 
estabilizados 
com cimento 

• Dois meios 
blocos sobrepostos  
 
• Seco  
•Saturado 

• Em provetes de dois 
meios blocos sobrepostos, 
unidos por argamassa de 
cimento. 

  

Espanha  
UNE 41410 

(2008) 

BTC com ou 
sem 
estabilização 

• Secos ao ar 
• Segundo a norma EN 
772-1:2002. 

  

França 
NF XP P 13-
901 (2001) 

Provetes de 
BTC 
estabilizados 
com cimento 

• 6 provetes 
• Dois meios 
blocos sobrepostos 
  
• Seco  
•Saturado 

• Em provetes de dois 
meios blocos sobreposto 
ligados por argamassa de 
cimento. 

 

EUA 
IBC (2009) / 
ASTM C67 

(2005) 

Adobe 
•5 meios blocos 
 
•Seco 

• Num meio bloco deitado 

  

EUA -Novo 
México 
NMAC 
(2009) 

Adobe ou 
BTC com ou 
sem 
estabilização 

• O comprimento 
do provete deve 
ser no mínimo 
duas vezes a 
largura. 

• Num bloco inteiro 
deitado. 

  

Nova 
Zelândia 
NZS 4298 

(1998)  

BTC 
estabilizados 
com cimento 

--- 
• Num bloco inteiro, 
deitado ou na vertical. 
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Tabela 8.  Ensaios de compressão simples em normas existentes. (cont.) 

Norma 
Tipologia 

construtiva 
Amostragem  Ensaio 

Representação 
esquemática 

Marrocos 
RPCT 
(2011) 

Adobe 

• Mínimo de seis 
provetes com 
dimensão:10*10*10 
cm 

• Em provetes cúbicos 
. 

  

Alvenaria de 
adobe 

• Mínimo de três 
muretes 

• Em muretes de alvenaria 

 

Peru 
E 080 RM 

121 
 (2017) 

Adobe 

• Mínimo de seis 
provetes com 
dimensão:10*10*10 
cm 

• Em provetes cúbicos. 

  

Alvenaria de 
adobe 

• Mínimo de três 
muretes 

• Em muretes de alvenaria 

 

 

 

Antes de se iniciar o ensaio é necessário ter em conta as várias condições de cura das amostras 

que são definidas pelas várias normas. Assim, algumas normas como a alemã DIN 18945 (2013), 

australiana HB 195 (2002), colombiana NTC 5324 (2004), francesa NF XP P 13-901 (2001), ente outras, 

definem como deve ser feita a cura e preparação das amostras:  

• Quando as amostras são para ser ensaiadas em condições saturadas, devem ser imersas em 

água durante um mínimo de 24 horas antes do ensaio. 

• Quando as amostras são para ser ensaiadas em condição seca, devem ser secas no forno ou 

em estufa até massa constante e devem ser arrefecidas a temperatura ambiente numa estufa 

durante 2 horas. 

• As amostras que são ensaiadas noutra condição ambiental, o teor de humidade do provete 

deve ser determinado pela secagem, utilizando material recolhido após a rutura ou utilizando 

um provete armazenado em condições idênticas ou ainda condicionando as peças de ensaio 

à temperatura e humidade definidas pelo método de ensaio até se obter massa constante. 

 

3.3.1.1 Metodologia de ensaio 

 

Algumas normas apresentam uma descrição muito detalhada da metodologia a utilizar na 

execução do ensaio; outras são menos explicitas nos procedimentos de execução desse ensaio.  
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Austrália - HB 195 (2002): 

Blocos inteiros ou cilindros 

• Mede-se as dimensões do provete com uma aproximação de 1 mm.  

• Nos blocos com lacunas normalmente preenchidas com argamassa, estas devem ser preenchidas 

para o ensaio com uma argamassa composta por um volume de cimento e três volumes de areia. As 

superfícies irregulares das amostras devem ser preparadas com o mínimo necessário de argamassa 

de cimento ou gesso, para assegurar que as duas superfícies fiquem niveladas e paralelas.  

• Depois de limpas as superfícies de apoio, coloca-se o provete entre duas peças de contraplacado 

com 4 a 6 mm de espessura, cujo comprimento e largura devem exceder a dimensões da amostra. As 

placas de contraplacado devem ser novas a cada novo ensaio. 

• Alinha-se cada peça de contraplacado e o provete no centro das placas da prensa.  

• Aplica-se a carga sem choque e aumenta-se continuamente até à rutura. Nos dispositivos controlados 

por deformação, a cabeça móvel deve-se mover a uma taxa de 1 a 5 mm/minuto. Nos dispositivos 

controlados por carga a mesma deve ser aplicada a uma taxa constante equivalente a uma tensão de 

0,15 a 0,70 MPa/segundo. 

• Regista-se a carga máxima aplicada 

Alvenaria – Muretes 

• Os provetes são preparados no laboratório para o ensaio, embora também possam ser preparadas 

no local ou cortados de paredes existentes. Os materiais e o método construtivo devem representar 

tanto quanto possível aqueles utilizados durante a construção.  

• Os provetes devem ser ensaiados 7 ou 28 dias após a construção. 

• Devem ser utilizadas tiras frescas de contraplacado para cada amostra. 

• Coloca-se cada provete na máquina de ensaio, colocando em cima e em baixo as folhas de 

contraplacado de 4 mm de espessura, cujo comprimento e largura excedam as dimensões da seção 

transversal do provete entre 15 a 25 mm.  

• Aplica-se a carga uniformemente sobre as faces superior e inferior do provete de forma constante e 

sem choque, a uma taxa de 0,5 a 1,0 MPa/minuto, até à rutura.  

• Regista-se a carga máxima aplicada. 

• Após o ensaio recolhe-se uma amostra representativa de material para determinação do teor de 

humidade pelo método de secagem em estufa. 

 

Alemanha - DIN 18945 (2013) 

Meios blocos sobrepostos 

• Cortam-se os blocos de terra com uma altura nominal ≤ 71 mm, ao meio, perpendicularmente ao eixo 

longitudinal, utilizando uma serra. Colocam-se as metades uma sobre a outra de forma que as faces 

de corte sejam opostas.  

• Para fazer as juntas no provete e nivelar as superfícies de compressão, utiliza-se argamassa de 

cimento (1 volume de cimento de classe de resistência 42,5 e 1 volume de areia natural lavada 0-1,0 

mm). 
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• As camadas de nivelamento e de juntas devem ser tão finas quanto possível e não maiores que 5 mm 

de espessura. Devem ser planas e paralelas. Em vez de argamassa de cimento, pode ser utilizado 

gesso. As amostras não devem ser niveladas se as suas superfícies de apoio forem planas e paralelas.  

• Condicionam-se os provetes de ensaio assim preparados a 23 °C / 50% de HR até se obter massa 

constante. 

• A carga de compressão deve sempre ser aplicada perpendicularmente à superfície que serve de apoio 

para a alvenaria. As peças de ensaio devem estar sob tensão até à rutura. A taxa constante de carga 

deve ser escolhida de modo que a rutura ocorra dentro de 30-90 s. 

• Regista-se a carga máxima aplicada. 

Blocos inteiros 

• A carga de compressão deve sempre ser aplicada perpendicularmente à superfície que serve de apoio 

para a alvenaria. As peças de ensaio devem estar sobre tensão até à rutura. A taxa constante de carga 

deve ser escolhida de modo que a rutura ocorra dentro de 30-90 s.  

• Regista-se a carga máxima aplicada. 

 

Brasil - NBR 8491 (2012) 

Meios blocos sobrepostos 

• Corta-se o bloco ao meio, perpendicularmente à sua maior dimensão. 

• Sobrepõem-se as duas metades obtidas com as superfícies cortadas invertidas, ligando-as com uma 

camada fina de pasta de cimento Portland pré-doseada, de 2-3 mm de espessura e aguarda-se o 

endurecimento da pasta. 

• Quando o bloco apresenta reentrâncias, sobrepõem-se as duas metades de modo que estas fiquem 

localizadas nas faces de união do provete e enchem-se com pasta de cimento Portland e aguarda-se 

aproximadamente 24 h. 

• Coloca-se o provete obtido num sistema de guias de forma que a superfície de ensaio fique 2 a 3 mm 

abaixo dos limites da guia. Cobre-se esta superfície com uma camada de pasta de cimento pré-

doseada, rasando-se com uma régua metálica. Logo que a pasta começar a endurecer, retira-se o 

provete do sistema de guias e com o auxilio de uma placa de vidro faz-se movimentos circulares sobre 

a camada de pasta com a finalidade de se dar um acabamento final à superfície e retirar o excesso de 

água que a pasta possa conter; esta operação é repetida até que a placa de vidro deslize facilmente 

sobre a pasta. 

• Após aproximadamente 24 h, passa-se à regularização da superfície de trabalho oposta. 

• Em vez da pasta de cimento para obtenção do paralelismo e regularização, podem ser utilizados 

quaisquer outros procedimentos e materiais. 

• Determinam-se as dimensões dos provetes. 

• Coloca-se o provete diretamente sobre o prato inferior do equipamento de ensaio à compressão de 

forma a ficar centrado. De seguida aplica-se carga uniforme à razão de 500 N/s até à rutura. 
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França - NF XP P 13-901 (2001) e Colômbia - NTC 5324 (2004) 

Meios blocos sobrepostos 

Blocos secos 

• Depois de secos pesa-se cada bloco e mede-se cada uma das dimensões reais. 

• Corta-se cada um dos blocos transversalmente, em duas partes iguais ou partindo os blocos ao meio 

da seguinte maneira: 

cada bloco é colocado numa cama de areia fina, e é desenhada uma secção nos quatro lados indicando 

o local da quebra. É colocada uma faca em aço numa das faces e é dado um golpe para obter dois 

meios blocos. 

• Sobrepõem-se as duas metades correspondentes de cada bloco pela sua face de assentamento, 

previamente humedecida, tendo o cuidado de invertê-las, sendo a face na seção de corte da outra, 

interpondo entre elas uma camada de argamassa de cimento com espessura máxima de 10 mm. A 

argamassa consiste numa mistura de areia 0-3 mm e cimento Portland na razão de 1:5 em volume, de 

modo que o ensaio possa ser feito após 48 horas de cura. É também possível utilizar uma argamassa 

de interface constituída por um material semelhante ao utilizado para o fabrico dos BTC de modo que 

a resistência à compressão da argamassa seja equivalente à dos blocos. 

   É recomendável proceder da seguinte forma para a realização dos provetes: 

• Mergulham-se as faces de assentamento de cada meio bloco parcialmente em 1 a 2 cm de água 

durante 15 minutos. 

• Espalha-se a argamassa com uma espessura de 10 mm na face de assentamento do primeiro meio 

bloco e de seguida coloca-se na face de suporte do segundo bloco, garantindo que toda a superfície é 

preenchida com argamassa. 

• As superfícies de apoio devem ser planas e paralelas. Assegura-se o paralelismo aplicando com a 

prensa uma carga muito leve no provete antes da secagem da argamassa. 

• Permite-se a cura por pelo menos 48 horas antes do ensaio de compressão. 

Blocos saturados 

• Corta-se cada um dos blocos transversalmente, conforme descrito acima. 

• Submergem-se os meios blocos em água durante 2 horas. Realiza-se a união dos blocos com a 

argamassa como descrito acima para os blocos secos. 

• Embalam-se num saco hermético pelo menos por 48 h. 

Realização do ensaio de compressão 

• Depois de endurecer a argamassa, medem-se as dimensões das superfícies dos provetes e calcula-

se a média entre essas superfícies. 

• Se os provetes não estiverem paralelos pode-se utilizar uma argamassa de regularização nas faces 

de carga (pelo menos 12 horas antes do ensaio), ou outro tipo de revestimento como contraplacado 

(espessura de 3 a 4 mm). 

• Centram-se os provetes nas placas da prensa e realiza-se o ensaio aplicando uma carga de forma 

contínua e suave, a uma taxa constante de 0,02 mm/s, ou correspondendo a um aumento de pressão 

de 0,15 e 0,25 MPa/s até à rutura.   

• Regista-se a carga de colapso. 
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Espanha - UNE 41410 (2008) 

Blocos inteiros 

• O método de ensaio deverá ser segundo a norma EN 772-1 (2002). 

 

EUA - IBC (2009) / ASTM C67 (2005) 

Meio bloco 

•O meio bloco deve ser ensaiado deitado, na mesma direção que a carga será aplicada em serviço. 

•Centra-se o bloco nas placas da prensa. 

•Aplica-se a carga, até a metade da carga máxima esperada, a qualquer taxa conveniente, após o que 

se ajustam os parâmetros do equipamento de forma que a carga restante seja aplicada a uma taxa 

uniforme de forma a que ocorra rutura entre 1 e 2 minutos. 

 

EUA - Novo México - NMAC (2009) 

Blocos inteiros 

• O bloco deve ser ensaiado deitado. 

• As superfícies devem ser lisas. A unidade de ensaio deve ser submetida a uma carga de compressão 

que é gradualmente aumentada a uma taxa de 500 psi/minuto até que ocorra rutura. 

 

Nova Zelândia - NZS 4298 (1998) 

Bloco inteiro 

• Os provetes podem ser carregados na direção horizontal ou vertical. 

• O provete deve ter no mínimo 28 dias na altura do ensaio. 

 

Marrocos -RPCT (2011) 

Provetes cúbicos 

• A resistência à compressão dos blocos de terra é determinada a partir do ensaio de esmagamento 

realizado em provetes cúbicos. 

• Os blocos de terra devem estar perfeitamente secos antes do ensaio. 

Muretes 

• Ensaio em muretes e equipamentos de ensaio no local. 

• Os muretes de alvenaria de adobe são feitos com esbelteza (altura / comprimento) de ordem 3, 

cuidando do alinhamento e verticalidade do elemento. 

• O número mínimo de adobe é 4 e a espessura das juntas é de 2 cm. 

• Os muretes devem ser secos durante 30 dias antes de serem ensaiados à compressão. O número 

mínimo de muretes a serem ensaiados é 3. 

 

Peru - E 080 RM 121 (2017) 

Provetes cúbicos 

• A resistência à compressão da unidade de adobe é determinada a partir do ensaio realizado em 

provetes cúbicos com 0,1m de aresta. 
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Murete 

•O ensaio deve ser realizado em muretes com altura igual a três vezes a menor dimensão da base, 

após 28 dias de cura. 

 

3.3.1.2 Análise da resistência à compressão 

 

Para a obtenção da resistência à compressão dos blocos algumas normas apresentam alguns 

fatores de correção, outras organizam os resultados por classes de resistência recorrendo a meios 

estatísticos e ainda outras definem apenas um valor mínimo.  

A norma australiana HB 195 (2002), define que a força não confinada (MPa) de cada provete 

é dada pela equação 1: 

𝐶 = 𝐾𝑎
1000𝑃(𝐾𝑁)

𝐴(𝑚𝑚2)
                                                         (1)   

em que A é a área de contacto, P é a carga de rutura e ka é o fator de correção H/L (altura/largura), que 

é utilizado seguindo a interpolação linear dada pela Tabela 9. Para esta norma o valor à compressão 

seca ou laboratorial deve ser superior a 2 MPa e para compressão saturada deve ser superior a 1 MPa. 

Os valores típicos de resistência à compressão costumam estar entre 1 e 25 MPa. 

 

Tabela 9. Fatores de correção da norma HB 195 (2002) com base na relação H/L 

Relação H/L 0 0,4 1,0 5,0 ou mais 

Ka 0 0,50 0,70 1,0 

  

 Para muretes a norma australiana define que a força não confinada é dada pela equação 2: 

𝑓𝑠𝑝 = 𝐾𝑎
𝐹𝑠𝑝

𝐴
                                                              (2) 

em que Ka é o fator de correção H/L dado pela Tabela 9, Fsp é a carga de rutura e A é a área da secção 

transversal. Para esta norma o valor à compressão seca deve estar entre 1 a 25 MPa. 

A norma colombiana NTC 5324 (2004) e a norma francesa NF XP P 13-901 (2001) definem 

que o valor de resistência à compressão deve ser obtido utilizando métodos estatísticos e classificam 

os blocos em classes. A tensão de rutura R do bloco, expressa em MPa, é obtida dividindo-se o valor 

da carga de rutura do bloco (em N) pela área mínima do bloco (em mm2).  Os blocos devem apresentar 

uma resistência à compressão pelo menos igual ao valor escolhido na tabela abaixo para o quantil de 

0,05. Isso significa que a interpretação estatística dos resultados do ensaio deve mostrar que 95% da 

produção correspondente tem uma resistência pelo menos igual ao valor correspondente da tabela. 

Nenhum resultado deve ser inferior a 0,8 vezes o valor desta resistência. Na Tabela 10 estão definidas 

as classes de blocos para ensaios à compressão. 
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Tabela 10. Classificação de blocos ensaiados à compressão pelas normas NTC 5324 (2004) e NF XP P 13-901 
(2001) 

Classe de blocos BTC 20 BTC 40 BTC 60 

Resistência mínima para o 
quantil 0,05 (MPa) 

Compressão 
seca 

2 4 6 

Compressão 
saturada 

1 2 3 

 

 

A norma alemã DIN 18945 (2013) segue também um método probabilístico e de organização 

por classes para a classificação dos BTC. A resistência à compressão é o resultado da divisão da carga 

máxima de rutura (em N) pela área da superfície de ensaio do provete (em mm2). Segundo esta norma, 

os blocos utilizados para elementos de suporte de carga devem-se encaixar pelo menos na categoria 

de resistência à compressão 2. A categoria de resistência à compressão corresponde ao menor valor 

permitido. A média de uma série deve estar pelo menos 25% acima da categoria de resistência à 

compressão. Os blocos de terra para alvenaria sem carga devem ser suficientemente fortes para o 

manuseamento e uso pretendido. Este requisito é geralmente garantido com uma resistência mínima 

de 1 N/mm².  

Na Tabela 11 apresentam-se as classes seguidas na norma.  
 

 

Tabela 11. Categorias de resistência à compressão pela norma DIN 18945 (2013) 

Classe de resistência à compressão 
Resistência à compressão (N/mm2) 

Média Valor mínimo individual 

2 2,5 2,0 

3 3,8 3,0 

4 5,0 4,0 

5 6,3 5,0 

6 7,5 6,0 

 

A norma espanhola UNE 41410 (2008), exige que o fabricante declare a resistência à 

compressão normalizada do BTC em N/mm2. Os blocos devem apresentar uma resistência à 

compressão pelo menos igual ao valor escolhido na Tabela 12 para o quantil de 0,05. Isso significa que 

a interpretação estatística dos resultados do ensaio deve mostrar que 95% da produção correspondente 

tem uma resistência pelo menos igual ao valor correspondente da tabela. 

Nenhum resultado deve ser inferior a 0,8 vezes o valor desta resistência. 

 

Tabela 12. Classificação dos blocos ensaiados à resistência à compressão pela norma UNE 41410 (2008) 

Classe de blocos BTC 1 BTC 2 BTC 5 

Resistência mínima para o quantil 0,05 (N/mm2) 1,3 3 5 
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Na norma brasileira NBR 8491 (2012), os valores individuais de resistência à compressão, 

expressos em MPa, são obtidos dividindo, a carga de rutura (N) pela média das áreas das duas faces 

de compressão (mm2). O valor de resistência à compressão do ensaio é definido pela média dos dez 

valores individuais. Esta norma remete para a norma NBR 8492 (2012) que define que a amostra não 

deve apresentar uma média de valores de resistência à compressão menor que 2 MPa nem valores 

individuais inferiores a 1,7 MPa. 

A norma americana IBC (2009) e a ASTM C67 (2005) definem que os valores individuais de 

resistência à compressão, expressos em MPa, são obtidos dividindo a carga de rutura (N) pela média 

das áreas das duas faces de compressão (mm2). O valor de resistência à compressão do ensaio é 

definido pela média dos valores individuais. As unidades de adobe devem ter uma resistência à 

compressão média de pelo menos 300 psi (2,068 MPa) e nenhuma unidade individual deve ter uma 

resistência à compressão menor que 250 psi (1,724 MPa). A norma do Novo México NMAC (2009) 

afirma que as unidades devem ter uma resistência à compressão mínima de 21 kg/cm2 (que 

corresponde a 2 MPa) quando ensaiados, não fazendo qualquer tipo de correção nem análise 

estatística dos resultados. 

A norma da Nova Zelândia NZS 4298 (1998) define que a tensão de rutura de cada provete 

deve ser multiplicada pelo fator de correção da relação H/L (ka) fornecido na Tabela 13 para se obter a 

resistência à compressão não confinada da amostra. Deve ser utilizada interpolação linear. 
 

Tabela 13. Fatores de correção da norma NZS 4298 (1998) 

Relação H/L 0,4 1,0 2,0 5,0 ou mais 

Fator de correção (Ka) 0,5 0,7 0,8 1,0 

 

A norma marroquina RPCT (2011) segue uma correção estatística dos resultados, sugerindo 

um valor mínimo de resistência última à compressão. O valor de resistência à compressão final (f0) é o 

valor excedido por 80% das amostras. O valor mínimo da resistência última à compressão é f0=12 

kg/cm2 (que corresponde a 1.18 MPa). A resistência à compressão final (f'm) do murete é obtida pelo 

valor que é excedido por dois dos três muretes. O valor de cálculo de uma parede de adobe (fm) é 

obtido pela expressão fm = 0.25 f'm, em que o valor mínimo é de 2 kg/cm2 (que corresponde a 0.2 MPa). 

A norma peruana E 080 RM 121 (2017) não sugere qualquer tipo de correção de resultados, 

utilizando-se a média aritmética dos resultados obtidos no ensaio. Para os muretes esta norma 

considera uma resistência mínima de 0,6 MPa e para os blocos uma resistência mínima de 1.0 MPa. 

 

3.3.2 Fatores que influenciam os ensaios à compressão simples 

 

Nos ensaios à compressão simples a carga é normalmente aplicada uniformemente através de 

duas placas rígidas e planas de aço. Segundo Aubert et al, (2015) e Morel et al, (2007), na maioria das 

normas são utilizados entre 5 a 10 blocos e ensaiados na direção em que foram compactados, 

moldados ou extrudidos, que é também a direção em que geralmente são usados em paredes. A 

dimensão e a forma dos blocos de terra são amplamente variáveis, visto a sua produção não ser sempre 
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industrial e depender dos moldes, equipamentos e mão-de-obra existentes para a sua produção. No 

entanto algumas normas de blocos de terra compactada definem dimensões para os blocos, 

correspondente ao tipo de prensa a usar (Morel et al., 2007).  As normas, australiana HB 195 (2002), 

francesa NF XP P 13-901 (2001), colombiana NTC 5324 (2004) e a da Nova Zelândia NZS 4298 (1998), 

apesar de não fazerem exigências sobre a dimensão dos blocos, sugerem dimensões preferenciais. A 

norma HB 195 (2002) sugere dimensões aproximadas de 295 mm x 140 mm x 90 mm, as normas NF 

XP P 13-901 (2001) e NTC 5324 (2004) sugerem 295 mm x 140 mm x 95 mm ou 220 mm x 220 mm x 

95 mm. A norma NZS 4298 (1998) sugere o intervalo 290-300 mm x 140 mm x 90-102 mm. 

 

3.3.2.1 Efeito da geometria dos blocos e efeito de confinamento 

 

Existem diversos fatores que podem influenciar a resistência à compressão para o mesmo tipo 

de bloco; assim vários autores procuraram estudar esses fatores de forma a verificar a sua influência. 

Na determinação da resistência à compressão não confinada é importante ter em conta a relação 

H/L do bloco. A relação H/L é definida como a altura do provete dividida pela sua largura mínima 

(Krosnowski, 2011). 

Nos ensaios levados a cabo por Morel et al. (2007), a resistência direta (confinada) foi maior 

nos blocos mais finos comparativamente com os blocos com maior espessura. Assim é possível 

concluir que a geometria dos blocos a ensaiar tem uma influência significativa no valor da resistência à 

compressão medida no ensaio à compressão simples. Com o aumento da força de compressão o 

provete tem tendência a expandir lateralmente; no entanto, devido ao atrito ao longo da interface entre 

as placas e amostra, a expansão lateral do provete fica confinada. Este confinamento das amostras 

por retenção das placas aumenta a resistência aparente do material. Este aumento aparente depende 

da relação da altura/largura (relação H/L) do bloco. Aubert et al. (2013) afirmam que a influência da 

geometria de amostras de blocos de terra no resultado de ensaios de resistência à compressão já foi 

observada por muitos autores e todos os resultados tendem a mostrar um aumento da força aparente 

de compressão à medida que a relação H/L diminui. No entanto, Aubert et al. (2016) afirmam que o 

efeito da redução da razão H/L varia consoante o tipo e composição de bloco. Aubert et al. (2013) 

acrescentam ainda que é necessário definir a diferença entre "força de compressão não confinada", 

que é calculada utilizando a força máxima (dividida pela área de superfície da amostra) que um material 

pode suportar num ensaio de compressão não confinado, e a “Força aparente de compressão”, obtida 

num ensaio confinado devido ao atrito provocado pela prensa. A força de compressão não confinada é 

uma característica do material e, portanto, deve ser independente dos meios e métodos utilizados para 

medi-lo. Segundo Walker, (1997), o valor aparente da força de compressão não confinada é alcançado 

quando a proporção atinge 5. Para a utilização de diferentes geometrias Morel et al. (2007) sugerem a 

introdução de um coeficiente de correção que permita minorar os erros relativos à relação H/L. 

O efeito do confinamento e da geometria foram estudados de duas formas distintas nas 

diferentes normas. Em alguns casos, os procedimentos de ensaio não procuraram corrigir os resultados 

e não tomam os efeitos do confinamento em conta; a força característica ou a média de compressão é 

expressa simplesmente seguindo a manipulação estatística de resultados de ensaios individuais (Morel 
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et al., 2007). Como exemplo, o documento australiano CSIRO 5 (1987) utiliza uma resistência 

característica de 95% para cada lote de ensaio.  Numa outra abordagem, aplicada na norma australiana 

HB 195 (2002) e da Nova Zelândia NZS 4298 (1998), os efeitos do confinamento foram tidos em conta, 

utilizando fatores de correção, dependendo da relação H/L dos blocos, permitindo assim a utilização 

de várias dimensões de blocos (Aubert et al., 2015).  

Numa tentativa de medir diretamente a força de compressão não confinada nos BTC, o comité 

técnico da RILEM TC 164-EBM (Olivier et al., 1997) propôs um conjunto de ensaios. Para duplicar a 

relação H/L das amostras de ensaio, os blocos são divididos em dois, empilhados e unidos utilizando 

uma argamassa de terra, procurando assim reduzir o efeito de confinamento. Contudo Morel et al. 

(2007) afirmam que este ensaio subestima de certa forma o valor da resistência à compressão dos 

blocos. Outra possível solução para limitar o confinamento é diminuindo o atrito entre o provete e as 

placas da prensa. Para isso é possível, por exemplo, inserir uma placa de teflon entre as duas 

superfícies em contacto. Segundo Aubert et al. (2015), os rácios dos valores médios obtidos em 

amostras sem cobertura de teflon em comparação com cobertura de teflon variaram entre 0,9 e 1,0. O 

efeitos do nivelamento com esse procedimento (utilizando apenas uma espessura de 2 mm de Teflon) 

são muito pequenos: a diminuição ligeira da força de compressão (10% em média) pode ser observada 

aquando da utilização de Teflon. Tal é coerente com a diminuição do atrito e, consequentemente, os 

efeitos do confinamento.  

Segundo Morel et al. (2007) os ensaios diretos e confinados em unidades individuais são os 

mais recomendados e, para acomodar as variações geométricas, são adotados os fatores de correção 

da relação H/L. No ensaio proposto pela RILEM TC 164-EBM (Olivier et al., 1997), embora os 

resultados tenham mostrado que o desempenho do ensaio é menos dependente da variação na 

geometria do bloco, o procedimento de ensaio pode fornecer uma resistência de alvenaria não 

confinada em vez da resistência do bloco.  

Kerali (2001) fez um estudo em provetes de betão em que a velocidade de aplicação de carga 

alterou a resistência dos provetes: para maiores velocidades de carga os provetes ensaiados 

apresentavam maiores resistências. Deste modo conclui-se que o ensaio deve ser suficientemente 

lento de modo a se obterem valores confiáveis. 

 

3.3.2.2 Ensaios diretos em blocos inteiros  

 

Algumas normas, tais como a norma australiana HB 195 (2002) e a norma alemã DIN 18945 

(2013) (para BTC com altura superior a 71mm), sugerem a realização dos ensaios de compressão em 

blocos inteiros. Assim, foram feitos estudos por diversos autores para avaliar algumas vantagens e 

desvantagens deste tipo de ensaio. Aubert et al. (2015) realizaram estudos em blocos extrudidos 

inteiros colocados na vertical e na horizontal. Para cada ensaio é tida em conta a direção em 

comparação com o plano de extrusão. Colocar um bloco na direção horizontal significa colocar o bloco 

com a sua maior dimensão no plano. Neste ensaio dos autores, não há nivelamento e os blocos foram 

colocados diretamente entre as placas da prensa. Aubert et al. (2015) distinguem quatro tipos de blocos 

para a análise de resultados provenientes de 4 produtores diferentes. Os blocos do tipo 1 e 2 
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apresentam igual dimensão 222 mm x 105 mm x 62 mm, mas os blocos tipo 1 apresentam massa 

volúmica superior. Os blocos do tipo 3 tem dimensões 405 mm x 135 mm x 50 mm e os blocos do tipo 

4, 370 mm x 140 mm x 80 mm. Os blocos tipo 1 e 2 foram extrudidos na direção da largura e os 3 e 4 

na direção do comprimento. Para os blocos 1 e 2, a mudança na orientação do bloco mudou a 

proporção, mas a direção da carga comparado com o plano de extrusão era o mesmo. No caso dos 

blocos 3 e 4, a mudança na orientação dos blocos mudou a direção da carga com o plano de extrusão. 

Nestes ensaios os efeitos a considerar foram a mudança da relação H/L e os efeitos ligados à 

anisotropia. Os resultados obtidos nos blocos 1 e 2 foram semelhantes: a resistência à compressão foi 

muito diferente dependendo da orientação do bloco (horizontal ou vertical), o que poderia ser 

diretamente ligado à mudança na proporção de 0,6 (bloco 1) para 3,6 (bloco 2). As razões de resistência 

à compressão medidas nas duas orientações foram bastante semelhantes: 1,4 para o bloco 1 e 1,3 

para o bloco 2. No caso do bloco 3 foi impossível quebrar este bloco quando foi colocado 

horizontalmente. Este resultado, publicado por Aubert et al. (2013), pode ser explicado pelo facto das 

dimensões específicas do bloco (H = 5 cm, L = 13,5 cm e L = 40,5 cm) levarem a um aumento 

significativo do confinamento, que levou à liquefação, mas não permitiu que o ponto de rutura do 

provete fosse alcançado. Os resultados obtidos no bloco 4 foram difíceis de analisar, uma vez que os 

efeitos da relação H/L e da anisotropia estão em conjunto.  Aubert et al. (2013) afirmam que uma grande 

altura do bloco em comparação com as suas outras dimensões pode levar a enfraquecimento do bloco 

por flexão quando colocados verticalmente. Nos ensaios levados a cabo por esses autores num bloco 

com relação H/L de 0,35, obtiveram resistências de compressão superiores a 45 MPa, o que é bastante 

improvável ser um valor real. Em blocos com a mesma composição, mas com uma relação H/L de 2 

foram obtidas resistências à compressão médias de 5,5 MPa, o que leva a querer que para relações 

H/L muito baixas, os valores obtidos no ensaio não são realistas. 

Segundo Aubert et al. (2015), a colocação do bloco na vertical permite que a razão entre a 

altura e a largura aumente, diminuindo assim significativamente as forças de confinamento, obtendo-

se um valor mais próximo da resistência real. A resistência à compressão obtida através do ensaio de 

compressão axial do BTC na vertical é inferior aos resultados alcançados através dos ensaios em 

blocos inteiros horizontais e a ensaios em dois meios blocos. A menor resistência verificada pode em 

parte ser explicada pelo facto desta metodologia ser indicada para blocos obtidos por extrusão e não 

por compressão em prensa manual. De salientar ainda que, no caso do ensaio direto dos BTC na 

vertical, o valor da resistência à compressão para os blocos em condições saturadas foi ligeiramente 

superior ao obtido para os blocos em condições laboratoriais, contrariamente ao que se havia verificado 

para blocos inteiros colocados horizontalmente. Esta diferença pode, em parte, dever-se ao facto do 

bloco permitir uma ligeira flexão e, nesse caso, os BTC com maior ductilidade resultante do maior teor 

em água, apresentarem uma maior resistência. 

 

3.3.2.3 Ensaios em meios blocos  

 

Algumas normas, como a alemã DIN 18945 (2013), a brasileira NBR 8491 (2012), a colombiana 

NTC 5324 (2004) e a francesa NF XP P 13-901 (2001), utilizam um ensaio semelhante ao proposto 
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pela RILEM TC 164-EBM (Olivier et al., 1997) de forma a medir diretamente a força de compressão 

não confinada nos blocos. No ensaio RILEM são utilizados dois meios blocos empilhados unidos com 

uma junta de argamassa de terra. A utilização desta junta replica a construção de alvenaria e permite 

a transferência de tensão uniforme e distribuída entre blocos (Morel et al., 2007; Aubert et al., 2015; 

Olivier et al., 1997). A inclusão de uma junta de argamassa no provete de ensaio altera o formato do 

provete tendo consequências sobre o comportamento global do sistema, pois a argamassa, mesmo 

que seja composta pelo mesmo material dos blocos, é menos rígida que os blocos devido ao seu 

elevado teor inicial de água e à falta de compactação. Além disso, a qualidade da junta de argamassa 

depende fortemente de quem a realiza, o que irá adicionar outro parâmetro variável durante o ensaio 

(Aubert et al., 2015; Morel et al., 2007). O ensaio não é simplesmente numa unidade de alvenaria 

individual, mas efetuado num provete de alvenaria (Morel et al., 2007). Alguns autores seguem o 

procedimento descrito nas normas alemã DIN 1895 (2013), brasileira NBR 8491 (2012), colombiana 

NTC 5324 (2004) e francesa NF XP P 13-901 (2001) em que a junta é composta por argamassa 

constituída por cimento e areia, ou ainda a utilização de uma junta seca (os blocos são empilhados sem 

a utilização de argamassa).  

Nos ensaios levados a cabo por Aubert et al. (2015), metade das amostras foram juntas com 

argamassa de cimento como recomendado pela norma francesa NF XP P 13-901 (2001) e as outras 

foram simplesmente empilhados sem qualquer argamassa de assentamento. Nesta parte do estudo 

não foi utilizado nenhum nivelamento e os blocos foram ensaiados diretamente entre as placas da 

prensa. Ribeiro (2016), também realizou ensaios no sentido de comparar o ensaio feito segundo a 

norma NTC 5324 (2004) e segundo o ensaio RILEM.  

Segundo Aubert et al. (2015), o procedimento aumentou significativamente o rácio H/L, que 

aumentou para valores de 0,7 a 1,2 em comparação com os valores de 0,4 a 0,6 quando os ensaios 

foram realizados diretamente sobre os blocos colocados horizontalmente (ensaio foi realizado em 4 

tipos de blocos). Isto levou a uma diminuição da força de compressão para os quatro blocos: de 10,7 a 

5,9 MPa para o bloco 1, de 3,2 a 1,7 MPa para o bloco 2 e de 4,7 a 4,1 MPa para o bloco 4. No caso 

do bloco 3 o ensaio realizado em meios blocos empilhados já permitiu fazer a medição da força de 

compressão, ao contrário do ensaio realizado em blocos inteiros colocados horizontalmente. A 

comparação de resultados medidos em meios blocos empilhados com ou sem uma junta de argamassa 

de cimento mostra que a sua presença quase não teve qualquer efeito para os blocos 1, 2 e 4. No 

entanto, no caso do bloco 3, a utilização de argamassa de cimento para assentar/juntar os dois meios 

blocos levou a uma diminuição significativa da força de compressão. Este resultado pode ser explicado 

por uma maior sensibilidade deste bloco à humidade, uma vez que a aplicação de argamassa húmida 

leva a uma queda significativa na força de compressão do bloco. Tal é às vezes observado em blocos 

de terra extrudida que contêm muita argila. 

Nos ensaios realizados por Ribeiro (2016), a resistência à compressão obtida através dos 

ensaios de meios blocos foi inferior à determinada no ensaio em blocos inteiros. Esta menor resistência 

pode ser explicada por vários fatores, como a integridade dos meios blocos estar em causa (visto o 

corte a seco provocar vibrações no BTC), o ensaio direto dos blocos inteiros na horizontal entre os 

pratos da prensa introduzir forças de confinamento que se traduzem numa resistência superior à real, 
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e a argamassa apresentar pouca compatibilidade com os BTC. Os meios blocos interligados por uma 

argamassa de assentamento produzida com a mesma formulação dos BTC (50% de solo siltoso local, 

50% de areão e 5% de cimento, em volume), para o mesmo tempo de cura, apresentaram uma 

resistência inferior aos interligados por uma argamassa de cimento e areia. Esta menor resistência 

pode dever-se ao facto da argamassa de cimento e areia apresentar uma maior percentagem de 

cimento e, sendo assim, os valores de resistência obtidos para os blocos serem sobrevalorizados pela 

resistência da própria argamassa de assentamento.  

Aubert et al. (2015) afirmam que o ensaio feito em meios blocos com argamassa de terra e 

cimento permite medir não só a força de compressão de um bloco, mas também a sua sensibilidade à 

aplicação de uma argamassa húmida e, consequentemente, a possibilidade de usá-lo em alvenaria. 

Os resultados mostram que o empilhamento sem argamassa poderia ser uma alternativa que pode 

aumentar a relação H/L sem alterar o comportamento do bloco.  

 

3.3.2.4 Efeitos da anisotropia e da massa volúmica  

 

Aubert et al. (2015), para avaliar a anisotropia, não utilizaram nenhum nivelamento e as 

amostras foram ensaiadas diretamente entre as placas da prensa. Foram utilizados 4 tipos de blocos: 

os blocos do tipo 1 e 2 foram extrudidos na direção da largura e os blocos do tipo 3 e 4 foram extrudidos 

na direção do comprimento. Os resultados mostram que a força de compressão parece depender da 

direção de carga: os valores obtidos para a direção de carga perpendicular ao plano de extrusão foram 

sempre superiores aos valores obtidos quando a direção de carga era paralela ao plano de extrusão. 

O fator anisotrópico (relação entre a resistência à compressão medida na direção perpendicular e a 

medida na direção paralela) variou entre 1,2 e 1,5 para os quatro blocos.  Os blocos de terra extrudida 

são materiais heterogéneos com comportamento anisotrópico. O comportamento anisotrópico dos 

blocos de terra extrudidos deve-se ao processo de extrusão: durante este processo, as partículas da 

argila orientam-se na direção de extrusão (Mailard et al., 2014). Esta orientação preferencial depende 

da largura de saída da extrusora (ou seja, da largura do blocos extrudidos) porque os lados verticais 

da saída da extrusora orientam as lamelas/plaquetas de argila verticalmente. A maioria dos blocos 

extrudidos apresenta uma baixa relação H/L.  

A força de compressão de blocos de terra compactada está fortemente relacionada com a 

massa volúmica seca obtida em compactação. A força de compressão de blocos individuais aumenta 

à medida que a massa volúmica seca aumenta. (Morel et al., 2007) 

 

3.3.2.5 Influência de estabilizadores 

  

Existe uma forte relação entre a resistência à compressão e a proporção de estabilizador, que 

muitas vezes verifica-se ser linear (Riza et al., 2010). É adicionado cimento à terra na produção de BTC 

para melhorar a durabilidade e, indiretamente, a força de compressão húmida (Morel et al., 2007). A 

utilização de diferentes estabilizadores pode afetar de forma muito distinta a resistência dos blocos, 

como por exemplo o caso do cimento face à cal. Na seleção da proporção de estabilizador deve-se ter 
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em atenção a resistência pretendida, a viabilidade económica da solução e a compatibilidade terra-

estabilizador nos casos de proporções elevadas. Deve também ter-se em conta as condições de cura. 

A utilização de mais de 10% de teor de cimento geralmente torna-se antieconómico, e a utilização de 

menos de 5% torna por vezes os blocos muito friáveis (Walker, 1995). 

Walker (1995), adicionou cimento nas proporções de 1:10, 1:15 e 1:20 (cimento: solo em 

volume seco), cobrindo toda a faixa tipicamente utilizada de adição de cimento em BTC. Os BTC foram 

ensaiados à compressão seca e à compressão saturada, seguindo procedimentos de normas em vigor. 

De acordo com ensaios feitos por Walker (1995), a resistência média à compressão saturada diminuiu 

com a redução do teor de cimento e aumento do índice de plasticidade. A resistência à compressão foi 

pouco afetada pelo teor de argila para os índices de plasticidade baixos. A redução da resistência à 

compressão com o aumento do teor de argila é atribuída principalmente ao efeito de enfraquecimento 

dos minerais de argila na ligação entre a pasta de cimento e a matriz de areia / cascalho fino. À medida 

que o teor de argila aumenta, diminui o teor de areia e cascalho e as forças são reduzidas. A eficácia 

do cimento, ou mesmo de qualquer estabilizador, também é prejudicada pela presença de agregados 

de solo coeso formados durante a mistura. Para todos os casos considerados, a resistência à 

compressão a seco obtida foi superior ao valor saturado. A relação entre as resistências médias à 

compressão seca e saturada variou entre 1,3 e 7,7 e, como esperado, foi amplamente dependente do 

teor de argila. Embora o teor de cimento ainda tivesse uma influência significativa na resistência à 

compressão a seco, os efeitos prejudiciais da argila eram menos óbvios. Para evitar essas 

ambiguidades aparentes no desempenho do material, a resistência à compressão dos blocos de solo 

estabilizados deve ser uniformemente obtida sob condições saturadas. 

 

3.3.2.6 Influência do teor de humidade 

 

O teor de humidade dos blocos durante o ensaio tem uma influência significativa na resistência 

à compressão resultante. Os blocos são tipicamente ensaiados em condições de humidade ambiente, 

refletindo as condições de serviço (Morel et al., 2007). Embora haja alguma variação, dependendo das 

propriedades do solo e do teor de cimento, a resistência à compressão dos blocos estabilizados com 

cimento após a saturação por imersão em água é reduzida em cerca de 50%, em comparação com os 

valores secos correspondentes. No entanto, em índices mais altos de plasticidade, a redução de força 

pode chegar aos 95%. A força diminui à medida que o teor de humidade aumenta devido ao 

amolecimento dos aglomerantes pela água, ao desenvolvimento de tensões nos poros e à liquefação 

do solo não estabilizado. Assim, para blocos de terra não estabilizados o ensaio seco é o único 

adequado (Walker, 1995; Morel et al., 2007; Riza et al., 2010).  O teor de humidade dos materiais não 

estabilizados durante o ensaio deve, idealmente, refletir as condições em serviço. O ensaio de blocos 

estabilizados com cimento após a saturação permite que a resistência mínima seja determinada sob 

condições de humidade facilmente controláveis e replicáveis. A inclusão da junta de argamassa no 

ensaio RILEM (Olivier et al., 1997) dificulta a determinação da resistência sob condições saturadas e, 

tipicamente, o ensaio é realizado sob condições secas ao ar ambiente (Morel et al., 2007). 
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Os documentos normativos variam em relação ao teor de humidade exigido no ensaio dos 

blocos, sendo que alguns requerem a resistência à compressão no estado saturado e outros no estado 

seco. Em termos de aplicação do BTC em obra, este não se encontrará totalmente seco nem totalmente 

saturado, correspondendo estes estados a extremos muito improváveis de ocorrer. Morel et al. (2007), 

sugerem que os BTC deveriam ser classificados em função da sua resistência seca.  

 

3.3.2.7 Variabilidade de resultados  

 

No estudo de Aubert et al. (2015), as amostras foram testadas diretamente entre as placas da 

prensa, tendo sido ensaiados quatro tipos de blocos provenientes de produtores diferentes. Foram 

utilizadas amostras extraídas dos blocos com proporção 5 cm x 5 cm x 5 cm e 5 cm x 5 cm x 10 cm, 

blocos inteiros e meios blocos sobrepostos. Nos resultados obtidos nos últimos provetes referidos a 

variabilidade dos resultados foi muito alta, já que, nos piores casos (bloco 1), os resultados das seis 

amostras variaram entre 3,0 e 7,5 MPa. Este problema de variabilidade significativa, destacado pelos 

altos valores dos desvios padrão, é também observado no caso das outras amostras referidas. O 

exemplo do bloco 3 ilustra este problema: em seis ensaios, cinco resultados foram na faixa de 4,5-6,8 

MPa e um o provete teve uma resistência à compressão muito baixa de 2,9 MPa. Essa ampla 

variabilidade na resistência mecânica pode ser observada e pode ser parcialmente explicada por 

problemas de homogeneidade nos materiais. Além disso, a preparação do provete por serragem a seco 

tem um forte impacto na sua resistência à compressão. Aubert et al. (2015) afirmam que no ensaio em 

blocos inteiros, a variabilidade dos resultados é significativamente menor em comparação com a dos 

ensaios em meios blocos e de provetes cortados a partir de blocos. Este torna-se um forte argumento 

a favor da realização de ensaios mecânicos diretamente em blocos inteiros. Nos ensaios realizados 

por Walker (1995), os coeficientes de variação registados foram superiores aos 20% considerados 

aceitáveis para unidades de betão para alvenarias. 

 

3.3.3 Ensaios do módulo de rutura 

 

Existem alguns ensaios que recorrem a métodos indiretos para a medição da força de 

compressão. Estes métodos são mais expeditos e mais fáceis de utilizar sem necessidade de 

laboratórios. A avaliação do módulo de rutura é um método indireto de avaliar a resistência à 

compressão, medindo a resistência à flexão da amostra. A metodologia de ensaio indireto mais corrente 

é o ensaio de três pontos. Os blocos estão sujeitos a um carregamento único centrado, aplicado até à 

rutura. O carregamento necessário para induzir rutura, desta forma, são 80 a 150 vezes inferior ao que 

é necessário para induzir a rutura à compressão simples. Neste ensaio muitas vezes são ignorados os 

efeitos de cisalhamento e flecha (Morel et al., 2007).  

Walker (1995) afirma que os resultados experimentais são comparados com uma especificação 

proposta de que o módulo de rutura deve ser igual a pelo menos 1/6 da resistência à compressão 

correspondente, e que nos seus ensaios, a maioria dos resultados fica abaixo deste valor. Com base 

nos dados experimentais, a relação 1/6 fornece uma maneira relativamente simples, por meio de 
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ensaios de flexão, para a avaliação indireta da resistência à compressão do bloco. Walker (1995) afirma 

que os valores do módulo de rutura exibem tendências semelhantes às da resistência à compressão, 

nos ensaios que correlacionam o conteúdo de cimento e argila.  O ensaio de flexão é um indicador útil 

e confiável do desempenho do material, especialmente se for realizado em conjunto com outras 

medidas adequadas à análise de campo, como a avaliação da massa volúmica e durabilidade. Não é, 

no entanto, um substituto para ensaios diretos de resistência à compressão, pois a relação pode ser 

desnecessariamente conservadora. Desvantagens do método de ensaio incluem suscetibilidade a 

defeitos nos blocos (por exemplo, fissuras) (Morel et al., 2007)  

Existem algumas normas que recorrem a este tipo de métodos indiretos para a medição da 

força de compressão. Na Tabela 14 mostram-se algumas normas e a sua metodologia de ensaio. 

 

 

Tabela 14. Normas e metodologia de ensaio do modulo de rutura. 

Norma 
Tipologia 

construtiva/ 
Amostragem 

Metodologia de ensaio  
Representação 
esquemática 

Austrália 
HB 195 
(2002) 

Adobe ou BTC 
com ou sem 
estabilização 

 
• Mínimo cinco 

amostras inteiras 
 

• Humidade 
ambiente 

•O ensaio geralmente é efetuado 28 dias 
após a fabricação. 
• O bloco é suportado em cada extremidade 
por uma barra, e a carga é aplicada através 
de uma terceira barra no centro da face 
superior ou uniformemente distribuída 
utilizando blocos empilhados ou com um 
peso morto. As cargas pontuais centrais 
podem ser aplicadas utilizando um macaco 
hidráulico ou macaco de parafuso com um 
dispositivo de medição calibrado ou através 
de um dispositivo de alavanca simples com 
peso suspenso. As barras de apoio e de 
carregamento devem ter aproximadamente 
25 mm de diâmetro, serem paralelas e 
normais ao eixo longitudinal da amostra.  
• Medem-se as dimensões da amostra. 
• Coloca-se cada provete nas barras de 
suporte.  
• Coloca-se a barra de carga a carregar na 
superfície superior a meia distância entre os 
suportes ou, no caso do carregamento 
Uniforme, empilha-se o peso morto na placa 
de suporte de madeira. 
• Aplica-se a carga, sem choque, a uma taxa 
uniforme entre 2 e 6 kN/min até à rutura.  
• Regista-se a carga máxima. 

 

Marrocos 
RPACT 
(2011) 

Adobe ou BTC 
não estabilizados 

 
• Seco ao ar 

O bloco deve ser forte o suficiente para 
suportar em flexão o peso de uma pessoa de 
60-70 kg.  
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Tabela 14. Normas e metodologia de ensaio do modulo de rutura. (cont.) 

Norma 
Tipologia 

construtiva/ 
Amostragem 

Metodologia de ensaio  
Representação 
esquemática 

EUA - 
Novo 

México 
NMAC 
(2009) 

Adobe ou BTC 
com ou sem 
estabilização 

• Um bloco deve ser colocado sobre dois 
suportes cilíndricos (um perto de cada 
extremidade da amostra) de 50 mm de 
diâmetro e com comprimento de pelo menos 
a largura da amostra. De seguida deve-se 
colocar outro cilindro igual na face superior 
do provete a meia distância e paralelo aos 
suportes – ensaio de 3 pontos. 
• A carga deve ser aplicada ao cilindro a uma 
taxa de 3,5 MPa/min até ocorrer rutura.  

 

Nova 
Zelândia 
NZS 4298 

(1998) 

Adobe ou BTC 
com ou sem 
estabilização 

 
• Ensaio de 

empilhamento: 
comprimento do 
provete≥ 350mm 

• Ensaio de 
alavanca: 

comprimento do 
provete≤350mm 

• O ensaio deve ser realizado em terreno 
firme ou numa superfície firme de betão ou 
madeira.  
• O ensaio efetuado com peso morto deve 
ser preparado utilizando um suporte de 
areia de 10 mm de espessura sob cada 
ponto de carga para distribuir cargas em 
toda a largura do bloco. O suporte exterior 
de madeira que suporta a pilha de blocos 
deve ser colocado diretamente acima do 
suporte para a amostra. O comprimento 
entre os suportes do provete deve ser mais 
de duas vezes a sua profundidade.  
• Antes de colocar blocos adicionais no 
primeiro bloco de carga, devem ser medidas 
as dimensões b, d, i, l e x.  
• A carga de ensaio aplica-se empilhando os 
blocos um de cada vez até atingir a rutura. 
• No método de alavanca deve-se usar dois 
tubos de aço de 50 mm para suportar o 
provete e um terceiro tubo para aplicar a 
carga de ensaio.   
• Para o método de alavanca é necessário 
medir as dimensões a, b e L. 
• A carga deve ser adicionada gradualmente 
até ocorrer rutura  
• Regista-se a carga de rutura (W) e o peso 
(P). 

 

 

 

Antes de se iniciar o ensaio, é necessário ter em conta as várias condições de cura das 

amostras, que são definidas pelas várias normas; assim estas definem como deve ser feita a cura e 

preparação das amostras: 

• Quando as amostras são ensaiadas noutra condição ambiente, o teor de humidade do provete 

deve ser determinado pela secagem, material representativo coletado após rutura ou utilizando 

umo provete armazenada (HB 195 (2002)). 

• Quando as amostras ensaiadas devem ser secas ao ar, devem secar quatro semanas (NMAC 

(2009)). 
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Para este tipo de ensaio as normas referidas calculam a resistência à compressão de formas 

diferentes. 

Na norma australiana HB 195 (2002) a resistência à flexão (MPa) de cada provete é dada pelas 

equações 3 ou 4: 

𝐹 =
3𝐼𝑊

2𝐵𝐷2 (Carga central)                                                           (3) 

𝐹 =
3𝐼𝑊

4𝐵𝐷2 (Carga distribuída)                                                      (4) 

em que a largura do bloco (B), altura do bloco (D), e a distância entre apoios (l) vêm em milímetros e a 

carga máxima (W) em Newtons. Os valores da resistência à flexão devem ser superiores a 0,35 MPa. 

Para o cálculo, os valores experimentais devem ser corrigidos utilizado um fator de redução de 

capacidade não superior a 0,60. 

Na norma da Nova Zelândia NZS 4298 (1998) a resistência à flexão (módulo de rutura) é 

calculada para o método de empilhamento utilizando a equação 5: 

𝐹𝑒𝑡 =
0,015𝑛𝑊𝐿

𝐵𝑑2 ×
1−2𝑥

𝐿
  𝑘𝑃𝐴                                                           (5) 

em que b é a largura do provete (m), B é o comprimento do provete (m), d é a profundidade do provete 

(m), L é o comprimento entre os suportes do provete (m), n é o número de blocos de carga, W é o peso 

de cada bloco de carga (kg), X é o deslocamento do suporte de tijolos de carga da pilha de carga final 

(m) e l é o comprimento dos blocos de carga (m) 

Para o método da alavanca segue-se a equação 6:  

𝐹 =
3𝐼𝑊

2𝐵𝐷2                                                                            (6) 

em que B é a largura do bloco (mm), D é a altura do bloco (mm), l a distância entre apoios (mm) e W 

a carga máxima (N).  

Na norma do Novo México NMAC (2009) as unidades devem ter uma resistência à compressão 

mínima de 3,5 kg/cm2 (que corresponde a 0,34 MPa). O módulo de rutura é calculado pela equação 7:  

𝐹 =
3𝑃𝐿

2𝑏𝑡2                                                                           (7) 

em que P é a carga de rutura (kg), L é a distância entre suportes (mm), b é a largura do bloco (mm), t 

é a espessura do bloco (mm). 

 

3.3.4 Vantagens e desvantagens dos métodos de ensaio 

 

Na Tabela 15, estão sintetizadas algumas vantagens e desvantagens dos diversos procedimentos de 

ensaio. 
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Tabela 15. Vantagens e desvantagens dos métodos de ensaio. 

Referências 
Procedimentos 

de ensaio 
Vantagens  Desvantagens 

Morel et al. 
(2007);  

Aubert et al. 
(2015); 

 Aubert et al. 
(2013);  
Walker, 
(1995); 
Walker, 
(1997); 
Ribeiro, 
(2016) 

Compressão de 
blocos inteiros na 

horizontal 

•Menor variabilidade de 
resultados em comparação com 

ensaios em meios blocos. 
 

•Maior facilidade de execução do 
ensaio. 

 
•Ensaio menos dependente de 

quem o realiza 

•Pode induzir forças de 
confinamento devido ao atrito das 

placas e à baixa proporção 
altura/largura de bloco, que se 

traduz num aumento aparente da 
resistência. 

 
•Indicado apenas para BTC com 
altura nominal superior a 71 mm 
de acordo com a norma Alemã 
DIN 18945 (2002) ou utilizando 

fatores de correção H/L. 

Aubert et al. 
(2015); 
 Ribeiro, 
(2016) 

Compressão de 
blocos inteiros na 

vertical 

•Ensaio do bloco na vertical 
aumenta a proporção 

altura/largura, reduzindo a 
influência de forças de 

confinamento 
 

•Menor variabilidade de 
resultados em comparação com 

ensaios em meios blocos 
sobrepostos. 

•Uma grande altura do bloco em 
comparação com as outras 

dimensões pode causar flexão no 
bloco. 

 
•Não é ensaiado na direção que 

vai ser utlizado 

 Aubert et al. 
(2015); 
 Ribeiro, 
(2016) 

Compressão de 
dois meios blocos 

sobrepostos 
interligados por 
uma argamassa 

de cimento e 
areia 

•Duplica a proporção 
altura/largura reduzindo a 

influência de forças de 
confinamento 

 
•Replica a construção de 

alvenaria e permite a 
transferência de tensão uniforme 

e distribuída entre blocos 

•Corte dos BTC provoca 
vibrações, pondo em causa a sua 

integridade 
 

•A utilização de argamassa 
húmida leva a uma queda 
significativa da força de 

compressão 
 

•Qualidade da junta depende de 
quem a realiza 

 
•Resistência à compressão obtida 
é da alvenaria e não da unidade 

de BTC. 

Morel et al. 
(2007);  
Ribeiro, 
(2016) 

Compressão de 
dois meios blocos 
interligados por 
uma argamassa 
com a mesma 

composição dos 
blocos (RILEM) 

•Duplica a proporção 
altura/largura, reduzindo a 

influência de forças de 
confinamento 

 
•Replica a construção de 

alvenaria e permite a 
transferência de tensão uniforme 

e distribuída entre blocos 
 

•Argamassa compatível com os 
BTC 

•Corte dos BTC provoca 
vibrações, pondo em causa a sua 

integridade 
 

•Junta de argamassa menos 
rígida que BTC devido ao elevado 

teor de água inicial e falta de 
compactação 

 
•Qualidade da junta depende de 

quem a realiza 
 

•Resistência à compressão obtida 
é da alvenaria e não da unidade 

de BTC. 
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Tabela 15. Vantagens e desvantagens dos métodos de ensaio. (cont.) 

Referências 
Procedimentos 

de ensaio 
Vantagens  Desvantagens 

Aubert et al. 
(2015) 

Compressão de 
dois meios blocos 
empilhados com 
junta seca (sem 

argamassa) 

•Duplica a proporção 
altura/largura, reduzindo a 

influência de forças de 
confinamento  

•Corte dos BTC provoca 
vibrações, pondo em causa a sua 

integridade 
 

•Apenas aplicável em BTC com 
superfícies significativamente 

planas e paralelas 

Morel et al. 
(2007);  
Morel e 

Pkla, (2002); 
 Walker, 
(1995) 

Modulo de rutura 

•O carregamento necessário 
para induzir rutura é reduzido 

 
•Método expedito 

 
•Não há necessidade de 

laboratório ou equipamento 
sofisticado 

•São ignorados o efeito de 
cisalhamento e flecha 

 
•Muito suscetível a defeitos nos 

blocos 
 

•Não fornece o valor de 
resistência à compressão 

 
 

Tendo em conta a investigação desenvolvida em Portugal destaca-se a importância de, à 

semelhança de outros países, ser estabelecida uma norma portuguesa que permita caracterizar e 

classificar os BTC produzidos e aplicados em Portugal, bem como as argamassas de assentamento 

para os blocos de terra a utilizar. Este trabalho vem no seguimento do trabalho da Comissão Técnica 

CT 176 do IPQ que se propôs trabalhar com vista à normalização nacional de blocos de terra, e do 

Technical Comité TC 274 da RILEM que trabalha com vista à proposta de diversos procedimentos de 

ensaio para produtos da construção com base em terra a nível mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4. Campanha experimental  
 

Com o intuito de cumprir os objetivos do presente trabalho, foi realizada uma campanha 

experimental na qual foi estuda a resistência mecânica à compressão de BTC, estabilizados com 

cimento, tendo em consideração diferentes esquemas e condições de ensaio. Desse modo, pretende-

se avaliar a influência do tipo de ensaio nesta propriedade. 

Neste capítulo são apresentados em detalhe os materiais utilizados, a formulação e 

composição dos BTC, bem como os ensaios de compressão realizados em BTC isolados ou em 

provetes compostos. Em simultâneo, foram efetuados ensaios de compressão sobre carotes extraídas 

de muretes produzidos com os BTC.  

 

4.1. Descrição da campanha experimental  
 

De modo a avaliar a influência de diferentes procedimentos de ensaio na resistência à compressão dos 

BTC, foram considerados quatro tipos de blocos, cuja descrição indica-se em seguida: 

• Blocos TI, produzidos em Montemor-o-Novo, nas Oficinas do Convento, no âmbito da 

dissertação de mestrado de Lopes (2015), intitulada “Eficiência de produtos hidrófugos no 

desempenho face à água de blocos de terra comprimida estabilizados com cimento e não 

estabilizados”. Os materiais utilizados foram 80% de terra local, 20% de agregado reciclado, 

8% de cimento (em massa de terra mais agregado reciclado) e 9,5% de água (em massa de 

terra mais agregado reciclado e cimento). A compactação dos BTC foi efetuada utilizando uma 

prensa manual. 

• Blocos TM, produzidos em Montemor-o-Novo, também nas Oficinas do Convento, no âmbito 

da dissertação de mestrado de Silva (2015), intitulada “Blocos de terra compactada com e sem 

materiais cimentícios”. Os materiais utilizados foram 85% de terra local com 35,4% de argila, 

15% de agregado reciclado, 8% de cimento (em massa de terra mais agregado reciclado) e 

9,5% de água (em massa de terra mais agregado reciclado e cimento). A compactação dos 

BTC foi efetuada utilizando uma prensa manual. 

• Blocos Ceyfor, não se sabe a composição global por se tratar de blocos feitos industrialmente 

na empresa Ceyfor. No entanto sabe-se que foram estabilizados com 5% de cimento branco 

(em massa). Apesar de não se ter a certeza, admite-se que estes blocos foram sujeitos a 

compactação com prensa hidráulica. 

• Blocos N, produzidos na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de 

Lisboa, no âmbito de um workshop de BTC realizado em 2015 numa colaboração com a 

Associação Centro da Terra. Estes blocos foram anteriormente utilizados nos ensaios da 

dissertação de Ribeiro (2016), intitulada “Contributo para a caracterização de alvenarias de 

blocos de terra comprimida”. Os materiais utilizados, que não foram otimizados, foram 50% de 

terra local (solo muito siltoso, sem agregados grosseiros), 50% de areão e 5% de cimento 

(percentagens dos constituintes em volume). A compactação foi feita com prensa manual. 
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Na Tabela 16 sintetizam-se as principais características dos vários tipos de BTC utilizados nos 

ensaios. A consideração de diferentes BTC no presente trabalho permite alargar a abrangência e 

validade do estudo realizado. 

Tabela 16. Síntese das características dos blocos utilizados nos ensaios. 

Designação 
Data de 

produção 
Origem Estabilização 

Dimensão 
(cm) 

TI 2015 IST/Montemor-o-Novo 
8% cimento Portland CEM I 42,5R 

(em massa) 
22 X 10,5 X5,5 

TM 2015 IST/Montemor-o-Novo 
8% cimento Portland CEM I 42,5R 

(em massa) 
30 X 14 X 9 

Ceyfor - CEYFOR 5% cimento branco (em massa) 29,5 X 14 X 9 

N 2015 FCT NOVA 
5% cimento Portland CEMII32,5N 

(em volume) 
29,5 X 14 X 9 

 

Na Tabela 17 apresentam-se os resultados dos ensaios de caracterização mecânica efetuados 

anteriormente pelos vários autores que caracterizaram os BTC. 

Tabela 17. Resistências obtidas anteriormente para os blocos utilizados no ensaio. 

Blocos 
Autor dos 
ensaios  

Ensaios realizados 
anteriormente  

Condições de 
humidade 

Resultados dos 
ensaios (MPa) 

Coeficientes 
variação (%) 

TI Lopes (2015) 
Ensaio em meios blocos 

sobrepostos, sem 
argamassa 

Laboratório (90 
dias) 

11,10 15,98 

TM Silva (2015) 
Ensaio em meios blocos 

sobrepostos, sem 
argamassa 

Laboratório (90 
dias) 

5,55 13,64 

Ceyfor Não foram realizados ensaios anteriormente nestes blocos 

N 
Ribeiro 
(2016) 

Ensaio direto em blocos 
inteiros deitados 

Laboratório 1,38 17,39 

Saturados 0,88 11,36 

Ensaio direto em blocos 
inteiros na vertical  

Laboratório 0,46 27,73 

Saturados 0,51 27,45 

Ensaio em meios blocos 
com argamassa de 

cimento 
Laboratório 0,62 16,13 

Ensaio em meios blocos 
com argamassa com a 

mesma composição 
Laboratório 0,48 6,25 

Condições de humidade:  

Laboratório – Os provetes não sofreram qualquer alteração relativamente às suas condições de 

armazenamento. 

Saturados – Os provetes foram imersos em água durante pelo menos 24 horas. 
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Define-se por CL as condições de humidade relativa laboratoriais, ou seja, que não sofreram 

qualquer alteração relativamente às suas condições de armazenamento. Na Tabela 18 apresentam-se 

os ensaios efetuados no presente estudo, para cada tipo de bloco e na Tabela 19 o número de ensaios 

realizados para cada bloco. No Anexo I apresenta-se uma tabela mais detalhada dos ensaios realizados 

para cada bloco e número de blocos considerados em cada ensaio. Os vários ensaios referidos foram 

realizados perpendicularmente à face de assentamento do BTC. Como se descreve em 4.3, foram 

também produzidos muretes de onde se extraíram carotes, para avaliação da resistência à compressão 

in-situ. Estas carotes foram extraídas com diferentes relações altura/diâmetro (H/D). Os vários ensaios 

realizados são descritos em pormenor na secção 4.5. 

Tabela 18. Métodos de ensaio realizados e condições de humidade 

Designação Ensaio 
Condições 

de 
humidade 

Blocos 
ensaiados 

Padrão Ensaio realizados em blocos inteiros CL 
TI, TM, Ceyfor, 

N 

Blocos inteiros Ensaio realizados em blocos inteiros 
Secos N 

Saturados N 

Meios blocos Ensaio realizado em meios blocos 

CL TI, Ceyfor 

Secos  TI 

Saturados TI 

Placa 5X5 
Ensaio realizados em meios blocos deitados 
recorrendo à utilização de placas de aço com 

dimensão 5X5 cm 
CL TI 

Placa de teflon 
Ensaio realizados em blocos inteiros ou meios 

blocos recorrendo à utilização de placas de teflon 
CL TI, N 

Placa de 
contraplacado 

Ensaio realizados em blocos inteiros ou meios 
blocos recorrendo à utilização de placas de 

contraplacado 
CL TI 

Dois meios 
blocos 

sobrepostos 

Ensaio realizado em dois meios blocos sobrepostos 
ligados com uma argamassa de cimento 

CL TI, Ceyfor 

Três meios 
blocos 

sobrepostos 

Ensaio realizado em três meios blocos sobrepostos 
ligados com uma argamassa de cimento 

CL Ceyfor 

Carotes Ø5H5 
Ensaio realizado em carotes provenientes de 

muretes, com aproximadamente 5 cm diâmetro e 5 
cm de altura (H/D=1) 

CL TI, TM 

Carotes 
Ø10H20 

Ensaio realizado em carotes provenientes de 
muretes, com aproximadamente 10 cm diâmetro e 

20 cm de altura (H/D=2) 
CL TM, Ceyfor 

Carotes 
Ø10H10 

Ensaio realizado em carotes provenientes de 
muretes, com aproximadamente 10 cm diâmetro e 

10 cm de altura (H/D=1) 
CL Ceyfor 

Condições de humidade:  

CL – Os provetes não sofreram qualquer alteração relativamente às suas condições de armazenamento. 

Saturados – Os provetes foram imersos em água durante pelo menos 24 horas. 

Secos – Os provetes foram secos em estufa até massa constante. 
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Tabela 19. Número de ensaios realizados para cada tipo de bloco 

 

4.2. Determinação do número de blocos a utilizar 
 

Para a realização de uma pré-estimativa do número de amostras que é necessário utilizar em 

cada ensaio de compressão, de modo a conduzir a uma amostra suficientemente representativa, 

assume-se que a população referente às resistências segue uma distribuição normal. Desse modo, 

pode-se considerar a equação 8 para estimativa do número de amostras (Lipschutz, 1965): 

𝑛 = (
𝑎×𝜎

�̅�−µ
)

2

= (
𝑎×𝐶𝑉

𝐸
)

2

                                                              (8) 

em que n é o tamanho da amostra, a o valor critico para dado intervalo de confiança, 𝜎 é o desvio 

padrão da amostra, �̅� é a média amostral, µ é a média real, CV é o coeficiente de variação da amostra 

e E é o erro máximo admissível.  

Recorrendo à Tabela 17 do ponto 4.1, onde se apresentam os coeficientes de variação e as 

médias obtidas por Ribeiro (2016), Lopes (2015), e Silva (2015), assume-se um coeficiente de variação 

global de 17%. Para um erro admissível de 5%, e um intervalo de confiança de 95%, o número mínimo 

de BTC a ensaiar em cada ensaio deverá ser 6 (equação 9). Desse modo, em geral, foi considerado 

um mínimo de 6 provetes por ensaio na campanha experimental. 

𝑛 =
1,6449×0,17

0,05
= 6                                                                    (9) 

Ensaios 
Condições 

de humidade 

Nº de ensaios 

TI TM Ceyfor N 

Padrão CL 8 6 6 10 

Blocos inteiros 
Secos - - - 6 

Saturados - - - 6 

Meios blocos 

CL 12 - 6 - 

Secos 6 - - - 

Saturados 6 - - - 

Placa 5X5 CL 6 - - - 

Placa de teflon CL 6 - - 6 

Placa de 
contraplacado 

CL 6 - - - 

Dois meios blocos 
sobrepostos 

CL 4 - 6 - 

Três meios blocos 
sobrepostos 

CL - - 6 - 

Carotes Ø5H5 CL 7 6 -  

Carotes Ø10H20 CL - 6 6 - 

Carotes Ø10H10 CL - 10 - - 

Condições de humidade:  

CL – Os provetes não sofreram qualquer alteração relativamente às suas condições de 
armazenamento. 

Saturados – Os provetes foram imersos em água durante pelo menos 24 horas. 

Secos – Os provetes foram secos em estufa até massa constante. 
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4.3. Construção de muretes de alvenaria em BTC 
 

De forma a analisar a relação entre a resistência à compressão em ensaios sobre blocos e a 

resistência in-situ, em alvenarias produzidas com esses BTC, foram construídos um total de cinco 

muretes, de onde se recolheram carotes, à semelhança do efetuado em estruturas de betão. Foram 

construídos três muretes com BTC TM, em que dois deles eram constituídos por três fiadas de quatro 

BTC na base e um outro com três fiadas de três BTC na base. Foram também construídos um murete 

com BTC Ceyfor, composto por três fiadas de quatro BTC na base e um murete com BTC TI, composto 

por quatro fiadas de quatro BTC na base. Na Figura 4 ilustram-se os três tipos de muretes executados 

(TI, TM e Ceyfor) 

 

O procedimento considerado na execução dos muretes foi o seguinte: 

• Corte dos BTC com uma serra elétrica, perpendicularmente à sua maior dimensão, obtendo-

se meios blocos. 

• Preparação de uma argamassa com composição 1:3 em volume (cimento: areia) e uma relação 

a/l em massa de 0,65. 

• Aplicação de uma camada de argamassa com cerca de 2 cm sobre a base de apoio constituída 

por uma lajeta de betão (Figura 3a). 

• Humedecimento de ambas as faces de assentamento dos BTC, através da colocação do bloco 

num recipiente com água, retirando-o de imediato e colocando-o sobre a argamassa. 

• Realização da primeira fiada de BTC, preenchendo as juntas entre eles com argamassa. 

• Verificação do nivelamento da fiada utilizando um nível e uma régua de madeira (Figura3 b e 

c). 

• Nivelamento por aplicação de pressão sobre os BTC. 

• Aplicação de uma argamassa com cerca de 1 cm sobre os BTC e assentamento da fiada 

seguinte, procedendo-se da mesma forma para as restantes fiadas (Figura 3d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  a) Aplicação da argamassa de base para assentamento dos BTC; b) e c) 
Nivelamento das fiadas; d) Execução de fiada e juntas 

a) 
b) 

d) 

c) 
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4.4. Preparação e ensaio da argamassa de assentamento 
 

Para a realização dos muretes e dos provetes com meios blocos foi utilizada uma argamassa 

de cimento com composição 1:3 em volume (cimento: areia) e uma relação a/l em massa de 0,65. A 

argamassa utilizada não representa uma argamassa típica para assentamento de BTC, tendo como 

único objetivo o ensaio à compressão dos BTC. Assim, optou-se por escolher uma argamassa com 

resistência mais elevada que os BTC garantido que a rutura ocorre pelo bloco ao invés da argamassa. 

Os procedimentos de produção e preparação dos provetes de argamassa seguiu o especificado 

na EN 196-1 (2016). 

 

a) Preparação da argamassa 

Na realização da argamassa para o ensaio, introduziu-se no recipiente do misturador a água e 

de seguida o cimento. Acionou-se o cronómetro e pôs-se a misturadora a funcionar em movimento 

lento. Após 30 segundos, mantendo o movimento, adicionou-se a areia, por ordem decrescente de 

granulometria. Regulou-se a velocidade do misturador para o movimento rápido, e interrompeu-se o 

funcionamento do aparelho decorridos 30 segundos. De seguida, com a raspadeira de borracha, juntou-

se à massa o material aderente às paredes do recipiente. Finalmente, ligou-se o misturador em 

movimento rápido, durante um período de 60 segundos. 

 

b) Moldagem e condicionamento dos provetes 

Untaram-se as superfícies do molde com óleo mineral, de seguida posicionou-se o molde, com 

a alonga montada na mesa do aparelho de compactação. Em cada compartimento do molde colocou-

se, com auxílio de uma colher de pedreiro, uma quantidade de argamassa correspondente a metade 

da sua capacidade (Figura 5a). Distribuiu-se a argamassa em camada uniforme utilizando a espátula 

de maior comprimento, operando com esta, em posição vertical, apoiada nos bordos da alonga do 

molde e com movimento de vaivém. De seguida, ligou-se o aparelho (Figura 5b) para compactação 

desta primeira camada, sujeitando-a a 60 choques, e completou-se o enchimento do molde, com ligeiro 

excesso, distribuindo a argamassa desta segunda camada, nas mesmas condições que anteriormente, 

mas utilizando a espátula de menor comprimento. Ligou-se o aparelho, para compactação da segunda 

camada, sujeitando-a a 60 choques. Retirou-se a alonga e rasou-se o molde por meio de uma régua 

metálica, alisando-se a superfície dos provetes com auxílio de uma colher. Após a moldagem, os 

Figura 4. a) Murete TI; b) Murete TM; c) Murete Ceyfor 

a) 
c) b) 
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provetes foram mantidos no molde durante 24 h até à sua desmoldagem. Finalmente, os provetes foram 

curados em cura húmida até à idade de ensaio, aos 28 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ensaio de espalhamento da argamassa de assentamento 

O ensaio foi realizado de acordo com a EN 1015-3 (2006). Antes de se iniciar o ensaio, limpou-

se e humedeceu-se o prato da mesa. Em seguida, colocou-se o molde troncocónico bem centrado no 

prato da mesa e encheu-se em duas camadas, cada uma apiloada com 25 golpes de um varão de aço 

(Figura 6a). Com uma espátula, removeu-se o excesso de argamassa no topo superior do molde. Por 

meio de um movimento firme para cima, retirou-se o molde de cima do prato deixando a argamassa 

moldada. Por fim, moveu-se o volante da mesa, levantando e deixando cair consecutivamente, 15 

vezes durante 15 segundos (Figura 6b). Registou-se o diâmetro, em milímetros, do espalhamento da 

argamassa segundo dois diâmetros, D1, D2 e D3. E calculou-se a média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Molde para provetes de argamassa; b) Aparelho para compactação da argamassa 

Figura 6. a) Molde troncocónico; b) Mesa para ensaio de 

espalhamento 

a) b) 

a) b) 
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d) Resistência à tração por flexão da argamassa de assentamento 

A resistência à tração por flexão foi avaliada de acordo com a norma EN 196-1 (2016) (Figura 

7b), tendo-se ensaiado três provetes aos 7 e aos 28 dias de idade. Para tal, foi utilizada a prensa 

Form+Test SEIDNER D-7950 Riendlingen (Figura 7a). 

Os ensaios foram realizados a uma velocidade de 50±10 N/s, até à rutura. A resistência à flexão, 

expressa em MPa, é determinada através de equação 10: 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 à 𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 [𝑀𝑃𝑎] = 0,00234 × 𝐹1                                (10) 

em que F1 é a força de rutura à flexão [N], correspondente à idade em consideração e correspondente 

à média dos três valores obtidos e 0.00234 é obtido multiplicando a distância entre os supostos em 

milímetros por 1,5 e dividindo por o lado da secção quadrada do prisma.  

 

 

 

 

e) Resistência à compressão da argamassa de assentamento 

O ensaio para determinação da resistência à compressão da argamassa de assentamento foi 

realizado nas doze metades resultantes dos seis provetes do ensaio de resistência à tração por flexão 

aos 7 e aos 28 dias, na mesma prensa Form+Test SEIDNER D-7950 Riendlingen (Figura 7a). Este 

ensaio foi executado imediatamente após o ensaio de flexão sobre os meios-prismas dele resultantes, 

posicionando-se o provete na placa do prato inferior da máquina, por uma das faces laterais de 

moldagem (Figura 7c), cuidadosamente centrado. O ensaio foi realizado para uma velocidade de 

2400±200 N/s, até à rutura. A tensão de rutura à compressão, expressa em MPa, é determinada através 

da equação 11: 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 à 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 [𝑀𝑃𝑎] = 0,000625 × 𝐹2                           (11) 

em que F2 é a força de rutura à flexão [N], correspondente à idade em consideração, e é dada pela 

média dos seis valores obtidos e 0.000625 é obtido por um a dividir pela área da secção quadrada do 

primas. 

 

 

Figura 7. a) Máquina de tração; b) Ensaio da argamassa à flexão; c) Ensaio da 
argamassa à compressão 

a) 

b) 
c) 
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4.5. Ensaios de compressão dos BTC 
 

4.5.1 Procedimento de ensaio 

 

Devido à reduzida precisão da prensa para forças baixas, foi necessário utilizar três células de 

carga (dependendo da resistência esperada do provete) do tipo F202 de capacidade até 100, 400 e 

1000 kN, respetivamente. A aquisição dos resultados foi efetuada, recorrendo a um data logger 

(Spider8) associado ao software Catman Express. 

Os ensaios de resistência foram efetuados a uma taxa de carga de 0,5 KN/s, conforme sugerido 

na norma brasileira NBR 8491 (2012). Esta taxa de carga foi aplicada para todos os tipos de blocos de 

forma a manter o padrão de carregamento. Algumas normas, como a DIN 18945 (2013), sugerem que 

a taxa seja aplicada de forma a que ocorra a rutura dentro de 90 segundos. De forma a uniformizar a 

taxa para todos os ensaios, este tempo não foi tido em conta. 

Antes de cada ensaio, foi necessário medir as arestas de ambas as faces de todos os blocos 

de modo a medir a área efetiva de compressão e certificar que os pratos da máquina de ensaio se 

encontravam limpos e que os provetes estavam livres de partículas soltas na face de assentamento.  

Nos ensaios com célula de carga, foi necessária a conexão da célula de carga e da prensa ao data 

logger Spider 8 e este último ao computador dotado do software de aquisição de dados Catman 

Express. 

 

4.5.1.1 Avaliação do teor de humidade 

 

Para avaliação do teor de humidade, após o ensaio os BTC foram pesados e colocados em 

estufa a 60 ºC até atingirem condições de massa constante. Os blocos foram considerados com massa 

constante após três pesagens consecutivas com um intervalo mínimo de 24 h, para uma variação 

inferior a 0,1% da massa total. 

Nos ensaios em que o teor de humidade não foi alterado, ou seja, os BTC não foram secos 

nem submersos em água, considerou-se o teor de humidade de equilíbrio dos blocos nas condições 

de laboratório. 

4.5.1.2 Ensaio padrão  

 

Para todos os BTC foi realizado o ensaio padrão de forma a ter um parâmetro global de comparação. 

O ensaio é realizado em blocos inteiros, na direção perpendicular à face de assentamento. 

 

a) Condições de ensaio  

Os BTC foram ensaiados com o teor de humidade laboratorial (CL), tendo sido retirados 

aleatoriamente da palete onde se encontravam armazenados e ensaiados inteiros. 

 

b) Procedimento 

• Colocou-se a célula de carga centrada no prato inferior da prensa e sobre esta uma chapa de 

aço de 4 cm de espessura. 
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• O provete foi diretamente centrado entre as placas de aço da célula de carga e da prensa 

(Figura 8). 

• Os provetes foram ensaiados para uma velocidade de carga de 0,5 kN/s. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.3 Ensaio em meios blocos 

 

De forma a avaliar a influência da geometria dos BTC, nomeadamente a relação altura/largura 

(H/L), foram realizados ensaios em meios blocos (Figura 9). Os meios BTC foram obtidos por serragem 

e ensaiados na direção perpendicular à da face de assentamento, de acordo com o procedimento 

referido em 4.5.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.4 Ensaio em condições secas  

 

Como sugerido nas normas australiana HB 195 (2002) e americana IBC (2009) / ASTM C67 

(2005), foram realizados ensaios em blocos secos. Para tal, os BTC foram secos em estufa a 60 ºC até 

massa constante (variação inferior a 0,1 % após 24 h). Este ensaio foi realizado apenas em meios 

blocos ou blocos inteiros, de acordo com o procedimento referido em 4.5.1.2. 

 

 

Figura 9.  a) Serra de corte; b) Ensaio em meios blocos 

a) 

b) 

Figura 8. Ensaio Padrão do BTC à compressão 
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4.5.1.5 Ensaio em condições saturadas 

 

Como sugerido na norma australiana HB 195 (2002), foram também ensaiados BTC em 

condições saturadas. Para tal, procedeu-se à imersão dos BTC durante 24 h (Figura 10), seguida de 

secagem da sua superfície, antes da realização do ensaio. Este ensaio foi realizado apenas em meios 

blocos ou blocos inteiros, de acordo com o procedimento referido em 4.5.1.2. 

 

 

Figura 10. Imersão dos blocos em água 

 

4.5.1.6 Ensaio de compressão com auxílio de placas de teflon 

 

De forma a reduzir o efeito do atrito introduzido pelos pratos da prensa, foram realizados ensaio 

recorrendo à utilização de placas de teflon, sobre blocos inteiros de BTC. Para tal, foram utilizadas duas 

placas de teflon com espessura de 4 mm e duas placas de contraplacado com espessura de 2 cm. 

Cada uma das placas de teflon foi colada a uma placa de contraplacado de forma a incrementar a sua 

resistência (Figura 11a). O restante procedimento de ensaio foi semelhante ao descrito em 4.5.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. a) Ensaio de compressão com placas de teflon coladas a placas de contraplacado; b) 

Ensaio com placas de contraplacado 

a) b) 
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4.5.1.7 Ensaio de compressão com auxílio de placas de contraplacado 

 

Conforme sugerido na norma Australiana HB 195 (2002), foram utilizadas placas de 

contraplacado marítimo na realização do ensaio de compressão, de modo a permitir uma melhor 

distribuição da carga sobre a superfície do bloco, e ainda de modo a permitir reduzir o atrito entre os 

pratos da prensa e os BTC (Figura 11b). Para tal, utilizaram-se placas de contraplacado com 2 cm de 

espessura. Os ensaios foram realizados conforme 4.5.1.2.  

 

4.5.1.8 Ensaio sobre provetes de dois ou três meios blocos 

 

Conforme sugerido pelas normas alemã DIN 18945 (2013), colombiana NTC 5324 (2004), 

francesa NF XP P 13-901 (2001) e brasileira NBR 8491 (2012), foram realizados ensaios em meios 

blocos sobrepostos, unidos por argamassa de cimento (Figura 12d). Dessa forma, permitiu-se 

aumentar a relação altura/largura dos BTC, diminuindo o efeito dos pratos da prensa. Os ensaios foram 

realizados após 30 dias de cura da argamassa em ambiente laboratorial. Para tal, após o 

seccionamento dos BTC com auxílio de uma serra de corte, procedeu-se ao assentamento dos blocos, 

utilizando colher de pedreiro e nível. A espessura da argamassa foi cerca de 1 cm (Figura 12 a-c). Após 

a cura de argamassa, os ensaios foram realizados de acordo com o procedimento 4.5.1.2. (Figura 12 

d-f). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. a) Bloco com superfície humedecida; b) Colocação da argamassa sobre o meio blocos; c) Finalização 
do provete de dois meios blocos; d) Provetes de meios blocos; e) Ensaio em dois meios blocos sobrepostos; f) 

Ensaio em três meios blocos sobrepostos 

a) c) b) 

d) f) e) 
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4.5.1.9 Ensaio sobre carotes extraídas de muretes 

 

De forma a analisar a relação entre a resistência nos BTC e a resistência in-situ, foram 

efetuados muretes, dos quais foram retiradas carotes.  

Na recolha das carotes, extraídas na direção perpendicular ao leito do murete, recorreu-se a 

um empilhador, de forma a aumentar a altura livre para a sua remoção. As carotes foram extraídas com 

auxílio de uma caroteadora Hilti DD130, com duas brocas de 5 e 10 cm de diâmetro. A extração foi 

efetuada por via húmida (Figura 14a). Após a extração, as carotes foram armazenadas na câmara a 

60% HR, pelo menos duas semanas. Após esse período, as carotes foram condicionadas no ambiente 

de laboratório de modo a apresentarem condições semelhantes às dos BTC. As carotes foram 

ensaiadas a uma velocidade de 0,5 kN/s.  

Devido à necessidade de garantir uma adequada retificação das carotes, os provetes 

resultantes foram preparados e ensaiados no Departamento de betão do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. O ensaio foi efetuado recorrendo à prensa FORM+TEST D-88499 Riedlingen (Figura 

14b). Para cada um dos muretes foram extraídas as carotes indicadas na Tabela 19 e Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. a) Carotes de altura 20 cm e diâmetro 10 cm (antes do ensaio); b) Carotes de altura 10 cm e 
diâmetro 10 cm (antes do ensaio); c) Carotes de altura 5 cm e diâmetro 5 cm (após ensaio) 

Figura 14. a) Execução de carotes; b) Ensaio à compressão em carotes 

a) 
c) b) 

a) b) 



54 
 

4.5.1.10 Ensaio de compressão com auxílio de uma placas de aço 5 cm X 5 cm 

 

De forma a analisar o efeito da utilização de uma placa com largura igual à altura do BTC, 

obtendo uma relação H/L=1, utilizaram-se duas placa de aço com dimensão 5 cm X 5 cm. Estas placas 

foram colocadas alinhadas e centradas com o BTC e a prensa (Figura 15). Os ensaios foram realizados 

conforme 4.5.1.2.  

 

Figura 15. Ensaio com auxílio de placas de 5 X 5 cm 

 

4.5.2 Cálculo da resistência à compressão 

 

Para o cálculo da resistência à compressão, utilizaram-se os valores obtidos através da célula 

de carga, visto que para os valores em causa esta apresenta maior sensibilidade e precisão, exceto 

nos provetes de três meios blocos, devido à limitação de altura da prensa. Para obter o valor da 

resistência à compressão teve-se em conta a área de contacto dos BTC com os pratos da prensa e 

utilizou-se a equação 13: 

 

𝑓𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴
× 103                                                                             (13) 

em que: fc é a resistência à compressão (em MPa); Fc é a força de rutura (em kN); A é a área do meio 

bloco de menor dimensão (em mm2). 
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5. Apresentação e discussão de resultados 
 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios 

realizados na campanha experimental, descrita no capítulo anterior. Os resultados obtidos foram 

analisados tendo em conta também, sempre que possível, a literatura existente. 

 

5.1. Resultados de caracterização da argamassa 
 

Os resultados obtidos no ensaio da argamassa de assentamento foram calculados a partir das 

expressões apresentadas no ponto 4.4. Obteve-se para o ensaio de espalhamento um espalhamento 

de 152,7mm, considerada por isso uma argamassa seca. No Anexo II, apresentam-se os diâmetros 

medidos no ensaio. 

Na Tabela 20 apresentam-se os resultados médios obtidos nos ensaios de flexão e compressão 

aos 7 e 28 dias de idade, respetivamente. No Anexo II apresentam-se os resultados obtidos nos vários 

provetes. Dado que se utilizou um cimento tipo I 42,5, a resistência das argamassas foi elevada, sendo 

superior ao que se considera usualmente em argamassas para alvenarias de terra (DIN 18946, 

2013). No entanto, a argamassa utilizada não tem o objetivo de caracterizar a alvenaria de terra. Assim, 

ao utilizar uma argamassa com maior resistência é garantida a rutura pelo bloco ao invés da 

argamassa, permitindo que a resistência obtida no ensaio de compressão seja a do bloco.     

 

Tabela 20. Tensão de rutura da argamassa 

  
Tensão de rutura 

(MPa) 

Rutura à flexão 
Ensaio aos 7 dias 4,1 

Ensaio aos 28 dias 5,4 

Rutura à 

compressão 

Ensaio aos 7 dias 26,3 

Ensaio aos 28 dias 35,3 

 

 

5.2. Teor de humidade 
 

Na análise do teor de humidade dos BTC conservados em ambiente de laboratório foram 

consideradas sete amostras retiradas dos blocos ensaiados (2 de blocos TI, 3 de blocos TM, 1 de 

blocos Ceyfor e 1 de blocos N). Como referido em 4.5.1.1, foi calculada a massa das amostras após o 

ensaio, e efetuadas pesagens com um intervalo mínimo de 24 h, até massa constante. O valor do teor 

de humidade obtido foi próximo nos vários ensaios, mesmo de blocos diferentes, tendo uma média de 

0,96 ±0,02 % (em massa). No Anexo III apresentam-se as massas obtidas para o cálculo do teor em 

humidade e as percentagens calculadas 
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5.3. Resistência à compressão dos BTC 
 

5.3.1 Blocos TI 

 

Os blocos TI foram os que permitiram realizar um estudo mais amplo das condições de ensaio, 

pois existia maior número de BTC disponíveis. Na Tabela 21 e Figura 16 e 17, apresentam-se os valores 

médios de resistência à compressão e do respetivo coeficiente de variação, tendo em consideração o 

tipo de ensaio. No Anexo IV, são apresentados os valores obtidos para cada bloco e os valores 

intermédios utilizados no cálculo, incluindo o valor do desvio padrão. 

 

Tabela 21. Resistência à compressão de blocos TI 

Blocos Ensaio 
Nº de 

ensaios 

Tensão de rutura 
média 
(MPa) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

TI 

Padrão   8 17,4 13,5 

Meios blocos CL 12 13,4 12,1 

Contraplacado em meios blocos 6 9,0 5,4 

Teflon em meios blocos 6 7,8 14,6 

Placa 5X5 6 7,4 5,6 

Carotes Ø5H5 7 5,2 17,5 

Meios blocos secos 6 18,3 9,3 

Meios blocos saturados 6 6,2 18,3 

Dois meios blocos sobrepostos 4 7,8 20,4 

 

 

 

 

Figura 16. Resistência à compressão blocos TI 
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Figura 17. Resistência à compressão de blocos TI com variação do teor de humidade 

 

A sobreposição de dois meios blocos interligados com argamassa levou à redução da 

resistência à compressão face ao ensaio realizado em meios blocos, devido ao aumento progressivo 

da relação altura/largura (H/L). Apesar de manter a relação H/L, a resistência no ensaio do meio bloco 

foi ligeiramente inferior à do resultado do ensaio padrão (23%). Essa redução deverá resultar do dano 

introduzido pela ação de corte e diferença de geometria do meio bloco. No entanto, importa também 

referir que os ensaios sobre dois meios blocos são mais sensíveis a ruturas excêntricas, o que se 

verificou em alguns provetes. Estes ensaios conduziram aos maiores coeficientes de variação (20,4%, 

Tabela 21), o que desaconselha a sua utilização. 

Os valores obtidos por Ngowi (1997), para blocos que utilizam um teor de argila e cimento 

semelhante ao utilizado por Lopes (2015), no ensaio padrão com dimensões 260 mm x 120 mm x 90 

mm e ensaiados em condições laboratoriais, são inferiores aos obtidos, tendo alcançado valores 

médios de 5,9 MPa. Esta variação pode ser justificada com a diferente relação H/L considerada nos 

blocos estudados por Ngowi (1997), bem como o diferente tipo de cimento e idade de ensaio. 

A utilização de contraplacado ou teflon permitiu reduzir a resistência à compressão dos meios 

blocos, verificando-se que foram efetivos na redução do atrito com os pratos da prensa. A diferença 

não foi muito elevada entre o teflon e o contraplacado (13%), concluindo-se que o contraplacado pode 

ser considerado uma boa solução de interface para a realização destes ensaios. 

Tanto nos ensaios realizados com uma placa metálica de 5 cm x 5 cm, como nos ensaios 

realizados com teflon, observa-se uma redução semelhante da resistência à compressão, permitindo 

concluir que a redução da relação H/L causada pela placa de 5 cm x 5 cm ou a redução do atrito do 

meio bloco através da utilização de teflon, permitem reduzir o efeito de confinamento de forma 

semelhante. Os resultados com a chapa de 5 cm x 5 cm são ainda comparáveis aos obtidos nos 2 

meios blocos, em que a relação H/L foi idêntica (H/L1). Isso confirma a importância desta relação na 

resistência à compressão. No entanto a utilização de uma placa de 5 cm x 5 cm conduziu a um 

coeficiente de variação significativamente inferior, considerando-se que é um procedimento mais viável 

para a análise da resistência à compressão, desde que as placas de base e de topo estejam 

devidamente centradas com o provete.  A variação do valor dos ensaios, recorrendo ao uso de teflon 

em comparação com a não utilização de teflon (aproximadamente 58%) foi muito superior ao obtido 
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por Aubert et al. (2015), que obtiveram uma variação de apenas 10%. Esta menor variação de 

resultados obtida no presente estudo pode-se dever ao facto do ensaio ter sido feito em provetes com 

relação H/L de 1. No entanto, tal como obtido por Aubert et al. (2015), a variabilidade utilizando as 

placas de teflon foi ligeiramente superior. 

Em termos de variabilidade, os melhores resultados foram obtidos nos ensaios com 

contraplacado e placas de 5 cm x 5 cm, permitindo um melhor controlo dos ensaios. 

Como verificado por Riza et al. (2010), Morel et al. (2007), Walker (1995) e Ribeiro et al. (2016 

b), a resistência dos meios blocos ensaiados sobre condições saturadas foi inferior à dos meios blocos 

ensaiados em condições secas (66% inferior), devido à humidade provocar o desenvolvimento de 

pressões nos poros e liquefação de minerais instabilizados de argila presentes na matriz do bloco, o 

que resulta na perda de coesão entre as partículas. Nos blocos sujeitos a saturação, verificou-se uma 

diminuição da resistência superior a 50%, quando comparado com os resultados obtidos para 

condições de humidade laboratoriais. Lopes (2015), utilizando o mesmo tipo de BTC, reportou 

diminuições inferiores a 30% após 20 dias de cura, o que se justifica pela maior humidade dos blocos 

em condição laboratorial. 

Riza et al. (2010) afirmam que, em média, a resistência à compressão saturada é 35% inferior 

à resistência à compressão seca. Por sua vez, Morel et al. (2007) salientam que, dependente da 

constituição do solo utilizado nos blocos, o valor de resistência à compressão obtida em blocos 

saturados é normalmente 50% inferior à obtida em blocos secos. Bahar et al. (2004) afirmam que a 

imersão em água reduz o valor de resistência à compressão em 60%. Como se pode observar, as 

diferenças são muito variadas em função do tipo e composição dos BTC, bem como da condição de 

ensaio. Desse modo, conclui-se que é importante definir-se as condições de humidade de ensaio na 

normalização. 

O valor obtido por Walker (1995) nos ensaios realizados seguindo a norma australiana HB 195 

(2002), para blocos com características de solo comparáveis, são inferiores aos obtidos nos ensaios 

tanto em blocos secos como saturados. Isso pode ser devido à diferente relação H/L dos blocos 

utilizados por Walker (1995), com dimensões 295 mm x 140 mm x 130 mm, como pelo facto de estes 

terem sido ensaiados aos 28 dias. Os coeficientes de variação obtidos por Walker (1995) são 

semelhantes aos obtidos, tanto para os blocos secos como saturados. 

Lopes (2015) obteve uma resistência média de 11,1 MPa aos 90 dias em ensaios realizados 

em três provetes de dois meios blocos sem argamassa. Estes valores foram 30% superiores aos 

obtidos no presente trabalho em meios blocos sobrepostos, podendo estar relacionado com as 

condições de humidade e de excentricidade dos provetes.  

As resistências em carotes de relação H/D=1,0 foram inferiores à dos BTC, mesmo quando se 

utilizaram chapas de 5 cm x 5 cm, a que corresponde o mesmo H/D. Neste caso, a diferença foi de 

30%. Refira-se que as carotes são mais suscetíveis a imperfeições e excentricidades, apresentando 

maiores coeficientes de variação. 
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5.3.2 Blocos TM 

 

O ensaio destes blocos centrou-se essencialmente no estudo da influência da relação H/D e 

geometria dos provetes provenientes de carotes. Na Tabela 22 e Figura 18 apresentam-se os valores 

médios de resistência à compressão e o respetivo coeficiente de variação, tendo em consideração o 

tipo de ensaio. No Anexo V, são apresentados os valores obtidos para cada bloco e os valores 

intermédios utilizados no cálculo, incluindo o valor do desvio padrão.  

 

Tabela 22. Resultados de resistência à compressão de blocos TM 

Blocos Ensaio 
Nº de 

ensaios 

Tensão de 
rutura média 

(MPa) 

Coeficiente de 
variação 

(%) 

TM 

Padrão 6 11,5 9,0 

Carotes Ø10H10 10 5,6 11,3 

Carotes Ø10H20 6 4,9 21,4 

Carotes Ø5H5 6 4,5 15,4 

 

 

 

Figura 18. Resistência à compressão de TM em diferentes carotes e blocos inteiros (padrão) 

 

Como esperado, observou-se uma redução significativa da resistência à compressão do ensaio 

padrão para o ensaio dos provetes provenientes de carotes. Para além da menor relação H/L dos 

blocos, estes estão menos sujeitos a problemas de excentricidade e de danos causados na preparação 

dos provetes. Ribeiro (2016) refere que o corte dos blocos pode fragilizá-los e, assim, reduzir a 

resistência obtida no ensaio. Confirma-se que a variabilidade no ensaio padrão foi inferior à obtida em 

carotes. Tendo em consideração os resultados obtidos nas diferentes carotes, verifica-se que a 

resistência à compressão foi afetada pela sua geometria (Figura 18). Para provetes de idêntica H/D=1, 

os provetes de maior dimensão conduziram a resistências cerca de 20% superiores. Ao contrário do 

sugerido em Coutinho (1998), os provetes de menor dimensão não estão associados a maior 

resistência. Tal resulta da maior dificuldade de extração e retificação dos provetes de menor dimensão, 

associados a maior variabilidade (Tabela 22). Note-se que o ensaio em carotes é muito sensível a 

pequenos defeitos e excentricidades ocorridas durante os ensaios. 
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Conforme esperado, a resistência nas carotes 10x20 foi inferior à das carotes 10x10. Por um 

lado, a resistência tende a decrescer com o aumento da relação H/L (Nevile, 1995). Por outro lado, os 

provetes mais esbeltos estão sujeitos a maiores problemas de excentricidades, o que justifica a maior 

variabilidade obtida. Ainda assim, as diferenças não foram muito significativas (12,2%) entre os dois 

tipos de carotes. Pelos problemas referidos, apesar da maior relação H/D das carotes 10x20, a 

resistência foi menor nas carotes 5x5. Em face do baixo coeficiente de variabilidade, facilidade de 

execução e resultados obtidos, conclui-se que a realização de carotes de 10x10 (H/D1) é o mais 

adequado. 

Ngowi (1997) ensaiou blocos de dimensão 260 mm x 120 mm x 90 mm, segundo o ensaio padrão, 

e registou valores inferiores aos obtidos na Figura 18, tendo produzido estes blocos em condições 

similares às adotadas por Silva (2015). Este valor inferior, pode estar relacionado com a diferente 

geometria ou com a constituição dos blocos.   

Silva (2015) obteve da média de três provetes de dois meios blocos sem argamassa (H/L = 1,29) 

uma resistência média aos 90 dias de 5,55 MPa, que se aproxima dos valores médios obtidos nas 

carotes. Confirma-se assim que a relação H/L tem uma importância fulcral na resistência à compressão 

e, tal como referido antes, considera-se que, por questões de variabilidade e exequibilidade, as carotes 

de 10x10 são as mais adequadas para a avaliação da resistência mecânica dos BTC. 

 

5.3.3 Blocos Ceyfor 

 

Nestes blocos, o estudo principal, baseou-se na comparação dos ensaios em meios blocos 

sobrepostos e a influência da relação H/L no efeito de confinamento. Compara-se ainda os resultados 

nos BTC com o de carotes 10x20, provenientes de muretes. Na Tabela 23 e Figura 19, apresentam-

se os valores médios de resistência à compressão e do respetivo coeficiente de variação, tendo em 

consideração o tipo de ensaio.  

No Anexo VI são apresentados os valores obtidos para cada bloco e os valores intermédios 

utilizados no cálculo, incluindo o valor do desvio padrão. 

 

Tabela 23. Resultados de resistência à compressão de blocos Ceyfor. 

Blocos Ensaio 
Nº de 

ensaios 

Tensão de rutura 
média 
(MPa) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

Ceyfor 

Padrão  6 15,6 8,1 

Meios blocos CL 6 13,1 9,8 

Dois meios blocos sobrepostos 6 10,0 4,9 

Três meios blocos sobrepostos 6 8,4 10,5 

Carotes Ø10H20 6 10,0 7,4 
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Figura 19. Resistência à compressão de blocos Ceyfor 

 

A Figura 20 mostra, através de uma linha de tendência não linear, a relação entre a resistência 

à compressão e a relação H/L, verificando-se uma redução esperada da resistência com o aumento 

desta relação. Para além da diminuição do efeito de confinamento dos pratos da prensa, os provetes 

de maior altura estão sujeitos a maiores problemas de verticalidade. Ainda assim, apesar da maior 

reatividade ter sido observada para três meios blocos, a menor variabilidade não ocorreu para o caso 

de um meio bloco (Tabela 23).  

 

 

Figura 20. Variação da resistência à compressão com a relação H/L 

 

Como esperado, o maior valor de resistência à compressão foi obtido no ensaio padrão. Na 

Figura 20 é possível observar a redução da resistência com o aumento da altura do provete. No entanto, 

constatou-se em alguns ensaios, realizados nos provetes de dois e três meios blocos sobrepostos, o 

desenvolvimento de rutura excêntrica. O ensaio de dois meios blocos sobrepostos e o ensaio de carotes 

10x20 foram semelhantes, o que indicia uma boa correspondência entre resistências, apesar de 

apresentarem diferente relação H/L de 1,4 e 2,0, respetivamente. 
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Aubert et al. (2015), que realizaram ensaios em blocos provenientes de produtores diferentes, 

obteve para um tipo de bloco uma resistência à compressão de 3,2 MPa (tipo 1) e para outro tipo 10,7 

MPa (tipo 2) através do ensaio direto de blocos de terra extrudidos, ambos com dimensão 222 mm x 

105 mm x 62 mm. Aubert et al. (2015) avaliaram também a resistência à compressão de dois meios 

blocos sobrepostos, não estabilizados e obtidos por extrusão, interligados por uma junta de argamassa 

de cimento, tendo obtido uma resistência de 1,7 MPa (tipo 1) e 5,6MPa (tipo 2). Apesar da grande 

discrepância com os valores obtidos nos blocos Ceyfor, a resistência à compressão em meios blocos 

foi inferior à obtida em blocos inteiros. A relação foi de 0,53 para os blocos 1 e 0,52 para os blocos 2, 

ambas ligeiramente inferiores à obtida no presente trabalho (0,64). Aubert et al. (2015) fizeram também 

os mesmos ensaios para blocos com dimensão 370 mm x 140 mm x 80 mm, tendo obtido uma 

resistência média de 4,7 MPa no ensaio em blocos inteiros e 3,8 MPa no ensaio de meios blocos 

sobrepostos com argamassa. A relação obtida nesse estudo foi de 0,8.  

Oliveira et al. (2007) determinaram a resistência à compressão de provetes cilíndricos, obtidos 

por carotes de adobes de uma construção parcialmente demolida em Aveiro. O diâmetro das carotes 

variou entre 78 mm e 90 mm para uma altura de aproximadamente o dobro do diâmetro. Para os oito 

provetes cilíndricos, ensaiados à compressão uniaxial, obtiveram-se resistências médias de 1,13 MPa 

e coeficiente de variação de 15%. A maior resistência observada nas carotes Ceyfor, pode ser em parte 

resultante do processo de compactação dos BTC, assim como a ausência de cimento como 

estabilizante. Oliveira et al. (2007) realizaram também ensaios em provetes constituídos por 3 blocos 

de adobe sobrepostos com argamassa de cal de dimensões 200 mm x 200 mm x 400 mm, em que o 

valor médio de resistência à compressão foi de 1,17 MPa com um coeficiente de variação de 14,4%. 

Apesar da relação H/L ser igual, o caroteamento dos blocos pode fragilizar os provetes e, assim, a 

resistência à compressão obtida ser inferior face aos blocos sobrepostos. Nos blocos Ceyfor, a 

resistência à compressão dos três meios blocos sobrepostos foi inferior ao valor obtido na carote 

Ø10H20 com o mesmo H/L. Isso pode dever-se à dificuldade em garantir a verticalidade dos três meios 

blocos sobrepostos.  

Krosnowski (2011), através de um estudo sobre a influência da relação H/L na resistência à 

compressão de BTC, verificou a mesma tendência. No entanto, a curva apresenta um declive superior 

ao da Figura 20. Mais ensaios foram considerados por este autor, o que traduz maior rigor na relação 

atingida.  

 

5.3.4 Blocos N  

 

Os ensaios de compressão com estes blocos pretenderam essencialmente avaliar a influência 

da aplicação de placas de teflon e do teor de humidade. Relembra-se ainda que estes BTC foram 

produzidos com uma mistura à base de terra não otimizada e produzidos por pessoal não especializado. 

Na Tabela 24 e Figura 21 apresentam-se os valores médios de resistência à compressão e o respetivo 

coeficiente de variação, tendo em consideração o tipo de ensaio. No Anexo VII, são apresentados os 

valores obtidos para cada bloco, e os valores intermédios utilizados no cálculo, incluindo o valor do 

desvio padrão. 
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Tabela 24. Resultados de resistência à compressão de blocos N 

Blocos Ensaio 
Nº de 

ensaios 

Tensão de 
rutura média 

(MPa) 

Coeficiente de 
variação 

(%) 

N 

Padrão 10 2,9 33,7 

Teflon 6 1,5 41,6 

Saturados 6 0,8 35,4 

Secos 6 4,9 33,1 

 

 

 

Figura 21. Resistência à compressão blocos N 

 

Como observado na Tabela 24, estes blocos apresentam uma resistência muito baixa, sendo 

difíceis de utilizar em ensaios que envolvam o seu corte. Por sua vez, os coeficientes de variação foram 

muito elevados, o que demonstra a fraca qualidade e homogeneidade dos BTC ensaiados. 

Como se verifica na Figura 21, e analisado anteriormente nos blocos TI, o uso de teflon permite 

reduzir substancialmente o atrito provocado pelos pratos da prensa. Tal como verificado em 5.3.1 para 

os blocos TI, o uso de teflon, em comparação com a não utilizando de teflon (aproximadamente 53%), 

foi muito superior ao obtido por Aubert et al. (2015), que obtiveram uma variação de apenas 10%. Tal 

como obtido por Aubert et al. (2015), a variabilidade recorrendo ao uso de teflon, foi superior em 

comparação com a não utilizando teflon. 

Tal como verificado em 5.3.1. e em estudos anteriores por Riza et al. (2010), Morel et al. (2007), 

Walker (1995) e Ribeiro (2016), a resistência dos blocos saturados foi bastante inferior à dos blocos 

em condições secas. Nos blocos sujeitos a saturação, verificou-se uma diminuição de cerca de 70%, 

quando comparado com os resultados obtidos para condições de humidade laboratoriais (CL). 

Relativamente aos blocos secos, houve um incremento de cerca de 68%, comparativamente aos blocos 

em condições CL. Esta maior diferença traduz a elevada sensibilidade à água destes blocos. 

Nos ensaios realizados por Ribeiro (2016), nos blocos N para o ensaio padrão, foi obtida uma 

resistência à compressão de 1,38 MPa e um coeficiente de variação de 17%, e nos blocos saturados, 

foi obtida uma resistência à compressão de 0,88 MPa e um coeficiente de variação de 11%. Neste 

estudo, o valor obtido no ensaio padrão foi mais elevado, mas também apresentou um coeficiente de 
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variação muito superior. Nos blocos saturados, apesar do valor de resistência à compressão ser 

semelhante, obteve-se um coeficiente de variação muito superior. Assim, estes blocos apresentaram 

um valor médio de resistência à compressão inferior ao mínimo recomendado na maioria das normas, 

de 2 MPa. Para além disso, o coeficiente de variação foi elevado, superior a 25%. Por estes motivos, 

deu-se menos importância aos resultados destes blocos na definição da proposta de normalização 

apresentada no capítulo 6. 

 

5.3.5 Fatores de correção da resistência em função de H/L 
 

 Visto que a resistência à compressão varia com a relação H/L, as normas HB 195 (2002) e 

NZS 4298 (1998) sugerem fatores de correção a aplicar aquando da realização de ensaios padrão 

sobre blocos de diferentes geometrias. O objetivo é normalizar a resistência a um dado H/L de 

referência, para que esta seja independente da geometria e tipo de BTC. Na Figura 22 apresenta-se a 

curva sugerida pela norma HB 195 (2002), bem como as curvas obtidas por Krosnowski, (2011) e nos 

blocos Ceyfor, ensaiados no presente estudo (conforme Figura 20). 

 

 

Figura 22. Curvas relação H/L e resistência 

 

 As curvas de Krosnowski (2011) e do presente estudo (Ceyfor) foram efetuadas tendo por 

base a variação da relação H/L à custa de blocos sobrepostos. Desse modo a resistência é reduzida 

com o aumento de H/L não só devido à diminuição do atrito com os pratos da prensa, mas também 

devido ao aumento de fenómenos de excentricidade resultantes da maior dificuldade em garantir a 

verticalidade dos blocos sobrepostos. Por outro lado, ao contrário do realizado nestes ensaios, a norma 

HB 195 (2002) define a relação para blocos inteiros de diferente H/L ensaiados com auxílio de placas 

de contraplacado, o que, conforme analisado em 5.3.1, diminui a influência do atrito dos pratos da 

prensa. Assim, as diferenças entre curvas resultam de dois aspetos: os efeitos de excentricidade 

existentes no ensaio de meios blocos sobrepostos e a não utilização de contraplacado.   
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Por estes motivos, na Figura 22 verifica-se um maior incremento da resistência com a redução da 

relação H/L no presente estudo e no trabalho de Kronoswski (2011) face à curva da norma HB 195 

(2002). Ainda assim, verifica-se uma grande proximidade entre a curva da norma e os resultados 

obtidos no presente estudo, validando os fatores de correção sugeridos na HB 195 (2002). De qualquer 

forma, tendo em conta que a proposta normativa sugerida no capítulo 6 é realizada em blocos inteiros 

recorrendo à utilização de contraplacado, opta-se por considerar como referência a curva sugerida pela 

norma. 

Tendo em consideração a curva da norma, associado a fatores de correção entre 1 e 2 para 

relações H/L entre 0,5 e 5, na Tabela 25 apresentam-se os valores médios de resistência nos vários 

blocos do presente estudo, a partir dos ensaios padrão. 

  

Tabela 25. Resultados corrigidos da resistência 

Blocos Ensaio 
Tensão de rutura média corrigida  

(MPa) 

TI Padrão 9,52 

TM Padrão 6,43 

Ceyfor Padrão 8,75 

N Padrão  1,62 

 

Como esperado, utilizando os fatores de correção, os valores aproximam-se mais da 

resistência obtida nos ensaios sobre dois meios blocos sobrepostos ou com auxílio de placas de teflon, 

chapas metálicas ou contraplacado (ver 5.3.1 a 5.3.4). Nos blocos TI, a correção implementada não 

leva a valores tão baixos como os obtidos em meios blocos sobrepostos. Isso justifica-se pelas razões 

já referidas, nomeadamente o dano causado pelo corte dos meios blocos e o aumento dos efeitos de 

excentricidade resultantes da sua sobreposição. 

De referir ainda que, em face da fraca qualidade e variabilidade dos blocos N, não faz grande 

sentido aplicar a curva de correção da norma da Figura 22 a estes resultados. Isto significa que poderá 

ter de se limitar inferiormente a resistência à compressão de BTC a classificar por uma futura norma. 

 

5.3.6 Relação entre a resistência em blocos e em carotes 
 

A realização e ensaio de carotes é uma forma expedita de avaliação das propriedades em 

construções existentes. Embora seja um ensaio que se deve considerar pelo menos semi-destrutivo, 

os volumes caroteados em construções em uso podem e devem ser preenchidos com uma argamassa 

que seja compatível com o material das alvenarias de terra caroteadas. Dessa forma é importante 

estabelecer uma relação entre a resistência esperada nos blocos a partir de ensaios in-situ de carotes. 

Neste caso, na Tabela 26 apresenta-se a relação estabelecida tendo em conta os vários ensaios 

realizados no presente estudo sobre pelo menos 6 carotes e 6 blocos de cada composição. Visto que 

as carotes e os blocos padrão foram ensaiados sem auxílio de contraplacado, a relação foi estabelecida 

tendo por base a curva Ceyfor indicada na Figura 20. Basicamente, na Tabela 26 indica-se a relação 
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H/L dos blocos que conduzem a uma resistência equivalente à de carotes com uma dada geometria e 

relação altura/diâmetro (H/D). 

 

Tabela 26. Relação H/D em carotes e relação H/L em blocos de modo a apresentarem a mesma resistência 
equivalente - ensaios realizados perpendicularmente ao leito de assentamento.   

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 26, pode-se retirar a importante conclusão de que a resistência obtida 

em carotes de 5 cm e relação H/D=1 transmite uma ideia da resistência real dos blocos sem efeitos 

de atrito (fator de correção 1 sugerido na Norma HB 195 (2002), para H/L de 5,0). Por sua vez, o ensaio 

de carotes de 10 cm e relação H/D de 1 ou 2, dá uma ideia da resistência de blocos ensaiados com 

H/L de 2 e 1,5, respetivamente.  

 

5.4. Considerações finais 
 

Foi efetuado um vasto trabalho experimental que envolveu a caracterização mecânica de blocos 

de diferente proveniência e características mecânicas, ensaiados à compressão sobre distintas 

condições. Ao contrário do que poderia ser esperado, a resistência à compressão obtida no ensaio 

padrão foi superior à obtida no ensaio de meios blocos de igual H/L. Tal deverá estar relacionado com 

diferenças de geometria e o efeito do corte sobre os BTC, que pode conduzir a uma maior fragilidade 

destes. O aumento progressivo da relação H/L devido à sobreposição de blocos interligados com 

argamassa levou à diminuição esperada da resistência à compressão. No entanto, importa referir que 

os ensaios de meios blocos sobrepostos são mais sensíveis a ruturas excêntricas devido à dificuldade 

de garantir a sua verticalidade. Em geral estes ensaios conduziram a maiores coeficientes de variação, 

o que desaconselha a sua utilização. Pelo mesmo motivo, a resistência à compressão de três meios 

blocos sobrepostos foi inferior ao valor obtido em carotes Ø10H20 com o mesmo H/L. 

A utilização de contraplacado ou teflon conduziu à redução da resistência à compressão, 

verificando-se que foram efetivos na redução do atrito com os pratos da prensa. A diferença não foi 

muito elevada entre o teflon e o contraplacado, concluindo-se que o contraplacado pode ser 

considerado uma boa solução para a realização destes ensaios, visto ser uma solução mais económica. 

Os ensaios realizados com uma placa metálica quadrada com dimensão lateral idêntica à altura do 

bloco, conduziram a resultados semelhantes ao de blocos ensaiados com teflon/contraplacado.  

Os resultados de resistência obtidos com auxílio da placa metálica foram ainda semelhantes ao 

de 2 meios blocos sobrepostos com relação H/L idêntica. Destaca-se ainda o facto da utilização das 

placas metálicas ter conduzido a um coeficiente de variação baixo, afigurando-se como um 

Tipo de 
carote 

Relação H/D 
carote 

Relação H/L equivalente para 
blocos inteiros  

Ø5H5 1 4,8 

Ø10H10 1 2,2 

Ø10H20 2 1,5 
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procedimento viável para a análise da resistência à compressão, desde que as placas de base e de 

topo estejam devidamente centradas com o provete.   

Em todos os ensaios, a resistência dos blocos ensaiados sobre condições saturadas foi 

bastante inferior à dos blocos ensaiados em condições de humidade laboratorial, e esta inferior à dos 

blocos em condições secas. Assim, conclui-se que é importante ter em conta a condição de humidade 

dos blocos na proposta normativa.  

Em todos os ensaios, observou-se uma redução significativa da resistência à compressão de 

carotes face à resistência dos blocos segundo o ensaio padrão. Para além da menor relação H/L dos 

blocos, estes estão menos sujeitos a problemas de excentricidade e de danos causados na preparação 

dos provetes. Confirma-se ainda que a variabilidade no ensaio padrão tende a ser inferior à obtida em 

carotes.  Os problemas de excentricidade e danos devido ao corte leva também a que as resistências 

em carotes de relação H/D=1,0 sejam inferiores à dos BTC ensaiados com uma chapa de igual largura 

à sua altura. Tendo em consideração os resultados obtidos nos provetes das diferentes carotes, 

verifica-se que a resistência à compressão foi afetada pela sua geometria.  A resistência nos provetes 

de carotes 10H20 foi inferior à dos 10H10. Por um lado, a resistência tende a decrescer com o 

aumento da relação H/L. Por outro lado, os provetes mais esbeltos estão sujeitos a maiores problemas 

de excentricidades, o que pode justificar a maior variabilidade obtida. No entanto, apesar da maior 

relação H/D das carotes 10H20, a resistência foi menor nas carotes 5H5, o que se pode dever à 

maior fragilidade deste tipo de provetes. Considerando o baixo coeficiente de variabilidade, facilidade 

de execução e resultados obtidos, conclui-se que a realização de carotes de 10H10 (H/D1) deverá 

ser o mais adequado.  

Com a realização do presente estudo foi ainda possível estabelecer curvas de relação para 

ensaios de blocos ensaiados com diferente H/L, bem como a definição de relações entre a resistência 

obtida em carotes e em blocos padrão ensaiados perpendicularmente ao seu leito. 

Os coeficientes de variação médios obtidos nos ensaios padrão foram de 10,2%, sendo sempre 

inferior a 14%. O coeficiente de variação mais elevado foi de 21,4% e ocorreu no ensaio de carotes 

10H20 dos blocos Ceyfor. Walker (1995) obteve, nos ensaios em blocos inteiros saturados, 

coeficientes de variação médios de 20%. Para blocos secos, a média foi de 18,7%, nunca excedendo 

os 30%. Alguns coeficientes de variação de Walker (1995) foram ignorados por estarem associados a 

composições de blocos de terra com resistências à compressão muito baixas. Aubert et al. (2015) 

obtiveram nos ensaios realizados em blocos inteiros coeficientes de variação entre 5% e 8%, em meios 

blocos sobrepostos o valor máximo de coeficiente de variação não excedeu os 14%. Lopes (2015) e 

Silva (2015) obtiveram coeficientes de variação de 16 %. Como referido em 5.3.4 o coeficiente de 

variação dos blocos N não foi tido em conta, visto ser demasiado elevado e estar associado a BTC de 

fracas qualidade e resistência. Tendo em conta os coeficientes de variação obtidos, considera-se que 

um valor máximo aceitável para os ensaios em BTC rondará os 15%.  
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6. Proposta normativa para ensaios à compressão de 

blocos de terra compactados 
 

Neste capítulo, apresenta-se uma proposta normativa para o ensaio à compressão de BTC. A 

proposta normativa segue a organização apresentada na norma europeia EN 772-1 (2011), para o 

ensaio à compressão de blocos de alvenaria. 

 

6.1. Fundamentação da proposta de norma   
 

Na proposta normativa apresentada, os equipamentos e utensílios sugeridos seguem as 

recomendações da norma EN 772-1 (2011), que é semelhante aos adotados pela maioria das normas 

de ensaios à compressão de BTC.  

Tal como obtido em 4.2 e recomendado pelas normas DIN 18945 (2013), NF XP P 13 – 901 

(2001) e NTC 5324 (2004), considera-se um mínimo de 6 provetes na realização dos ensaios. 

A seleção das amostras é definida de forma semelhante ao que é sugerido nas normas EN 

771-1 (2011) e na norma HB 195 (2002). A norma australiana HB 195 (2002) sugere que, para que um 

lote seja considerado representativo, deverá ter dimensão entre 2500 e 10.000 unidades.  

A preparação da superfície das amostras segue o que é sugerido na norma EN 772-1 (2011). 

A regularização da superfície com argamassa, quando necessária, é também sugerida pela maioria 

das normas que contemplam o ensaio à compressão de BTC (como a HB 195 (2002), NBR 8492 (1984), 

DIN 18945 (2012), NTC 5324 (2004) e NF XP P 13-901 (2001)).  

O teor de humidade faz alterar de forma significativa o valor obtido nos ensaios para a 

resistência à compressão. Assim, o ensaio dos BTC em condições saturadas ou secas, apesar de 

representar condições extremas longe das condições usuais de serviço, permite ter um melhor controlo 

das condições de humidade utilizadas no ensaio. O condicionamento das amostras de forma a garantir 

estas condições de ensaio, secas em estufa ou saturadas por imersão, é seguido segundo a norma 

772-1 (2011). A norma HB 195 (2002) sugere um condicionamento semelhante dos blocos. 

Conforme confirmado no presente estudo, obtém-se uma maior resistência à compressão 

quando os BTC são ensaiados segundo o ensaio padrão – compressão simples com o BTC apoiado 

no seu leito. Assim, de forma a contornar este problema, recomenda-se a utilização de fatores de 

correção, tal como sugerido pelas normas que recorrem a este tipo de ensaios (HB 195, 2002 e NZS 

4298, 1998).  

Sugere-se também a utilização de placas de contraplacado de forma reduzir o atrito entre os 

blocos e as placas da prensa e, assim, reduzir o efeito de confinamento, conforme é também 

recomendado na norma HB 195 (2002).  Como método alternativo é apresentada a hipótese de ser 

utilizada uma placa com igual largura à altura do bloco. 

O ensaio efetuado em meios blocos sobrepostos com argamassa, apesar de se ter 

demonstrado eficaz na redução do efeito da relação H/L, é sujeito a maior variabilidade e é mais 

suscetível a efeitos indesejáveis de excentricidade e danos provocados pelo corte dos blocos. Além 

disso, trata-se de um ensaio bastante mais trabalhoso e moroso, devido à necessidade de produção e 
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cura da argamassa de assentamento na realização dos provetes. Tendo em conta todas as vantagens 

e desvantagens dos diversos métodos, e embora várias normas recomendem a realização de ensaios 

em meios blocos interligados com argamassa, este método foi preterido.  

Assim, a presente proposta segue, em termos gerais, as recomendações propostas pela norma 

australiana HB 195 (2002), em blocos com humidade controlada. Recomenda-se também a correção 

da relação H/L segundo a norma HB 195 (2002) e a classificação dos blocos segundo as normas NTC 

5324 (2004) e NF XP P 13-901 (2001). A esta classificação foi acrescentada uma classe, BTC 80, tendo 

em conta alguns resultados elevados de resistência à compressão obtidos (nomeadamente, nos blocos 

TI e Ceyfor) e nos resultados obtidos por Aubert et al. (2015), que obtiveram um resultado para o 

percentil de 5% de 10,4 MPa.  

Em termos de exatidão dos ensaios e em face dos resultados obtidos no presente estudo em 

ensaios padrão, envolvendo mais de 12 blocos por composição, abrangendo BTC de diferentes 

proveniências, considera-se dever aceitar um coeficiente de variação de referência de até 15%. 

Na presente proposta de norma sugerem-se ainda relações para o ensaio sobre carotes e sobre 

blocos, que poderão ser uteis para a avaliação in-situ da resistência das construções em terra. No 

entanto, essa relação é apenas estabelecida para carotes e blocos ensaiados no sentido perpendicular 

ao seu leito de assentamento, o que limitará a utilização em construções em uso. 

 

6.2. Objetivo  

 
A presente proposta de norma tem por objetivo estabelecer um procedimento para a 

determinação da resistência à compressão de Blocos de Terra Compactados (BTC) estabilizados com 

cimento. 

 

6.3. Equipamentos e utensílios 
 

• Esquipamento de ensaio à compressão conforme requerido na Tabela 27. 

 

Tabela 27. Requisitos do equipamento de ensaio 

Repetibilidade máxima 
admissível das forças em 
função da força indicada  

(%) 

Máximo erro médio admissível 
das forças em função da força 
indicada  

(%) 

Erro máximo admissível de 
força zero em função da gama 
de força máxima 

(%) 

2,0 ± 2,0 ±4,0 

 

O equipamento de ensaio deve ter capacidade para aplicar uma carga uniforme constante 

adequada para comprimir e esmagar todos os provetes; a escala utilizada deve ser tal que a carga de 

rutura no provete exceda um quinto da leitura da escala completa. O equipamento deve permitir que a 

carga seja aplicada na taxa pretendida e estar equipado com duas placas de suporte de aço. A rigidez 

das placas e o modo de transferência da carga devem ser tais que a deformação das superfícies das 

placas na carga de rutura seja inferior a 0,1 mm, medida ao longo de 250 mm. Uma das placas de 
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ensaio deve ser capaz de se alinhar livremente com as amostras à medida que ocorre o contato, mas 

deve ser impedida, por fricção ou por outros meios, de inclinar durante o carregamento. A outra placa 

não deve ser inclinável. Ambas as placas devem possuir uma área superior à das faces de contacto 

dos blocos a ensaiar. 

• Instrumento de pesagem capaz de avaliar a massa das amostras com uma precisão de 0,1% da sua 

massa. 

 

6.4. Preparação das amostras 
 

6.4.1 Amostragem 

 

A amostra de unidades de alvenaria de terra retirada de um lote reconhecido deve ser 

considerada representativa desse lote. A dimensão do lote deve situar-se entre 2500 e 10.000 

unidades.  

 

• O número mínimo de amostras deverá ser 6. 

 

• Amostra aleatória 

Sempre que possível, devem ser utilizados os métodos de amostragem aleatória, em que todas as 

unidades de alvenaria da remessa têm a mesma probabilidade de serem selecionadas para a amostra. 

O número apropriado de unidades deve ser selecionado aleatoriamente das posições em toda a 

consignação, sem que seja dada qualquer consideração à qualidade dos selecionados, exceto as 

unidades danificadas em trânsito, que não serão selecionadas. 

 

• Amostra retirada de uma palete 

A remessa deve ser dividida em pelo menos seis secções reais ou imaginárias, cada uma de tamanho 

similar. Um número igual de BTC deve ser selecionado aleatoriamente de dentro de cada secção, sem 

qualquer consideração a ser dada à qualidade dos selecionados, exceto unidades danificadas em 

trânsito que não devem ser selecionadas. 

 

• Amostragem de uma remessa formada por lotes 

Pelo menos seis embalagens devem ser selecionadas aleatoriamente da remessa. A embalagem deve 

ser removida e um número igual de BTC deve ser selecionado aleatoriamente dentro de cada uma das 

embalagens abertas, a fim de fornecer o número necessário, sem que seja dada qualquer consideração 

à qualidade dos selecionados, exceto as unidades danificadas em trânsito que não devem ser 

consideradas. 

 

6.4.2 Preparação da superfície 

 

Os blocos devem ser ensaiados na direção perpendicular ao leito de assentamento. Após a 

remoção de material supérfluo, as faces da amostra, através da qual a carga deve ser aplicada, devem 
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ser planas, admitindo-se uma tolerância de 0,1 mm em cada 100 mm e de modo a que a superfície de 

topo fique entre dois planos paralelos, também eles paralelos à superfície de fundo, e com afastamento 

inferior a 1 mm por cada 100 mm. Se as faces de ensaio do BTC não satisfizerem estes requisitos, é 

necessário regularizar a superfície por retificação ou por utilização de argamassa. 

 

6.4.2.1 Retificação da superfície 

 

Retificam-se as superfícies do provete até que a exigência de planeza e paralelismo seja 

alcançada. No entanto, se as unidades de alvenaria apresentarem letras recortadas, cavidades ou 

perfurações, estas não devem ser alterados. Se o processo de retificação for alterar 

significativamente a área de contato das faces de ensaio, deve ser seguido o procedimento de 

regularização com argamassa.  

 

6.4.2.2 Regularização com argamassa 

 

Para regularizar BTC estabilizados com cimento, utiliza-se uma argamassa de cimento e areia 

para obtenção de uma resistência à compressão mínima, quando ensaiada de acordo com a norma EN 

1015-11 (2011), pelo menos igual à força esperada do BTC. 

Humedecem-se as superfícies a serem revestidas por argamassa. Coloca-se cada provete 

sobre uma placa rígida lisa de vidro fosco ou aço inoxidável que não se afaste de uma superfície plana 

em mais de 0,1 mm em 100 mm. Um método adequado para a execução da regularização com 

argamassa é o seguinte: 

• Apoia-se a placa firmemente com a face para cima e nivela-se em duas direções em ângulos retos 

utilizando um nível de bolha.  

• Cobre-se a placa com uma película de óleo descofrante ou uma folha de papel fino ou filme plástico 

para evitar que a argamassa adira à placa.  

• Coloca-se uma camada uniforme de argamassa de cerca de 5 mm de espessura sobre a placa, 

com mais 25 mm de comprimento e 10 mm de largura que o BTC.  

• Pressiona-se uma face de carregamento do provete firmemente de modo que o eixo vertical do 

provete seja perpendicular ao plano da placa. Verifica-se essa condição utilizando um esquadrado 

ou nível de bolha mantido contra cada uma das quatro faces verticais.  

• Certifica-se de que a espessura da argamassa é de pelo menos 3 mm em toda a área. Remove-se 

qualquer excedente de argamassa.  

• Cobre-se o provete e a argamassa com um pano húmido. Quando suficientemente endurecido, 

examina-se a argamassa. Se estiver livre de defeitos, falta de compactação, falta de aderência ao 

BTC e/ou fissuras, procede-se da mesma forma para a outra face.  

• Depois de se retirar o provete da placa, verifica-se se a argamassa está livre de defeitos como feito 

para a face anterior. 

Armazenam-se os BTC regularizados numa câmara de condicionamento a uma humidade 

relativa superior a 90%. Deixa-se curar por um período suficiente para garantir que a argamassa atinge 

a resistência mínima. 
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6.4.3 Condicionamento de amostras antes do ensaio 

 

As amostras devem ser condicionadas utilizando um regime prescrito de condições de humidade 

conforme apropriado. O método de condicionamento deve ser o descrito nesta cláusula. Em todos os 

casos, com exceção do condicionamento por imersão, deve ser assegurada a circulação de ar livre em 

torno de cada BTC durante o condicionamento. 

 

6.4.3.1 Condicionamento para o estado seco 

 

A condição seca será obtida de acordo com um dos seguintes procedimentos: 

a) Seca-se os amostras a uma temperatura de 105±5 °C até massa constante. Considera-se que 

a massa constante foi atingida se, durante o processo de secagem, em pesagens 

subsequentes com um intervalo não inferior a 24 h, a perda de massa entre duas 

determinações for inferior a 0,1% da massa total. Deixa-se as amostras arrefecerem até a 

temperatura ambiente antes de ensaio. 

 

b) Secam-se as amostras a 70±5 °C até uma massa constante. Considera-se que a massa 

constante foi atingida se, durante o processo de secagem, em pesagens subsequentes com 

um intervalo não inferior a 24 h, a perda de massa entre duas determinações for inferior a 0,1% 

da massa total. Após a secagem e antes do ensaio, armazenam-se os amostras a 20±2 °C até 

que o equilíbrio térmico seja atingido.  

 

6.4.3.2 Condicionamento por imersão 

 

Mergulham-se as amostras em água a uma temperatura de 20°C ± 5°C, por um período mínimo 

de 24 h e, posteriormente, seca-se a superfície com um pano húmido antes do ensaio. 

 

6.4.4 Área de carregamento 

 

A área bruta da superfície carregada deve ser calculada em milímetros quadrados de acordo 

com a norma EN 772-16 (2011), multiplicando o comprimento pela largura de cada amostra.  

 

6.5. Procedimento 
 

O ensaio de compressão deverá ser realizado seguindo um dos seguintes procedimentos. 
 

Método de ensaio 1 

Limpam-se as superfícies de apoio do equipamento de ensaio e remove-se qualquer grão solto 

das faces da amostra. Coloca-se a amostra entre duas placas de contraplacado com 2 cm de espessura 

sobre a placa da prensa, cujo comprimento e largura devem exceder as dimensões da amostra. 

Utilizam-se folhas de contraplacado novas a cada novo ensaio. Alinham-se cuidadosamente as placas 

de contraplacado e o provete com o centro das placas da prensa.  
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Método de ensaio 2 

Limpa-se as superfícies de apoio da máquina de ensaio e remove-se qualquer grão solto das 

faces da amostra. Coloca-se o provete entre placas quadradas de largura igual à altura do bloco a 

ensaiar. A espessura da placa deve ser suficiente para que, quando o ensaio for realizado, não haja 

contacto do bloco com as placas da prensa. As placas metálicas e o provete devem ser 

cuidadosamente alinhados com o centro dos pratos inferior e superior da prensa.  

 

6.5.1 Carregamento  

 

Aplica-se a carga sem choque até à rutura.  É aconselhável a utilização de uma taxa de carga 

de 5 MPa/s.  Regista-se a carga máxima atingida. 

 

6.6. Cálculo e expressão de resultados 
 

Calcula-se a resistência à compressão (fci) de cada amostra, dividindo a carga máxima 

alcançada (N) pela área carregada (mm), e expressa-se com a aproximação de 0,1 MPa. 

A resistência à compressão não confinada (MPa) de cada provete individual é dada pela 

equação 14: 

𝐶 = 𝐾𝑎 × 𝑓𝑐𝑖                                                              (14) 

em que ka é o fator de correção H/L, definido segundo a interpolação linear da Tabela 28. 

 

Tabela 28. Fatores de correção H/L 

Relação H/L 0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 5,0 ou mais 

Ka 0 0,52 0,57 0,62 0,66 0,74 0,80 1,00 

 

 

6.7. Avaliação de resultados  
 

6.7.1 Resistência à compressão não confinada  

 

Calcula-se a resistência à compressão não confinada como o valor médio da resistência das 

amostras individuais (Fcm) com a aproximação de 0,1 MPa. Calcula-se o coeficiente de variação da 

amostra, dividindo o desvio-padrão pelo valor médio. 

 

6.7.2 Classe de resistência  

 

Para a classificação dos BTC, estes devem ter uma resistência à compressão pelo menos igual 

ao valor escolhido na Tabela 29 para o quantil de 0,05, calculado segundo a equação 15. O valor da 

resistência deve ser determinado para um nível de confiança α = 75%, em que o nível de confiança α 

é definido como a probabilidade da resistência característica ser maior que a resistência característica 
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estimada. O nível de confiança α = 75% corresponde ao valor recomendado na norma EN 1990 (2002). 

Deve ainda ser garantido que nenhum resultado individual seja inferior a 0,8 vezes o valor da resistência 

característica (equação 16). 

                                             𝐹𝑐𝑘 = 𝐹𝑐𝑚 − 2,34 × 𝜎                                                     (15) 

                                                    𝐹𝑐𝑖 > 0,8𝐹𝑐𝑘                                                             (16) 

em que Fck é a resistência característica, Fcm a média da resistência à compressão não confinada e σ 

o desvio padrão da amostra. Não deve ser considerado um coeficiente de variação da amostra inferior 

a 5%. 

Tabela 29. Classes de resistência à compressão de BTC 

Classes de BTC BTC 20 BTC 40 BTC 60 BTC 80 

Resistência mínima 

para o quantil 0,05 

(MPa) 

Compressão 

seca 
2 4 6 8 

Compressão 

saturada 
1 2 3 4 

 

6.7.3 Ensaio em carotes 

 

Apresenta-se no Anexo A da norma (6.9) a relação a utilizar no ensaio de carotes. 

 

6.7.4 Exatidão 

 

Considera-se como máximo um coeficiente de variação médio de 15%. 

 

6.8. Relatório de ensaio 
 

O relatório de ensaio deve conter as seguintes informações: 

a) nome da organização/empresa que realizou os BTC; 

b) data de receção das amostras no laboratório de ensaio; 

c) data do ensaio; 

d) dimensões dos blocos; 

e) número de ensaios realizados; 

f) método de condicionamento; 

g) se foi utilizada argamassa de regularização e com que traço e período de cura; 

h) carga de rutura em N e dimensões medidas em mm de cada amostra; 

l) resistência média confinada das amostras em N/mm2, com aproximação de 0,1 MPa; 

j) resistência média não confinada (corrigida) das amostras em N/mm2, com aproximação de 0,1 MPa 

e coeficiente de variação da amostra com aproximação de 0,1%; 

k) classe dos BTC ensaiados; 

l) outras observações ou alterações face ao definido na norma, se existirem. 
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6.9. Anexo A da norma 
 

Baseado num estudo sobre 3 tipos de BTC envolvendo pelo menos 6 blocos e 10 carotes por 

composição, na Tabela 30 sugere-se a relação altura/largura (H/L) dos BTC que conduz a uma 

resistência equivalente à de carotes de alvenaria de BTC com uma dada geometria e relação 

altura/diâmetro (H/D). 

 

Tabela 30. Relação H/D em carotes e relação H/L em BTC de modo a apresentarem a mesma resistência 
equivalente - ensaios realizados perpendicularmente ao leito de assentamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

carote 

Relação H/D 

carote 

Relação H/L equivalente num 

bloco 

Ø5H5 1 5,0 

Ø10H10 1 2,0 

Ø10H20 2 1,5 
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7. Conclusões  
 

 

A importância da existência de normas que permitam regulamentar a realização de construções 

em terra implica uma necessidade de realização de propostas normativas para ensaios, 

nomeadamente na utilização de BTC. Existem diversas normas para a utilização de BTC pelo mundo, 

mas não existe um método de ensaio à compressão universalmente utilizado e aceite.  

Atualmente, a não existência de normas em Portugal leva a dificuldades na utilização deste 

material tanto por parte de construtores como projetistas. Assim, de forma a dar resposta a estas 

necessidades, desenvolveu-se o presente trabalho que consistiu no estudo da resistência à 

compressão de blocos de terra compactada (BTC), com vista à elaboração de uma proposta de 

procedimento normativo para a realização de ensaios à compressão e classificação de BTC produzidos 

ou comercializados em Portugal. Foram efetuados diversos ensaios, de forma a permitir comparar a 

variação dos resultados para o mesmo BTC consoante o tipo de ensaio. 

De uma forma global todos os blocos apresentaram uma maior resistência à compressão, 

quando ensaiados segundo o ensaio padrão de compressão simples de um BTC isolado no seu leito 

preferencial de assentamento. A resistência obtida neste tipo de ensaio trata-se de uma resistência 

confinada que está diretamente ligada ao atrito provocado pelas placas da prensa e a relação H/L dos 

BTC. Assim, a forma de contornar este problema será a utilização de fatores de correção, tal como são 

sugeridos pelas normas que recorrem a este tipo de ensaio (HB 195, 2002 e NZS 4298, 1998). A 

utilização de placas de contraplacado ou de teflon permitem reduzir o atrito entre os blocos e as placas 

da prensa e, assim, reduzir o efeito de confinamento. O ensaio em blocos inteiros (ou meios blocos) 

em condições saturadas ou secas, apesar de representar condições extremas, longe das condições de 

serviço, permite ter um maior controlo das condições de humidade utilizadas no ensaio. Neste trabalho 

verifica-se diferenças de até 80% entre a resistência do bloco saturado e do bloco seco.  

O ensaio efetuado em meios blocos sobrepostos com argamassa, apesar de se ter 

demonstrado eficaz na redução do efeito H/L, apresenta diversos fatores que podem levar a valores 

distintos da resistência à compressão. Este ensaio, para além de ser mais complexo e demorado, é 

bastante sensível a variações na sua exequibilidade, sendo mais difícil garantir condições de planura e 

perpendicularidade que conduzem à indução de eventuais excentricidades. 

Neste trabalho verifica-se que carotes de diâmetro Ø10 e H/L 1 e 2 conduzem a valores 

resultantes comparáveis com os blocos de H/L 2 e 1,5, respetivamente. Para a mesma relação H/L 

verifica-se que carotes de Ø 5 apresentam resistência cerca 20% inferior à obtida em carotes de Ø10.  

Os resultados obtidos nos ensaios à compressão feitos pelos diversos métodos não permitiram 

chegar a um resultado totalmente claro de que método deveria ser utilizado e qual o mais fiável. Apesar 

dos inúmeros estudos existentes realizados por outros autores, não é possível definir um método de 

ensaio como sendo o correto, pois todos os métodos apresentam as suas vantagens e desvantagens. 

Com efeito, nenhum método sobressaiu inequivocamente. Desta forma, sugere-se que o ensaio em 

blocos inteiros com humidade controlada é o mais favorável devido, principalmente, à sua facilidade de 

execução e ao facto de estar menos dependente de fatores externos. Por outro lado, recomenda-se 
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também a utilização de placas de contraplacado ou teflon na execução dos ensaios para redução do 

efeito de atrito dos pratos, sendo que o contraplacado é uma solução economicamente mais viável. 

Como solução alternativa pode ainda ser considerada a utilização de uma placa quadrada com largura 

igual à altura do bloco a ensaiar. 

Finalmente, tendo em conta o trabalho realizado e a literatura consultada, foi elaborada uma 

proposta de norma que visa o ensaio à compressão de BTC estabilizados com cimento. 

Espera-se que esta dissertação constitua um contributo inequívoco para que, a breve prazo, 

possa estabelecer-se uma norma para avaliação e classificação de BTC estabilizados com baixo teor 

de cimento, produzidos ou comercializados em Portugal, com vista a promover a utilização deste tipo 

de produto da construção que pode contribuir para uma maior ecoeficiência de algumas construções. 

Devido à elevada massa que estes tipos de blocos para alvenaria apresentam, considera-se que poderá 

ser particularmente interessante para alvenarias resistentes em construções de um só piso, e para 

alvenarias apenas localizadas em construção de maior altura, como seja na execução de paredes de 

Trombe ou similares. 

 

7.1. Propostas de desenvolvimento futuro 
 

A presente investigação é apenas uma primeira abordagem que deve ser complementada com 

outros estudos que visem um conhecimento mais aprofundado do comportamento e propriedades dos 

BTC. Desta forma, para que haja uma maior confiança no uso de BTC na construção e de forma a 

permitir a realização de uma norma completa, são sugeridos alguns temas para desenvolvimento futuro:  

• Realização de estudo semelhante com carotes obtidas perpendicularmente a muretes de BTC. 

• Ampliação do estudo a BTC estabilizados com outros ligantes para além do cimento. 

• Métodos de caracterização e requisitos da terra e eventuais agregados, incluindo, se possível, 

agregados reciclados.  

• Método de ensaio da massa volúmica fresca e no estado endurecido. 

• Avaliação da estabilidade dimensional. 

• Análise e caracterização da condutibilidade térmica dos BTC. 

• Análise da absorção capilar, absorção por imersão e secagem dos BTC. 

• Ensaios de erosão, por gotejamento e a seco. 

• Requisitos para alvenaria de BTC. 

• Requisitos para argamassas de assentamento de BTC. 

Por outro lado, deve-se realizar estudos semelhantes, mas com outros tipos de blocos de 

terra, tais como adobe e blocos de terra extrudida, na tentativa de alargar o âmbito do projeto de 

norma proposto a outros blocos de terra. 
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Anexo I Ensaios realizados em cada tipo de bloco 

Tabela A-I. 1 Ensaios realizados nos blocos TI 

Blocos TI    

Tipo de ensaio 
Teor de 

humidade 
Número de 

ensaios 
Número de 

blocos 

Padrão CL 8 8 

Ensaio em meios blocos 

CL 12 6 

saturado 6 3 

seco 6 3 

Ensaio em meios blocos com placa 5*5 CL 6 3 

Ensaio em meios blocos com Teflon CL 6 3 

Ensaio em meios blocos com 
contraplacado 

CL 6 3 

Dois meios blocos com argamassa CL 4 4 

Murete CL 6 16 

Teor de humidade CL sobras de blocos ensaiados 

 

Tabela A-I. 2 Ensaios realizados nos blocos TM 

Blocos TM    

Tipo de ensaio 
Teor de 

humidade 
Número de 

ensaios 
Número de 

blocos 

Ensaio padrão CL 6 6 

3 Muretes  CL 22 21 

Teor de humidade CL sobras de blocos ensaiados 

 

Tabela A-I. 3 Ensaios realizados nos blocos Ceyfor 

Blocos Ceyfor   
 

Tipo de ensaio 
Teor de 

humidade 
Número de 

ensaios 
Número de 

blocos 

Ensaio Padrão CL 6 6 

Murete CL 6 12 

Dois meios blocos c/arg CL 6 6 

Meios blocos CL 6 3 

Três meios blocos c/arg CL 6 9 

Teor de humidade CL sobra de blocos ensaiados 

 

Tabela A-I. 4 Ensaios realizados nos blocos N 

Blocos N    

Tipo de ensaio 
Teor de 

humidade 
Número de 

ensaios 
Número de 

blocos 

Ensaio Padrão CL 10 10 

Ensaio em blocos inteiros 
Saturado 6 6 

Seco 6 6 

Teflon CL 6 6 

Teor de humidade CL sobra de blocos ensaiados 
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Anexo II Ensaio da argamassa 

Tabela A-II. 1 Ensaio de espalhamento 

 Diâmetro medido (mm) Diâmetro médio (mm) Espalhamento (%) 

D1 154 

152,7 52,7 D2 153 

D3 151 

 

Tabela A-II. 2 Ensaio de rutura à flexão aos 7 e 28 dias 

Ensaio aos 7 dias   

Provete 
Força individual de rutura à 

flexão 
(N) 

Média da força da rutura à 
flexão 

(N) 

Tensão de rutura à flexão 
(MPa) 

1 1681 

1735 4,06 2 1873 

3 1651 

    

Ensaio aos 28 dias   

Provete 
Força individual de rutura à 

flexão 
(N) 

Média da força da rutura à 
flexão 

(N) 

Tensão de rutura à flexão 
(MPa) 

1 2384 

2318 5,42 2 2378 

3 2192 
 

Tabela A-II. 3 Ensaio de rutura à compressão aos 7 e 28 dias 

Ensaio aos 7 dias   

Provete  
Força individual de rutura 

à compressão 
(N) 

Média da força da 
rutura compressão  

(N) 

Tensão de rutura à 
compressão  

(MPa) 

1.1 40800 

42027 26,27 

1.2 39330 

2.1 44350 

2.2 41810 

3.1 42870 

3.2 43000 

    

    
Ensaio aos 28 dias   

Provete  
Força individual de rutura 

à compressão 
(N) 

Média da força da 
rutura compressão  

(N) 

Tensão de rutura à 
compressão  

(MPa) 

1.1 59720 

56510 35,32 

1.2 48160 

2.1 57880 

2.2 57680 

3.1 58830 

3.2 56790 
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Anexo III Ensaio do teor de humidade 

Tabela A-III. 1 Ensaio do teor de humidade 

Amostras Blocos 
Peso do 
tabuleiro 

(g) 

Massa 
Inicial 

(g) 

Massa 
final 
(g) 

Variação de 
massa 

(g) 

Percentagens 
de humidade  

(%) 

Média de 
humidade 

(%) 

Desvio 
padrão 

(%) 

1 TI 337,0 2737,0 2714,3 22,7 0,95 

0,96 0,02 

2 TM 264,6 2429,8 2408,1 21,7 1,00 

3 TM 3,5 268,4 265,8 2,6 0,96 

4 N 679,8 14821,5 14690,2 131,3 0,93 

5 TI 494,7 8093,3 8020,3 73,0 0,96 

6 Ceyfor 624,6 14928,5 14790,1 138,4 0,97 

7 TM 494,7 14691,3 14559,1 132,2 0,93 

 

Anexo IV Ensaios de compressão blocos TI 

Tabela A-IV. 1 Ensaio padrão blocos TI 

Ensaio Padrão TI        

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Área 
(mm²) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura 
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-1 22995,0 - 22995 0,5 321,78 13,99 

17,44 2,36 5,58 

TI-2 17835,0 - 22995 0,5 345,44 19,37 

TI-3 19712,5 - 22995 0,5 344,60 17,48 

TI-4 17937,5 2677,0 22995 0,5 337,42 18,81 

TI-5 22995,0 2700,1 22995 0,5 380,85 16,56 

TI-6 21400,0 2652,2 22995 0,5 421,25 19,68 

TI-7 20612,5 2379,3 22995 0,5 290,10 14,07 

TI-8 19475,0 2510,8 22995 0,5 380,70 19,55 
 

 

Tabela A-IV. 2 Ensaio em meios blocos CL TI 

Ensaio em meios blocos CL TI         

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Área 
(mm²) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-9.1 11760 1231,7 11498 0,5 129,3 11,00 

13,37 1,62 2,63 

TI-9.2 10710 1139,3 11498 0,5 127,5 11,91 

TI-10.1 11025 1170,3 11498 0,5 136,1 12,34 

TI-10.2 11655 1276,0 11498 0,5 173,8 14,91 

TI-11.1 10920 1178,3 11498 0,5 144,7 13,25 

TI-11.2 11550 1233,1 11498 0,5 139,9 12,11 

TI-12.1 11655 1335,6 11498 0,5 151,2 12,98 

TI-12.2 10920 1274,6 11498 0,5 150,7 13,80 

TI-13.1 11235 1248,4 11498 0,5 170,5 15,18 

TI-13.2 11445 1214,6 11498 0,5 143,4 12,53 

TI-14.1 11130 1270,3 11498 0,5 186,8 16,78 

TI-14.2 10920 1257,0 11498 0,5 149,6 13,70 
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Tabela A-IV. 3 Ensaios com contraplacado em meios blocos TI 

Ensaio com contraplacado em meios blocos TI      

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Área 
(mm²) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-18.1 11025 1173,1 11497,5 0,5 92,80 8,42 

8,96 0,49 0,24 

TI-18.2 11235 1225,1 11497,5 0,5 107,59 9,58 

TI-19.1 11550 1260,9 11497,5 0,5 99,72 8,63 

TI-19.2 11025 1209,0 11497,5 0,5 96,42 8,75 

TI-20.1 11655 1301,9 11497,5 0,5 111,27 9,55 

TI-20.2 11025 1230,1 11497,5 0,5 97,47 8,84 

 

 

Tabela A-IV. 4 Ensaios com Teflon em meios blocos TI 

Ensaio teflon meios blocos TI        

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Área 
(mm²) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-15.1 11550 1269,7 11497,5 0,5 109,64 9,49 

7,77 1,14 1,30 

TI-15.2 11130 1212,8 11497,5 0,5 97,30 8,74 

TI-16.1 11340 1198,6 11497,5 0,5 82,68 7,29 

TI-16.2 10710 1192,7 11497,5 0,5 79,21 7,40 

TI-17.1 11550 1351,2 11497,5 0,5 85,35 7,39 

TI-17.2 11025 1245,2 11497,5 0,5 69,88 6,34 

 

 

Tabela A-IV. 5 Ensaios com placa 5 cm X 5 cm TI 

Ensaio placa 5X5 TI       

Bloco 
Área 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-21.1 2500 1275,6 0,5 19,57 7,83 

7,37 0,41 0,17 

TI-21.2 2500 1336,0 0,5 18,15 7,26 

TI-22.1 2500 1236,6 0,5 18,83 7,53 

TI-22.2 2500 1292,0 0,5 17,52 7,01 

TI-23.1 2500 1192,0 0,5 17,00 6,80 

TI-23.2 2500 1168,6 0,5 19,41 7,76 
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Tabela A-IV. 6 Ensaio em carotes Ø5H5 TI 

Carotes TI Ø5H5         

Provete 
Diâmetro 
provete  
(mm) 

Altura 
do 

provete 
(cm) 

Área 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

1 52 5,2 2123,72 199,1 0,5 12,94 6,09 

5,22 0,92 0,84 

2 51 5,1 2042,82 203,2 0,5 10,53 5,15 

3 51 5,1 2042,82 191,8 0,5 9,37 4,59 

4 51 5,1 2042,82 184,0 0,5 7,81 3,82 

5 51 5,2 2042,82 198,2 0,5 9,58 4,69 

6 51 5,0 2042,82 191,1 0,5 12,09 5,92 

7 51 5,1 2042,82 196,3 0,5 12,85 6,29 

 

 

Tabela A-IV. 7 Ensaio em meios blocos secos TI 

Ensaio em meios blocos secos TI       

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
CL 
(g) 

Massa 
seca 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-27.1 11550 1356,1 1347,0 0,5 216,50 18,74 

18,27 1,69 2,87 

TI-27.2 11025 1296,1 1287,9 0,5 201,70 18,29 

TI-28.1 11655 1295,6 1286,4 0,5 244,83 21,01 

TI-28.2 10973 1165,0 1156,8 0,5 185,50 16,91 

TI-29.1 11130 1251,3 1241,3 0,5 206,37 18,54 

TI-29.2 11445 1234,9 1225,3 0,5 184,34 16,11 

 

 

Tabela A-IV. 8 Ensaio em meios blocos saturados TI 

Ensaio meios blocos saturados TI       

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
CL 
(g) 

Massa 
saturado 

(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

TI-24.1 11970 1246,4 1598,2 0,5 58,86 4,92 

6,17 1,13 1,28 

TI-24.2 11655 1325,6 1693,3 0,5 67,57 5,80 

TI-25.1 11655 1163,5 1510,0 0,5 58,12 4,99 

TI-25.2 10920 1280,8 1634,3 0,5 77,95 7,14 

TI-26.1 11550 1303,2 1671,2 0,5 88,50 7,66 

TI-26.2 10920 1197,0 1556,3 0,5 71,45 6,54 
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Tabela A-IV. 9 Ensaio em dois meios blocos interligados com argamassa de cimento, TI 

Dois meios blocos TI sobrepostos com argamassa de cimento     

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Média 
de 

alturas 
(mm) 

Massa 
(g) 

Área 
(mm²) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

M1 11130 125 2738,2 11497,5 0,5 63,42 5,70 

7,78 1,58 2,51 
M2 11235 125 2760,2 11497,5 0,5 105,13 9,36 

M3 11130 125 2746,7 11497,5 0,5 98,52 8,57 

M4 11235 125 2709,7 11497,5 0,5 85,98 7,48 

 

 

Anexo V   Ensaios de compressão blocos TM 

Tabela A-V. 1 Ensaio padrão blocos TM 

Ensaios padrão TM       

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN)  

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

T2-1 39585 7232,1 0,5 467,30 11,80 

11,48 1,04 1,08 

T2-2 41005 6904,6 0,5 450,72 10,99 

T2-3 40310 6738,8 0,5 404,40 10,03 

T2-4 35700 6883,2 0,5 397,36 11,13 

T2-5 39858 7064,3 0,5 470,72 11,81 

T2-6 41005 6991,5 0,5 538,48 13,13 

 

 

Tabela A-V. 2 Ensaio em carotes Ø10H10 TM 

Ensaios carotes TM Ø10H10        

Provete 
Diâmetro 
provete  
(mm) 

Altura 
do 

provete 
(cm) 

Área 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

1 95 9,5 7088,2 1252,2 0,5 42,01 5,93 

5,63 0,63 0,40 

2 95 9,4 7088,2 1249,7 0,5 33,64 4,75 

3 95 9,4 7088,2 1251,3 0,5 41,95 5,92 

4 95 9,4 7088,2 1257,2 0,5 38,97 5,50 

5 95 9,4 7088,2 1261,5 0,5 41,45 5,85 

6 95 9,4 7088,2 1262,9 0,5 48,64 6,86 

7 95 9,4 7088,2 1233,9 0,5 39,30 5,54 

8 94 9,4 6939,8 1248,7 0,5 33,14 4,78 

9 94 9,4 6939,8 1268,7 0,5 44,27 6,38 

10 94 9,4 6939,8 1250,0 0,5 33,09 4,77 
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Tabela A-V. 3 Ensaio em carotes Ø10H20 TM 

Ensaios em carotes TM Ø10H20        

Provete 
Diâmetro 
provete  
(mm) 

Altura 
do 

provete 
(cm) 

Área 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

1 95 19,8 7088,2 2686,5 0,5 44,14 6,23 

4,94 1,06 1,12 

2 95 19,8 7088,2 2645,4 0,5 26,15 3,69 

3 95 19,9 7088,2 2657,5 0,5 32,40 4,57 

4 95 19,9 7088,2 2675,2 0,5 43,73 6,17 

5 95 19,9 7088,2 2657,5 0,5 29,00 4,09 

6 95 19,8 7088,2 2725,3 0,5 34,73 4,90 

 

 

Tabela A-V. 4 Ensaio em carotes Ø5H5 TM 

Ensaio em carotes TM Ø5H5        

Provete 
Diâmetro 
provete  
(mm) 

Altura 
do 

provete 
(cm) 

Área 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

1 50 4,9 1963,5 198,1 0,5 9,77 4,98 

4,48 0,69 0,48 

2 49 4,9 1885,7 188,8 0,5 7,81 4,14 

3 51 4,9 2042,8 203,0 0,5 8,97 4,39 

4 50 4,8 1963,5 194,9 0,5 10,15 5,17 

5 50 4,8 1963,5 191,3 0,5 6,49 3,31 

6 51 4,8 2042,8 198,7 0,5 9,97 4,88 

 

 

Anexo VI Ensaio de compressão blocos Ceyfor 

 

Tabela A-VI. 1 Ensaio padrão blocos Ceyfor 

Ensaio padrão Ceyfor       

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

C1 40572 7554,0 0,5 585,84 14,44 

15,62 1,26 1,60 

C2 35625 7618,4 0,5 607,84 17,06 

C3 34913 7781,0 0,5 602,00 17,24 

C4 40572 7677,0 0,5 609,12 15,01 

C5 40572 7732,6 0,5 632,48 15,59 

C6 40572 7582,6 0,5 583,92 14,39 
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Tabela A-VI. 2 Ensaio meios blocos CL Ceyfor 

 

 

Tabela A-VI. 3 Ensaio em dois meios blocos sobrepostos interligados com argamassa de cimento, blocos Ceyfor 

Dois meios blocos Ceyfor sobrepostos com argamassa de cimento    

Bloco 

Média 
 de 

altura 
(cm) 

Área média 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura 

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

C1.2M 19,1 19872 7991 0,5 213,35 10,74 

10,01 0,49 0,24 

C2.2M 19,1 19872 7971 0,5 201,86 10,16 

C3.2M 19,0 19734 7836 0,5 186,60 9,46 

C4.2M 19,0 20010 7879 0,5 192,42 9,62 

C5.2M 19,0 19596 7919 0,5 191,11 9,75 

C6.2M 19,0 19872 7920 0,5 206,06 10,37 

 

 

Tabela A-VI. 4 Ensaio em três meios blocos sobrepostos interligados com argamassa de cimento, Blocos Ceyfor 

Três meios blocos Ceyfor sobrepostos com argamassa de cimento    

Bloco 

Média 
 de 

altura 
(cm) 

Área média 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

C1.3M 28,4 19872 11787,6 0,5 170,10 8,56 

8,43 0,89 0,79 

C2.3M 28,9 19872 12092,6 0,5 170,10 8,56 

C3.3M 28,7 20148 12205,0 0,5 170,50 8,46 

C4.3M 28,8 20010 12119,5 0,5 182,20 9,11 

C5.3M 28,9 19872 11953,2 0,5 182,20 9,17 

C6.3M 28,9 19872 11688,2 0,5 133,60 6,72 

 

 

 

 

 

Ensaio meios blocos Ceyfor       

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

C1M 19738 3752,3 0,5 270,96 13,73 

13,12 1,29 1,66 

C2M 19872 3738,9 0,5 232,81 11,72 

C3M 20010 3672,0 0,5 226,60 11,32 

C4M 20010 3883,3 0,5 291,04 14,55 

C5M 20010 3845,7 0,5 271,90 13,59 

C6M 19872 3839,6 0,5 274,52 13,81 
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Tabela A-VI. 5 Ensaio em carotes Ceyfor Ø10H20 

Carotes Ceyfor Ø10H20         

Provete 
Diâmetro 
provete  
(mm) 

Altura 
do 

provete 
(cm) 

Área 
condicionante  

(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

1 95 190 7088,2 2811,3 0,5 75,19 10,61 

9,97 0,73 0,54 

2 95 190 7088,2 2805,7 0,5 76,30 10,76 

3 95 191 7088,2 2817,6 0,5 64,50 9,10 

4 95 190 7088,2 2795,8 0,5 67,66 9,55 

5 95 190 7088,2 2782,9 0,5 65,93 9,30 

6 95 190 7088,2 2810,5 0,5 74,34 10,49 

 

 

Anexo VII Ensaio de compressão blocos N 

 

Tabela A-VII. 1 Ensaio padrão blocos N 

Ensaio padrão N        

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Área 
(mm²) 

Massa 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN)  

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

N4 35955 41300 7038,2 0,5 103,29 2,87 

2,89 0,97 0,95 

N5 37100 41300 7305,1 0,5 140,28 3,78 

N6 39875 41300 7559,9 0,5 151,19 3,79 

N7 35750 41300 6801,0 0,5 59,49 1,66 

N8 35000 41300 6981,4 0,5 114,31 3,27 

N9 29138 41300 6308,0 0,5 35,62 1,22 

N10 31338 41300 6748,7 0,5 70,92 2,26 

N14 38475 41300 7319,8 0,5 149,77 3,89 

N15 41300 41300 7085,1 0,5 134,87 3,27 

 

 

Tabela A-VII. 2 Ensaio com teflon blocos N 

Ensaio teflon N        

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Área 
(mm²) 

Massa 
CL 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(KN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

N16 41291 41300 6475,3 0,5 24,97 0,60 

1,54 0,64 0,41 

N17 31500 41300 6956,1 0,5 59,70 1,90 

N18 41300 41300 6906,6 0,5 34,26 0,83 

N19 33125 41300 6923,3 0,5 63,69 1,92 

N20 37800 41300 6971,3 0,5 75,91 2,01 

N21 26394 41300 6931,1 0,5 51,51 1,95 
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Tabela A-VII. 3 Ensaio em blocos saturados N 

Ensaio blocos saturados N         

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Área 
(mm²) 

Massa 
CL 
(g) 

Massa 
saturado 

(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

N1 33788 41300 6886,7 8062,0 0,5 33,00 0,98 

0,83 0,29 0,09 

N2 35425 41300 7304,0 8435,6 0,5 45,64 1,29 

N3 38813 41300 7174,5 8346,1 0,5 22,45 0,58 

N11 41300 41300 7142,7 8271,9 0,5 39,87 0,97 

N12 41300 41300 6961,6 8269,6 0,5 21,30 0,52 

N13 33994 41300 7309,3 8486,7 0,5 23,08 0,68 

 

 

Tabela A-VII. 4 Ensaio em blocos secos N 

Ensaio blocos secos N         

Bloco 
Área média 

condicionante  
(mm²) 

Área 
(mm²) 

Massa 
CL 
(g) 

Massa 
seca 
(g) 

Taxa de 
carregamento  

(kN/s) 

Prut 
(kN) 

Tensão 
de rutura  

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Variância 

22 34063 41300 6981,3 6925,0 0,5 119,82 3,52 

4,86 1,61 2,59 

23 41275 41300 7169,3 7102,0 0,5 296,92 7,19 

24 41300 41300 7160,0 7095,1 0,5 184,29 4,46 

25 36769 41300 7032,5 6968,9 0,5 156,80 4,26 

26 41300 41300 7113,6 7048,9 0,5 165,90 4,02 

27 41300 41300 7135,0 7067,9 0,5 101,50 2,46 

 

 

Anexo VIII Valores de resistência corrigidos 

 

Tabela A-VIII. 1 Ensaio padrão valores corrigidos blocos TI 

Ensaio Padrão TI      

Bloco 
Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Tensão de rutura 
corrigida (MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Coeficiente de 
variação (%) 

TI-1 321,78 13,99 7,64 

9,52 1,29 13,54 

TI-2 345,44 19,37 10,58 

TI-3 344,60 17,48 9,54 

TI-4 337,42 18,81 10,27 

TI-5 380,85 16,56 9,04 

TI-6 421,25 19,68 10,75 

TI-7 290,10 14,07 7,68 

TI-8 380,70 19,55 10,67 

 

 

 



K 
 

Tabela A-VIII. 2 Ensaio padrão valores corrigidos blocos TM 

Ensaios padrão TM     

Bloco 
Prut 
(kN)  

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Tensão de rutura 
corrigida 

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Coeficiente de 
variação 

(%) 

T2-1 467,3 11,80 6,61 

6,43 0,58 9,05 

T2-2 450,72 10,99 6,16 

T2-3 404,4 10,03 5,62 

T2-4 397,36 11,13 6,23 

T2-5 470,72 11,81 6,61 

T2-6 538,48 13,13 7,35 

 

Tabela A-VIII. 3 Ensaios padrão valores corrigidos blocos Ceyfor 

Ensaio padrão Ceyfor     

Bloco 
Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Tensão de rutura 
corrigida 

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

C1 585,84 14,44 8,09 

8,75 0,71 8,09 

C2 607,84 17,06 9,55 

C3 602,00 17,24 9,66 

C4 609,12 15,01 8,41 

C5 632,48 15,59 8,73 

C6 583,92 14,39 8,06 

 

Tabela A-VIII. 4 Ensaio padrão valores corrigidos blocos N 

Ensaio padrão N     

Bloco 
Prut 
(kN)  

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Tensão de rutura 
corrigida 

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Coeficiente 
de variação 

(%) 

N4 103,29 2,87 1,61 

1,62 0,54 33,65 

N5 140,28 3,78 2,12 

N6 151,19 3,79 2,12 

N7 59,49 1,66 0,93 

N8 114,31 3,27 1,83 

N9 35,62 1,22 0,68 

N10 70,92 2,26 1,27 

N14 149,77 3,89 2,18 

N15 134,87 3,27 1,83 

  

Tabela A-VIII. 5 Ensaios com teflon valores corrigidos blocos N 

Ensaio teflon N     

Bloco 
Prut 
(kN) 

Tensão de 
rutura  
(MPa) 

Tensão de rutura 
corrigida 

(MPa) 

Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

Coeficiente 
de variação  

(%) 

N16 24,97 0,60 0,34 

0,86 0,36 41,61 

N17 59,7 1,90 1,06 

N18 34,26 0,83 0,46 

N19 63,69 1,92 1,08 

N20 75,91 2,01 1,12 

N21 51,51 1,95 1,09 

 

 


