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Resumo 

Este trabalho se propôs a avaliar e comparar as propriedades físicas e 
mecânicas de argamassas de terra estabilizadas com diferentes materiais e 
apontar quais os estabilizantes que obtiveram melhor desempenho. Para 
evidenciar as diferenças das propriedades físicas e mecânicas de argamassas 
de terra produzidas com um solo siltoso e outro argiloso, optou-se nesta 
pesquisa por avaliar dois grupos de argamassas, cada um composto por 
argamassas produzidas com um dos dois solos escolhidos, mas estabilizadas 
com os mesmos materiais e proporções para comparar seus resultados. Com 
cada solo também foi avaliada a necessidade ou não da adição de areia, bem 
como a proporção adequada, para controlar a retração e o surgimento de 
fissuras na superfície do reboco no estado seco. Após definir a adição adequada 
de areia, com cada uma das duas amostras de solo, foram formulados 11 traços 
de argamassas, sendo um de referência sem adições e outros dez com adições 
de: gesso, cal hidratada, cimento, excremento bovino, óleo de cozinha reciclado 
e combinações entre estes materiais. As argamassas foram avaliadas quanto a 
retração, resistência mecânica, aderência ao suporte e a durabilidade em 
relação a ação da água. Para nortear a metodologia dos ensaios realizados e a 
avaliação das argamassas, foi usada a norma técnica brasileira para 
argamassas em geral, a NBR 13.281 publicada em 2005 e norma técnica alemã 
DIN 18.947 publicada em 2013 e atualizada em 2018. Esta é a primeira e até 
então única norma técnica no mundo, específica para avaliação de argamassas 
de terra. Além disso, visando contribuir para a normalização das argamassas de 
terra no Brasil, este trabalho também comparou os parâmetros e ensaios 
indicados nas duas normas e apresenta uma sugestão de escopo para uma 
possível norma brasileira para argamassas de terra. Uma norma técnica 
brasileira específica para argamassas de terra é fundamental para qualificação 
da mão de obra profissional de restauração e construção com terra no pais, 
garantir qualidade e segurança aos usuários, além de viabilizar a inclusão da 
terra em programas federais de habitação. Os resultados da pesquisa reafirmam 
que a cal é um excelente estabilizante para construção com terra para ambas 
amostras de solo, e que o excremento bovino apresenta desempenho superior 
aos outros materiais, inclusive a cal, na maioria dos ensaios exigidos. Sendo este 
um material com grande potencial a ser investigado como estabilizante em 
argamassas de terra. 

 

Palavras-chave: Argamassa de Terra; Adições Estabilizantes; Excremento 
bovino; Construção com terra; Norma DIN 18.947; ABNT NBR para argamassas 
de terra para assentamento e revestimento de tetos e paredes.  

  



   

 

Abstract 

This work evaluated and compared the physical and mechanical properties of 

earth mortars stabilized with different materials and found which stabilizers 

obtained the best performance. Also, in order to highlight the differences in the 

physical and mechanical properties of earth mortars produced with a siltyish and 

a clayish soil, was evaluated two groups of mortars, each composed of mortars 

produced with one of the two chosen soils, but stabilized with the same materials 

and proportion to compare your results. With each soil it was also evaluated the 

need or not to add sand, as well as the appropriate proportion, to control the 

shrinkage and the appearance of cracks on the surface of the plaster in the dry 

state. After defining the appropriate addition of sand, with each of the two soil 

samples, eleven traces of mortar were formulated. One of which is a reference 

earth mortar without additions and the other ten has additions of: plaster, 

hydrated lime, cement, cow dung, cooking oil recycled, and combinations of these 

materials. Mortars were evaluated for shrinkage, mechanical strength, support 

adhesion and durability in relation to water action. To guide the methodology of 

the tests realized and the mortar evaluation, the Brazilian technical standard for 

mortars in general, NBR 13.281 published in 2005 and the German technical 

standard DIN 18.947 published in 2013 and updated in 2018, was used. This is 

the first, and until then, the only technical standard in the world specific for the 

evaluation of earth mortars. In addition, in order to contribute to the normalization 

of earth mortars in Brazil, this work also compared the parameters and tests 

indicated in the both standards and presents a suggested scope for a possible 

Brazilian standard for earth mortars. What is fundamental for the qualification of 

the professional labor of restoration and construction with earth in the country, to 

guarantee quality and safety to the users, besides enabling the inclusion of the 

earth in federal housing programs. The research results reaffirm that lime is an 

excellent stabilizer for earth building for both soil samples, and that cow dung 

performs better than other materials, including lime, in most of the required tests. 

For this reason, this is a material with great potential to be investigated as a 

stabilizer in earth mortars. 

 

Key-words: Earth mortar; Stabilizers Additions; Cow Dung; Earth Building; DIN 

18,947; ABNT NBR for earth mortars for laying and covering ceilings and walls.  
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Capítulo 1 - Introdução 

A humanidade vem construindo com o uso de materiais construtivos naturais há 

milênios. O que se evidencia em ruínas encontradas atualmente e edificações 

remanescentes de outras civilizações construídas com terra como o templo de 

Ramsés no Egito com cerca de 5.000 anos, Jericó na Mesopotâmia, Catal Hoyuk 

na Turquia, Harapa no Paquistão, no Mali, a Muralha da China iniciada no século 

III e as pirâmides dos Mochicas no Peru (MINKE, 2006). 

No Brasil ainda também é possível encontrar um vasto repertório construído com 

terra em plena utilização. Existem em diversas cidades históricas do país como 

Recife (PE), São Luiz (MA), Ouro Preto, Mariana e Sabará (MG), várias igrejas 

centenárias além de casas, mosteiros e fazendas (REZENDE et al., 2013). 

Sendo a maioria datadas de antes de 1900. Por mais surpreendente que pareça, 

estima-se que atualmente mais de um terço (1/3) da população mundial viva em 

habitações de terra (EIRES, et al., 2009). 

Sabe-se que até o século 18, todas as edificações do mundo eram construídas 

utilizando materiais naturais como pedras, madeiras, bambu, fibras vegetais e 

principalmente a terra. No entanto, desde a Revolução Industrial, predominou-

se cada vez mais na construção civil o uso de materiais construtivos industriais 

de base cimentícia, cerâmica e metálica. Cujo processo de beneficiamento era 

mais complexo e só possível mediante uso de equipamentos e processos mais 

onerosos e de conhecimentos específicos, pertencentes a uma pequena elite 

econômica. O que se perpetuou e contribuiu ao longo da história para 

consolidação desse mercado de materiais de construção poluentes, com enorme 

acumulação de capital para pequenas elites dominadoras dos meios de 

produção e grande desigualdade social por todo o mundo. 

Além das consequências sociais, segundo Roaf (2009), a predominância destes 

materiais industriais responde pela devastação e poluição do meio ambiente, 

demandando muita energia desde o seu processo de extração, produção e 

logística, até a destinação final dos resíduos da construção e demolição (PINTO 

E GONZÁLEZ, 2005). 

Atualmente no Brasil, de todos os resíduos gerados pelos centros urbanos, mais 

de 60% são RCD (resíduos da construção civil e demolição) (ABRELPE, 2016). 
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Sendo que nestes dados, estão contabilizados apenas os resíduos descartados 

legalmente. Para se ter uma noção, apenas a prefeitura de Belo Horizonte afirma 

recolher mais de 200 toneladas de RCD descartados ilegalmente em ruas e lotes 

abandonados por dia (SLU/PBH, 2018). 

É inquestionável que a demanda mundial por habitação aumentou com o 

crescimento populacional. Porém a humanidade não precisa piorar os índices de 

qualidade do ar e do meio ambiente planetário para suprir esta demanda (ROAF, 

2009).  

Por isto, na área da arquitetura e da construção civil, desde a década de 1960 

observa-se o aumento no volume de pesquisas acadêmicas com o foco em 

materiais de construção naturais cujos processos sejam mais sustentáveis 

ecologicamente, e em práticas de planejamento resilientes encontrados no vasto 

acervo vernáculo existente até os dias de hoje, o que vem inspirando “novas” 

soluções arquitetônicas na atualidade em todo o mundo (ROAF, 2009). 

Alguns países vêm se destacando no aprofundamento das pesquisas e 

reconhecimento destes materiais, inclusive tendo publicado normas técnicas 

específicas para construção com Bambu como o Peru e a Colômbia, e para a 

construção com terra, como Peru, Austrália, Nova Zelândia, Zimbabwe e 

principalmente a Alemanha (WALKER, 2003). 

As construções com terra trazem muitas vantagens a seu favor. Além dos 

ganhos ambientais, suas propriedades também geram economia de recursos 

financeiros e energéticos ao nível doméstico para o usuário. Uma vez que pode 

dispensar a refrigeração e o aquecimento artificial para proporcionar um 

ambiente confortável e agradável. 

Segundo Minke (2000), a terra argilosa possui a propriedade da 

higroscopicidade, ou seja, tem a capacidade de absorver e liberar grandes 

quantidades de umidade para o meio, equilibrando a umidade relativa interna 

dos ambientes, proporcionando maior conforto, qualidade do ar e por isto 

ambientes mais saudáveis. 

A sua grande inércia térmica também regulariza a temperatura interna, 

absorvendo e devolvendo o calor para o ambiente lentamente através da difusão. 

Segundo (GARZON, 2002 e CORREIA, 2000) a alvenaria de terra tem um 
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desempenho térmico e acústico superior aos tijolos cerâmicos, proporcionando 

mais conforto no ambiente e qualidade do ar, além de não conter elementos 

voláteis tóxicos a saúde humana. 

Em termos ecológicos e de sustentabilidade ambiental, a construção com terra 

também apresenta bons argumentos. A argila é um material que se comporta 

como aglutinante em seu estado natural, dispensando processos como a 

mineração e a calcinação, ao contrário do cimento, da cal e do gesso. 

Assim, seu processo de “produção” se resume em escavação e transporte, 

podendo inclusive serem utilizados solos retirados da movimentação de terra no 

próprio terreno ou do entorno. Esta característica contribui para diminuir a 

geração de impacto ambiental em relação a outros aglutinantes, consumindo 

assim menos energia em seu ciclo de vida sendo, portanto, um material mais 

sustentável.  

Além disso em uma obra de terra a geração de resíduos e emissão de qualquer 

tipo de poluentes são irrisórias, uma vez que é um produto natural e o entulho 

sendo apenas terra, pode ser totalmente reutilizado. 

Devido a todas estas qualidades apresentadas, várias universidades no Brasil e 

no mundo tem realizado pesquisas sobre o uso da terra como material 

construtivo. Tanto para construções novas, seja de projetos de interesse social 

ou de alto padrão construtivo, quanto para obras de restauração e manutenção 

de patrimônios edificados.  

José Lemes Galvão Jr. (2015), arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), no texto “O Adobe e as Arquiteturas”, argumenta em 

prol da qualidade das construções com terra. Mostrando em esquema de 

imagens, como é o processo de arruinamento das estruturas e como isso não 

está relacionado com a falta de qualidade técnica e de desempenho da 

arquitetura de terra, e sim com a falta de manutenção, com cobertura e telhas 

danificadas e madeiras apodrecendo, expondo a estrutura a ação da água. 

O livro traz técnicas de manutenção, conservação, restauração e revitalização 

de estruturas de terra e aponta também o problema atual de falta de mão de obra 

qualificada especializada, e a falta de pesquisas no meio acadêmico, em 

materiais compatíveis para restauração e manutenção.  
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O texto destaca a importância de boas práticas para manutenção e para a 

construção com terra e frisa a necessidade de proteger os materiais do contato 

com a água, um dos principais fatores que apresenta risco estrutural a terra. 

Para tal, além de Galvão Jr. (2015), várias autoras como Eires (2012) e Walker 

(2003), aconselham três medidas de segurança em relação a ação da água: 

- A utilização de fundações e vigas baldrames de pedras ou em concreto 

ciclópico, para elevar em pelo menos 30cm a parede de terra do contato com o 

solo e com a água evitando a ascensão por capilaridade; 

- Usar um beiral satisfatório no telhado, para cobrir as vedações das chuvas e 

ventos laterais. É aconselhado que os beirais tenham 1/3 da altura das paredes, 

sendo o mínimo de 40cm indicado para regiões mais secas. 

- E usar uma boa argamassa de revestimento a base de terra com materiais 

compatíveis ao suporte (parede/alvenaria). 

Ao longo da história vernácula da humanidade, para contornar a problemática da 

água e aumentar a durabilidade e resistência das argamassas de revestimento 

(reboco) de terra, povos antigos adicionavam diferentes estabilizantes à massa 

de terra como óleos vegetais, plantas, esterco, urina, leite e até mesmo sangue 

de animais. Sendo algumas destas soluções praticadas até os dias atuais devido 

a sua eficiência no contexto local (Eires, 2012).  

Seguindo esta tendência, atualmente pesquisas acadêmicas em laboratórios 

voltados para materiais de construção, também tem se empenhado em aumentar 

a resistência das argamassas de terra, experimentando a adição de pequenas 

porcentagens de estabilizantes naturais já consagrados pela tradição vernácula 

como os óleos vegetais e o estrume de vaca, e comparando-os desempenhos 

ou comportamentos com outros estabilizantes industriais como o cimento, a cal 

e o gesso (REZENDE, SANTOS e PACHAMAMA, 2020). 

Investigar e entender o comportamento das argamassas e a influência das 

adições, bem como sua composição e escolha correta dos materiais, é 

fundamental para o sucesso da sua performance. Desde o tipo de argila, qual a 

terra mais adequada, a melhor granulometria de areia para cada etapa da 

aplicação, até a quantidade ideal de água para boa trabalhabilidade e adesão ao 

suporte. 
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O aprofundamento sobre as argamassas de terra, bem como sua normalização 

facilitam e fomentam a difusão da técnica, do material e a qualificação da mão 

de obra. Este processo contribui para a valorização da tecnologia vernácula e 

evita praticas equivocadas como o revestimento de alvenarias de terra utilizando 

argamassas de areia e cimento, além de desmistificar impressões e conceitos 

equivocados em relação a construção com terra. 

Neste contexto é importante ressaltar que as construções de terra e as 

argamassas de terra, não são lugares especificamente propícios para 

proliferação de insetos. Uma alvenaria de blocos cerâmicos, de concreto ou de 

pedras, também pode estar sujeita ao surgimento de insetos se não forem 

rebocadas para eliminar fissuras, frestas ou falhas na superfície da parede 

(BIZERRA, 2018). 

Em algumas cidades onde ainda se conserva a tradição de construção com terra 

como na Lapinha da Serra em MG (MOREIRA E REZENDE, 2018) e em outras 

localidades no Brasil, é possível observar paredes em Adobe revestidas 

(recentemente) com reboco a base de cimento e areia, com a intenção de 

aumentar a proteção da parede e a durabilidade do Adobe. 

No entanto, COREMANS (2017) alerta que para preservar as propriedades da 

construção com terra como a higroscopicidade, conforto térmico e acústico, o 

revestimento deve ser feito exclusivamente com argamassas a base de terra.  

Pesquisas atuais revelam que para aumentar a resistência mecânica e em 

relação a água, o uso de estabilizantes em baixas proporções (5%) já surte o 

efeito desejado, sendo o uso da cal o mais indicado devido a melhor 

compatibilidade química e estrutural com a argila, além de seu potencial 

fungicida e inseticida. 

Especialmente em obras de restauração, também deve ser feita uma análise da 

composição do substrato de aplicação (parede existente) e da argamassa antiga 

deteriorada para que sejam escolhidos componentes compatíveis para 

elaboração da nova argamassa de recomposição. 

Pesquisas como (KANAN, 1999) mostram que revestimentos a base de cimento 

e areia não apresentam boa aderência em alvenarias de terra. Além disso, este 

tipo de argamassa de reboco gera uma superfície impermeável sobre a alvenaria 
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de terra que impede a sua transpiração. Com a troca de água impedida entre a 

parede e o ambiente, a retenção da umidade entre a superfície da vedação em 

terra e a argamassa de revestimento, cria um ambiente perfeito para proliferação 

de fungos. Esta combinação acaba culminando no descolamento do reboco e 

expondo as estruturas da parede. 

Assim, para proteger as alvenarias de terra da ação da água, é fundamental que 

os materiais adicionados contribuam para o reboco manter-se intacto após o 

contato com água e que não tornem o revestimento impermeável. Ou seja, o 

reboco de terra deve permitir a transpiração da parede (absorção e liberação de 

umidade para o meio) e ser estruturalmente forte para não se deteriorar após o 

contato prolongado com a água, expondo a alvenaria. 

Em relação ao cimento, a cal apresenta menor rigidez e maior porosidade no 

estado endurecido, permitindo a transpiração e variação dimensional da parede 

de terra. Esta é um dos principais aglutinantes utilizados pela humanidade há 

milênios, tanto como ligante em argamassas apenas de cal e areia, como 

estabilizante para argamassas puras de terra.  

Além do seu uso como aglutinante, a cal também foi muito utilizada nas caiações, 

ou seja, pinturas a base de cal, a fim de se reduzir os esforços com a manutenção 

de revestimentos e pinturas a base de terra, principalmente em paredes 

externas. Além disso, por ser um material alcalino, a cal quando misturada nas 

argamassas de reboco também contribui para repelir insetos vetores de 

doenças, além de ser bactericida e fungicida reduzindo a vulnerabilidade a 

ataques biológicos como mofo por infiltração (COELHO, TORGAL E JALALI, 

2009). 

Segundo Coelho, Torgal e Jalali (2009), os registros mais antigos sobre o uso da 

cal são de 4.000 anos A.C no império Romano onde utilizavam a cal e o calcário 

para a construção civil, para a estabilização de solos e para a pavimentação de 

estradas. 

Durante o processo de invasão e colonização do Brasil, quando todas as 

edificações foram construídas em pedra, terra, madeira e fibras vegetais, apesar 

dos colonizadores não terem encontrado incialmente disponibilidade de rochas 
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calcárias, mantiveram o uso da cal obtida a partir da moagem e calcinação (em 

fornos) de corais e de conchas de bivalves (VASCONCELLOS, 1733).  

Segundo Eires (2012), em algumas ocasiões específicas, a cal virgem também 

era hidratada com além de água, óleos vegetais (de grãos e cereais) ou animais 

(como refugo de óleo de baleia utilizado na iluminação pública no Brasil do 

século XVI), conforme indicava o primeiro livro de orientações para Arquitetura, 

o Tratado para Arquitetura de Vitruvius (século I a.C.). 

Atualmente em substituição ao óleo de baleia que não se pratica mais, os óleos 

vegetais como o de Linhaça ou óleos reciclados de cozinha, vem sendo 

empregados como estabilizantes em argamassas de terra, reaproveitando o 

resíduo e obtendo resultados surpreendentes e similares, quando não superiores 

aos estabilizantes químicos industrializados como o cimento, a cal e o gesso 

(LIMA et al., 2016). 

Apesar do grande interesse científico e comercial pelas argamassas de terra, 

ainda não existem normas brasileiras para este tipo de argamassas. Até o ano 

de 2020 o Brasil contava apenas com as normas para tijolos de solo-cimento. No 

entanto, após anos de pesquisa e esforço coletivo, em janeiro deste ano foi 

publicada pela ABNT a NBR 16814 (ABNT, 2020) – “Adobe - Requisitos e 

métodos de ensaio”. Esta Norma estabelece os requisitos que devem ser 

adotados para a produção de adobe e para a execução da alvenaria, além dos 

métodos de ensaio para sua caracterização física e mecânica. 

Por esta razão, esta pesquisa de mestrado se insere em um momento muito 

adequado, uma vez que a mesma se propõe a deixar contribuições efetivas para 

uma norma técnica sobre argamassas de terra no Brasil, inspirando-se e 

referenciando-se na norma técnica alemã referente as argamassas de terra. 

Em 2013 foi publicado na Alemanha a norma DIN 18947 (NABau, 2013), primeira 

norma técnica do mundo específica para argamassas de terra. A norma foi 

desenvolvida pelo Deutsche Institutfür Normung (DIN) e define alguns requisitos 

e métodos de ensaio. Desde então esta norma tem sido utilizada como referência 

por pesquisadores no mundo todo para a avaliação física e mecânica de 

argamassas de terra, tais como a presente investigação. 
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Justificativa – Motivação 

As argamassas de revestimento e suas composições são fundamentais para 

aprimorar as construções com terra quanto a resistência mecânica, a resistência 

a ação da água e a durabilidade. No entanto não foram encontradas publicações 

sobre avaliação de propriedades físicas e mecânicas em argamassas de terra 

no Brasil, tão pouco se referenciando na norma DIN 18947 publicada em 2013. 

Assim na presente pesquisa optou-se por aprofundar nesta área de interesse 

para contribuir com o aprimoramento tecnológico no Brasil de um sistema 

construtivo mais sustentável ambientalmente. E consolidar um arcabouço 

técnico teórico sobre argamassas de terra produzidas com solos brasileiros. 

De acordo com a literatura publicada sobre construção com terra, é sabido que 

o silte não apresenta propriedades aglutinantes e que por isto os solos siltosos 

são contraindicados. No entanto há situações em que o solo disponível 

localmente para a construção de alguma obra, é bastante siltoso com baixa 

presença de argila e os proprietários não possuem recursos financeiros para 

adquirir carregamentos de solos mais argilosos a serem usados na construção. 

Por isto, para evidenciar as diferenças das propriedades físicas e mecânicas de 

argamassas de terra produzidas com um solo siltoso e outro argiloso, esta 

pesquisa utilizou duas amostras de solo com estas características para produzir 

argamassas e comparar seus resultados.  

Além disso, também é sabido que nas construções com terra, a argila é quem 

atua como aglutinante, sendo muito eficiente como tal. No entanto, terras com 

elevado teor de argila podem ocasionar fissurações nos rebocos, o que pode ser 

controlado de várias maneiras, sendo a adição de areia a mais comum. Apesar 

disto, a adição de areia reduz a resistência mecânica e a resistência ao contato 

com a água. Além de onerar significativamente o custo final das argamassas de 

terra. 

Por isto, esta pesquisa também experimentou a adição dos materiais avaliados 

como estabilizante sem adição de areia, para certificar se algum destes 

estabilizantes é capaz de substituir a areia na sua função de conter a retração 

ao mesmo tempo em que melhora a resistência mecânica e a resistência à ação 

da água. 
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Esta pesquisa também se justifica no fato de ainda não haver publicada no Brasil 

uma norma técnica específica para argamassas de terra. Por isto, referenciando-

se na norma alemã “DIN 18.947 – Argamassa de Terra – Métodos e Requisitos”, 

publicada em 2013 e revisada em 2018, e nos parâmetros e metodologias de 

ensaios estabelecidas na norma brasileira “NBR 13.281 - Argamassas para 

Assentamento e Revestimento de paredes e tetos”, a presente dissertação 

também deixa sugestões de métodos de ensaio e parâmetros classificatórios 

condizentes com a realidade dos solos brasileiros, mediante os experimentos 

realizados e os resultados obtidos.  

E por último este trabalho se motivou profundamente na necessidade de gerar 

subsídios normativos e qualitativos para fomentar o uso de materiais e 

tecnologias vernáculas/tradicionais em programas de habitação social no país, 

principalmente em comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. A prática 

que vem sendo adotada pelos últimos programas de habitação social no país, é 

a demolição e substituição de construções tradicionais com terra por novas 

habitações em alvenaria de blocos e concreto. 

Por acreditar que seja possível oferecer habitação digna ao mesmo tempo em 

que se valoriza o saber de cada comunidade, esta pesquisa se opõe a esta 

prática radical, e aconselha que se aprimore as tecnologias tradicionais locais 

com os avanços que as pesquisas acadêmicas têm oferecido e que se construa 

casas novas com terra com bom acabamento e maior durabilidade.  

As justificativas deste trabalho são também representadas por um capítulo de 

livro publicado pelo autor intitulado “Desafios para inserção de inovações 

tecnológicas em programas de habitação social no Brasil”. Aos 

interessados recomenda-se a apreciação através do link:  (LINK)  
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Objetivo geral  

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar as propriedades físicas e mecânicas de 

argamassas de terra produzidas com solos brasileiros, com e sem adições 

estabilizantes e apontar quais materiais adicionados são mais eficientes para 

melhorar o desempenho destas argamassas. Ou seja, reduzir a retração, 

aumentar a resistência mecânica, aumentar a resistência ao contato com água, 

aumentar a aderência ao suporte e aumentar a durabilidade das argamassas. 

Os materiais a serem adicionados nas argamassas e avaliados enquanto 

estabilizantes são: cimento, cal, gesso, excremento bovino, óleo de soja (usado 

em cozinha) e combinações entre estes materiais. 

Foram utilizados procedimentos metodológicos adotados para o assunto 

internacionalmente. Desta forma contribui-se para a consolidação do arcabouço 

teórico nacional sobre as técnicas vernáculas de construção com terra do país, 

além de gerar resultados que podem ser comparados e discutidos com 

pesquisas de todo o mundo devido a adoção da mesma metodologia.  

 

Objetivos específicos: 

a) Avaliar a necessidade do uso da areia como estabilizante para retração e 
tentar apontar se há outro material (dentre os estudados) capaz de reduzir 
a retração inicial além de melhorar outras propriedades física e mecânicas 
simultaneamente nas argamassas estudadas 
 

b) Avaliar as propriedades físicas e mecânicas de argamassas de terra 
usadas para revestimento de paredes com adição de estabilizantes  
 

c) Apontar entre os materiais adicionados, qual cumpre melhor a função de 
estabilizante (em relação as propriedades físicas e mecânicas) para 
argamassas de terra produzidas com solos arenoso-siltosos e com solos 
argilosos (caulinita). 
 

d) Evidenciar a qualidade de materiais naturais (como esterco e óleo 
vegetal) já consagrados pela tradição vernácula em comparação aos 
ligantes químicos industriais 
 

e) Gerar dados para compor tabelas e parâmetros de classificação a serem 
utilizadas em uma possível norma brasileira de Argamassas de Terra para 
Revestimento 
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Estrutura da dissertação 

O primeiro capítulo desta dissertação, Introdução, apresenta as justificativas 

que levaram a opção pelo tema e quais são os objetivos da pesquisa. E nos 

capítulos dois, três e quatro, será apresentada uma Revisão Bibliográfica sobre 

os assuntos envolvidos, fundamentando os argumentos da investigação. 

No capítulo 2, As Argamassas de Terra, serão abordadas a composição, os 

conceitos, o comportamento, as propriedades e as funções essenciais que as 

argamassas de terra devem cumprir. Além de discutir se há a necessidade ou 

não de estabilizar o solo utilizado para produção de argamassas. 

No capítulo 3, Os Estabilizantes, serão apresentados os materiais a serem 

utilizados e avaliados como estabilizantes para as argamassas de terra. O que 

são, qual sua função, como reagem na argamassa e a sustentabilidade envolvida 

no seu processo de extração e uso, enfim, suas vantagens e desvantagens.  

No capítulo 4, Normalização de argamassas de terra, serão abordadas as 

normas técnicas brasileiras e europeias sobre argamassas, e especialmente a 

norma técnica alemã DIN 18947 específica para argamassas de terra. Neste 

capítulo serão apresentados os requisitos, métodos e ensaios escolhidos pela 

pesquisa para avaliar o desempenho das argamassas de terra, sendo estes 

ensaios sugeridos para compor a norma brasileira para argamassas de terra. 

No capítulo 5, Planejamento metodológico, será apresentado o roteiro seguido 

por esta pesquisa para alcançar os objetivos propostos. No capítulo 6, será feita 

a Caracterização dos materiais e dos suportes utilizados. No capítulo 7 serão 

apresentadas as medidas para Controle da retração nas argamassas. E no 

capítulo 8 serão apresentados os traços formulados bem como os Ensaios 

realizados e os seus resultados por ensaio.  

Já no capítulo 9, será realizada a Discussão dos resultados, a avaliação do 

desempenho das argamassas e dos materiais estabilizantes e a comparação 

com os resultados de outras pesquisas.  

No capítulo 10 serão apresentadas as Conclusões do trabalho. No capítulo 11 

estão as Sugestões de ensaios e parâmetros para compor uma norma 

brasileira para argamassas de terra. E no capítulo 12 estão as Sugestões 

para pesquisas futuras. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Capítulo 2. Argamassas de Terra 

  

Segundo Faria (2012), as argamassas são um dos produtos mais utilizados na 

construção civil e nas construções com terra, não é diferente. 

As argamassas de terra são fundamentais para o preenchimento da taipa-de-

mão, para a estabilidade e coesão dos blocos de terra assentados em uma 

parede, assim como são fundamentais para revestir e proteger as alvenarias das 

chuvas, principalmente em zonas tropicais como é o caso do Brasil. 

Como a terra é um material abundante disponível na natureza e não demanda 

beneficiamentos complexos, este material assim como as fibras vegetais, 

madeiras, bambu e pedras, estão bastante presentes nas soluções das 

arquiteturas vernáculas não só do Brasil, mas também em todo o mundo. 

A simplicidade e a qualidade da terra como material de construção foram 

responsáveis pela sua sobrevivência através do tempo e a difusão por todo o 

território brasileiro desde a invasão portuguesa até os dias de hoje. 

Para além do vasto repertório histórico brasileiro edificado em terra, atualmente, 

tem-se notado um aumento significativo do número de construções novas 

edificadas em terra (SANTOS et al., 2018) por diversos motivos. Além da 

sustentabilidade ambiental envolvida no uso deste material, as argamassas de 

terra, assim como as alvenarias de terra, apresentam propriedades vantajosas 

para a qualidade de vida dos usuários dos interiores das edificações e dos que 

desfrutam do microclima ao redor. 

O reboco realizado com argamassas de terra tem o potencial de absorver e 

liberar umidade para o meio, contribuindo para o equilíbrio da umidade relativa 

do ar no ambiente (MINKE, 2000). Os rebocos de terra também retardam a 

ampliação e reverberação do som no ambiente, e devido a sua maior inércia 

térmica, transferem calor lentamente, proporcionando maior conforto no interior 

dos ambientes por levar um tempo maior para equilibrar a temperatura interna 

com a externa da edificação. 

Assim, quanto maior for o volume e a espessura da alvenaria de terra, maior será 

a inércia térmica e o potencial de absorver o som e a umidade. No entanto, 
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apesar de que a vedação (taipa-de-mão, taipa-de-pilão ou adobe), possa ter a 

espessura desejada, recomenda-se que o reboco tenha espessura inferior a 

3cm, para evitar o descolamento (COREMANS, 2017).  

Geralmente a argamassa de revestimento de terra ou “reboco de terra” é 

aplicada em duas ou três camadas. A primeira camada faz o nivelamento da 

superfície da alvenaria (de adobe ou taipa-de-mão por exemplo), ela deve 

apresentar espessura inferior a 2cm e ser feita preferencialmente com areia 

grossa ou média. A segunda camada deve ser menos espessa, sendo 

aconselhado no máximo 0,5cm e o uso de areia média. E por fim, a última 

camada e mais fina deve ser feita preferencialmente com areia fina e aplicada 

apenas para acabamento da superfície e cobertura de pequenas fissuras. Em 

todas as camadas podem ser adicionados areia, fibras vegetais ou outros 

estabilizantes caso seja necessário e de interesse (COREMANS, 2017) 

Além da funcionalidade estrutural e de revestimento, também é possível utilizar 

a argamassa de terra para fins artísticos. Com a superfície ainda úmida, pode-

se fixar conchas, pedras ou mesmo modelar uma escultura na superfície de barro 

antes da camada final de acabamento. Porém, por ser este um local na parede 

em que haverá maior peso concentrado e massa de barro, recomenda-se 

adicionar um pouco de palha seca a mistura, cortada em tamanhos de até 5cm 

para conferir unidade a escultura e prevenir o descolamento de algum detalhe 

(MINKE, 2019). 

Embora a adição de palha seca ou verde seja utilizada tradicionalmente na 

construção com terra em diversos locais no mundo, este é um estabilizante que 

não deve ser utilizado generalizadamente. Segundo Minke (2018) e Correia 

(2016) há uma grande redução da resistência a compressão das argamassas 

com adição de fibras vegetais, porém há também uma diminuição da massa 

específica, menor retração no estado endurecido e aumento relativo do 

isolamento térmico. Assim, a depender da aplicação como é o caso das 

esculturas, das argamassas de preenchimento da taipa-de-mão, e de outras 

técnicas de vedação sem função estrutural, as fibras podem ser um ótimo 

estabilizante.  

Minke (2018) apresenta vários estabilizantes naturais utilizados tradicionalmente 

e outras alternativas contemporâneas para melhorar o desempenho e as 
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propriedades físicas e mecânicas da terra como a resistência mecânica e a 

resistência a ação da água. Dentre eles destaca-se a emulsão de cactos 

fermentados, o estrume do gado, a urina de cavalo, o leite de vaca (devido a 

presença da caseína), os óleos vegetais e animais, resina de árvores, cinzas de 

madeira, as pozolanas (argila calcinada) ou cinzas vulcânicas moídas, pó de 

rochas, areia entre outros. 

Além do uso de fibras vegetais, aparas de grama ou palhas de arroz, a adição 

de estabilizantes nas argamassas de terra visando conferir alguma propriedade 

a mistura, é tradicionalmente comum na arquitetura vernácula. Merecendo por 

tanto um aprofundamento científico para melhor compreender seus efeitos e, 

portanto, escolher os mais adequados a cada situação. 

 

2.1. Definições e Conceitos 

Segundo a NBR 13529 (ABNT, 2005) as Argamassas em geral são uma mistura 

homogênea de agregado miúdo, aglomerante e água. Podendo ser 

incorporados aditivos ou estabilizantes caso necessário, para otimizar alguma 

propriedade da argamassa no estado fresco ou no estado endurecido. 

Por sua vez, as Argamassas de Terra são uma mistura homogênea composta 

apenas por terra e água, podendo haver ou não a adição de estabilizantes para 

aumentar a resistência mecânica e à umidade por exemplo. 

Nas argamassas de terra, a areia é o agregado (miúdo) e a argila é o 

componente que atua como o aglomerante. Apesar do silte ser uma fração fina, 

ele não apresenta as qualidades de um aglomerante, sendo aceitável sua 

presença e atuação como agregado miúdo (TORRACA, 2009).  

Segundo a NBR 9935 (ABNT,2011) os agregados são materiais obtidos da 

fragmentação natural ou artificial de rochas e minerais, com dimensão dos grãos 

entre 0,075mm e 100 mm no máximo. Sendo o agregado miúdo os grãos com 

dimensão máxima de 4,8mm, como as areias grossas. 

Os agregados geralmente não influenciam as características de endurecimento 

das argamassas, ao contrário dos aglomerantes, mas sim na sua estrutura. A 

diversidade granulométrica na argamassa é muito importante para criar uma 

unidade entre os materiais componentes. 
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Até mesmo a forma dos agregados também tem influência, por exemplo, na 

quantidade de fissuras que surgem na argamassa no estado seco endurecido. 

Grãos com formas mais angulares (Figura 1) apresentam maior superfície de 

contato e por tanto permitem a formação de mais vazios na argamassa do que 

grãos muito polidos ou redondos. Vazios estes que são utilizados para absorver 

e liberar calor, umidade e impacto, sem deformações físicas. Além disso, grãos 

muito grandes na última e mais fina camada diminuem a resistência a abrasão 

superficial, o que acontece ao contrário com grãos de areia mais finos (LIMA et 

al., 2016). 

 

Figura 1: Comparação da forma de grãos esféricos à angulosos e a sua superfície de contato. 

 

Os aglomerantes são materiais que com a adição de água, mudam do estado 

seco em pó para líquido em pasta e unem os agregados conferindo resistência. 

Formando assim um conjunto contínuo com propriedades de um material único 

e homogêneo. Existem basicamente dois tipos de aglomerantes, os hidráulicos 

e os aéreos. 

Os aglomerantes hidráulicos, como o cimento e a cal hidráulica, endurecem 

na presença da água, podendo até ser submersos. Estes ligantes conferem a 

argamassa elevada resistência mecânica, boa aderência ao suporte e baixa 

absorção de água  

Já os aglomerantes aéreos, como o gesso e a cal aérea, endurecem apenas 

no contato com o ar devido a necessidade da reação química com o gás 

carbônico (CO2) presente na atmosfera. Em relação aos ligantes hidráulicos, os 

ligantes aéreos proporcionam às argamassas menor resistência a ação da água 

depois de secos e endurecidos, embora satisfatório para baixas demandas de 

carga, menor tempo de pega, e maior tempo necessário para completar a cura 

e obter resistência máxima. 
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E a argila (presente na terra), não é um ligante aéreo nem hidráulico, embora 

possa ser associada a ligantes dos dois tipos como por exemplo o uso de 

cimento ou cal em pequenas proporções atuando como estabilizantes.  

Os estabilizantes são materiais orgânicos ou inorgânicos adicionados em 

pequena quantidade à mistura para alterar as propriedades físicas e mecânicas 

da argamassa no estado endurecido ou mesmo no estado fresco. 

A depender de cada estabilizante utilizado é possível aumentar a plasticidade da 

argamassa, reduzir a absorção de água por capilaridade ou mesmo aumentar a 

resistência mecânica no estado endurecido. Por isto, com o objetivo de melhorar 

o desempenho de argamassas de revestimento de terra, muitas pesquisas têm 

avaliado o desempenho do uso de diferentes materiais como excremento animal, 

fibras e óleos vegetais e alguns aglutinantes como o Gesso, o Cimento e a Cal 

em pequenas proporções (entre 5 e 10%), com a função de estabilizantes.  

Apesar de as areias serem definidas como agregado miúdo na composição de 

argamassas em geral, na construção com terra a areia também atua como um 

material estabilizante uma vez que a sua adição estabiliza a retração e reduz a 

ocorrência de fissuração no reboco. 

A esta forma de estabilizar as argamassas de terra é chamada correção 

granulométrica, pois promove a melhor distribuição granulométrica de grãos na 

argamassa. 

 

2.2. Composição das Argamassas de Terra 

Como foi visto, as argamassas de terra consistem numa mistura simples de terra 

com granulometria entre argila, areia e silte com água. Porém a escolha destes 

componentes e suas proporções são muito importantes. 

A argila, presente na terra, é o aglutinante na mistura. Este aglutinante irá 

conferir boa resistência no estado endurecido, boa aderência ao suporte e baixa 

resistência a ação da água, porém o excesso de argila pode causar retração e 

fissuração nas argamassas no estado endurecido, a depender do tipo e da 

estabilidade da argila (LIMA et al., 2020). 
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A argila também é responsável por proporcionar boa coesão, plasticidade e 

trabalhabilidade no estado fresco, porém em excesso torna a massa muito 

pegajosa. Por isto a presença de areia é importante na mistura, tanto para 

melhorar a trabalhabilidade da argamassa no estado fresco como para reduzir a 

retração no estado endurecido. Porém em excesso a areia também prejudica a 

trabalhabilidade, a coesão, a plasticidade e a resistência final. Por isto o ideal é 

uma distribuição equilibrada desses componentes (LIMA et al., 2016). 

Nas argamassas a areia é o agregado miúdo. Os grãos de areia são entre mil e 

dez mil vezes maiores que os grãos de argila (e que os grãos de cimento). Já os 

grãos de silte apresentam dimensão intermediaria entre a argila e a areia. Por 

isto, os grãos de areia possuem uma superfície de contato muito menor que a 

das argilas. 

Assim, em uma argamassa onde não há adição de areia e utiliza-se apenas solo 

argiloso, haverá poucos espaços vazios entre os grãos finos de argila. Porém, 

como a água presente na mistura da argamassa irá evaporar durante a secagem, 

é importante e necessário que haja espaços vazios para sua passagem. Caso 

contrário ocorrerá fissurações na argamassa para permitir que a água possa sair 

(ZAK et al., 2016). 

Assim, em solos argilosos, através da adição de areia, equilibra-se a distribuição 

granulométrica na argamassa e a dimensão dos grãos em sua composição, e 

reduz-se a formação de fissuras no estado seco, endurecido.  

A diversidade e a distribuição granulométrica equilibrada, criam uma rede 

estrutural homogênea estável e com micro espaços vazios entre os grãos por 

onde se evapora a água, contribuindo assim para diminuir a retração e as 

fissuras no estado endurecido, o que também aumenta a resistência mecânica. 

Porém, o excesso de areia (mais que 85% e menos de 5% argila) reduz a coesão 

e a aglutinação da argamassa no estado endurecido, perdendo drasticamente 

resistência mecânica, aderência ao suporte e resistência a água (LIMA, 2016), 

como também pode ser observado nos resultados da presente pesquisa. 

Já o excesso de componentes finos sem adição de areia, também irá reduzir a 

resistência mecânica da argamassa pois haverá excesso de fissuração. Por isto 

o importante é que haja um equilíbrio entre os componentes da argamassa de 
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terra, podendo mesmo recorrer a adição de outros materiais estabilizantes para 

conter a retração ao invés de areia, ou para aumentar a aglutinação, como baixas 

adições de cal em uma terra siltosa com pouco teor de argila. 

Já o silte apresenta alguma coesão quando umedecido, porém, ao secar perde 

essa propriedade, trazendo instabilidade a mistura, sendo desaconselhável o 

uso de solos muito siltosos. Apesar disto, sua presença na terra para construção 

é aceitável para ampliar a diversidade granulométrica (como um agregado 

intermediário), contanto que em baixas proporções (HAMARD et. al., 2013). 

Em termos de proporção mineral da composição das argamassas de terra, 

diversos autores apontam que a composição ideal vai depender da sua aplicação 

e a função que a mesma irá exercer. Mas que principalmente irá depender da 

amostra de terra utilizada, sendo necessário a realização de experimentos 

quanto a retração e resistência mecânica para esta definição. Apesar de não 

haver então um traço genérico, no caso da produção de Adobes indica-se a 

composição de 50-70% de areia, e 50-30% de argila e silte (NEVES e FARIA, 

2011). 

Já para vedação de taipa-de-mão, como não há o exercício de função estrutural, 

esta proporção é mais livre, sendo um requisito básico a presença de argila para 

proporcionar a pega e a coesão necessária, e a presença de areia para conter a 

fissuração, sendo também recomendada a mesma proporção do adobe. 

E para as argamassas de revestimento ou assentamento, Torraca (2009) 

aconselha que a proporção da mistura tenha de 20 a 30% de argila e silte e 70 

a 80% de areia. Por isto é importante compreender o comportamento da terra 

disponível bem como detectar a porcentagem da sua composição, para indicar 

o método de estabilização e as proporções mais adequadas de cada material 

para obter o melhor desempenho na construção com terra. 
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2.3. Terra ou Solo - Características  

Segundo Houben e Guillaud (1994), os solos são o resultado da sobreposição 

de camadas de matéria orgânica e minerais ao longo dos anos sobre o maciço 

rochoso. O saprolito, partículas minerais granulares oriundas da desintegração 

física de rochas por intemperismo, ou seja, pela ação da água do ar e do tempo, 

se misturam no processo de formação do solo, com restos orgânicos oriundos 

da decomposição de animais e vegetais. Esta mistura sofre transformações 

físicas e químicas ao longo dos anos que serão determinantes para a 

composição final do solo, bem como seu comportamento e, portanto, sua 

classificação pedológica. 

Com exceção de solos transportados, quanto mais profunda a camada do solo, 

mais antiga é a sua formação, sendo possível encontrar desde fósseis, jazidas 

de petróleo a grandes quantidades de argila. (TOLEDO et. al., 2000). 

No Brasil a maioria dos solos são mais antigos e bem estratificados, sendo estes 

solos classificados como Latossolos (Figura 2). Segundo Castro (2002) o grupo 

dos Latossolos é predominante em Minas Gerais, ocorrendo em 47,48% de sua 

área total, inclusive na região de Belo Horizonte. 

O primeiro horizonte do solo, mais próximo a superfície, é chamado Horizonte A 

(Figura 2). Esta primeira camada varia sua profundidade em até 2m abaixo da 

superfície e é muito rica em matéria orgânica, sendo assim muito apropriada 

para o cultivo agrícola, mas não para a construção. Apresenta cheiro 

característico de matéria orgânica e coloração que varia de preta a marrom.  

Já os solos do horizonte B (Figura 2) são classificados como solos de 

comportamento laterítico (NOGAMI e VILLIBOR, 1995). Estes são solos estáveis 

estruturalmente, com rara presença de matéria orgânica e uma grande 

diversidade granulométrica na fração fina, desde a areia até as argilas.  

Nesta camada, geralmente os minerais instáveis já foram lixiviados para 

camadas inferiores, restando normalmente óxido de ferro (Fe2O3), alumina 

(Al2O3) e minerais que apresentam em sua composição a sílica (SiO2) como o 

quartzo. Esta composição mineralógica de fina granulometria do horizonte B, 

resulta na formação dos diferentes tipos de argila (SOUZA SANTOS, 1989). 
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Figura 2: Esquema de formação do solo e Corte esquemático de perfil do solo. Fonte: Neves e 

Faria (2011) adaptado de Lepsch (2010). 

 

Devido os minerais presentes na composição da camada B, estes solos 

apresentam tons de cores que variam entre amarelo, laranja e vermelho, 

oferecendo belas opções também para geotintas, ou seja, tintas naturais 

elaboradas a partir de terra argilosa. 

A depender da região onde foi formado e da cobertura vegetal recente, o 

horizonte B pode estar mais próximo da superfície, embora geralmente seja 

encontrado a partir de 2 metros de profundidade. Esta camada costuma ter 

espessura menor que 5 metros, onde mantém comportamento uniforme ou 

semelhante em toda sua extensão (CASTRO, 2002). 

Além da classificação pedológica do solo por idade, horizontes e 

comportamento, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da norma 

NBR 6502 (ABNT, 1995) -Terminologia - Rochas e Solos, também classifica os 

solos segundo a sua granulometria, sendo considerados como:  
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-Blocos de rocha – rochas com diâmetro superior a 1,0 m.  

-Matacão – fragmento de rocha com dimensão entre 20 cm - 1,0 m.  

-Pedregulho grosso – partículas de rocha com dimensão entre 2cm – 6cm 

-Pedregulho médio – partículas de rocha com dimensão entre 6mm – 2cm 

-Pedregulho fino – partículas de rocha com dimensão entre 2mm – 6mm 

-Areia – solo não coesivo, não plástico, formado por minerais ou partículas de 

rocha com dimensão entre 0,06 mm e 2,0 mm. 

-Areia grossa - (0,6 mm a 2,0 mm).  

-Areia média - (0,2 mm a 0,6 mm) 

-Areia fina - (0,06 mm a 0,2 mm), 

-Silte – solo com baixa ou nenhuma plasticidade e baixa resistência quando 

seco. É formado por partículas de rocha com dimensão entre 0,002mm - 

0,06mm.  

-Argila – solo de graduação fina constituída por partículas com dimensões 

menores que 0,002 mm. Apresentam características marcantes de plasticidade; 

quando suficientemente úmido, molda-se facilmente em diferentes formas, 

quando seco, apresenta coesão suficiente para construir torrões dificilmente 

desagregáveis por pressão dos dedos. Caracteriza-se pela sua plasticidade, 

textura e consistência em seu estado e umidade naturais.  

 

Assim uma vez que a Arquitetura com Terra, utiliza da fração do solo cuja 

classificação granulométrica se enquadre entre areias, siltes e argilas, esta 

pesquisa denomina terra a fração do solo cuja granulometria seja assim 

classificada. Portanto os solos encontrados no Horizonte B dos Latossolos, onde 

não há matéria orgânica, porém há bastante micropartículas granulares de 

minerais, é aonde se encontra solos mais adequados para a construção com 

terra. 

De acordo com cada região, a formação rochosa e os intemperismos sofridos, 

pode-se encontrar diferentes composições mineralógicas mesmo no horizonte 

B. Formando solos com diferentes proporções de argila e de areia, com 

diferentes composições e arranjos de minerais que resultem em diferentes tipos 

de argilas com diferentes comportamentos.  Por isto a análise e a escolha correta 

da terra são fundamentais para o sucesso da construção.  

Existem alguns ensaios realizados em laboratório que fornecem a caracterização 

da amostra do solo de forma mais precisa como a classificação granulométrica 
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por peneiramento e sedimentação, limites de liquidez e plasticidade, difração de 

Raios-X, Fluorescência de Raios-X e a Análise de Capacidade de Troca 

Catiônica através do ensaio com o Azul de Metileno. 

Além dos ensaios normatizados a serem realizados em laboratório, existem 

alguns ensaios tátil-visuais expeditos que podem ser realizados em campo para 

identificação e a seleção de solos. Para tal recomenda-se recorrer ao livro 

“Seleção de Solos e Métodos de Controle na Construção com Terra – práticas 

de campo” (NEVES et al., ., 2005). Além de também recorrer ao Teste da Caixa 

conforme orientações do livro “Manual do Arquiteto Descalço” (LENGEN, 1997). 

De todo modo, em campo é importante observar algumas características que 

podem ser constatadas ao molhar com água uma amostra de solo, e moldar uma 

pequena esfera (3 cm de raio) e um pequeno tijolinho (16x4x4 cm). Ainda no 

estado fresco, já se pode observar alguns comportamentos da argila, como a 

plasticidade e a coesão. E ao secarem a sombra, também pode-se observar nas 

duas amostras de solo moldadas, a retração, a presença de fissuras e perceber 

a sua resistência mecânica frente as tentativas de destorroamento ou 

esmagamento manual. 

 

2.2.2. Argila, aglomerante 

Como já foi visto a argila é a fração granulométrica mais fina do solo, com 

diâmetro inferior a 0,002mm, resultado de anos de transformações físicas e 

química debaixo da superfície terrestre. Ela é composta por diferentes 

argilominerais rochosos em forma cristalina, que a depender das porcentagens 

de sua presença, irão determinar o comportamento e a classificação de cada tipo 

de argila. Também é possível encontrar resquícios de matéria orgânica, metais 

não cristalinos ou amorfos e outros minerais residuais. 

Os minerais argilosos ou argilominerais presentes no solo e que compõe as 

argilas são associações de dióxidos de Silício com outros óxidos, ou seja, são 

silicatos hidratados podendo conter cátions tais como: Alumínio (Al), Magnésio 

(Mg), Ferro (Fe), Cálcio (Ca) e Potássio (K) entre outros. 

Segundo Souza Santos (1989): “quimicamente as argilas são encontradas no 

solo compostas por silicatos de alumínio hidratados, contendo em certas 
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quantidades outros elementos como magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio, ilítio 

e outros”. Com a adição de água e mudança elétrica causada na mistura, a 

depender da composição mineralógica do solo, os silicatos de alumínio podem 

realizar permutas do alumínio com outros argilo minerais presentes no solo, (em 

busca de ligações mais estáveis) transformando-se em um silicato de 

composição diferente, como de potássio por exemplo.  

Segundo Oliveira (2011) “basicamente a estrutura das argilas é formada por 

duas unidades cristalográficas, a Sílica (dióxido de silício - SiO2) e a Alumina 

(óxido de alumínio - Al2 O3) podendo haver ou não a presença de Óxido de ferro 

(Fe2 O3) ” e outros argilominerais. 

Estruturalmente estas partículas são dispostas de forma laminar, ou seja, planas 

como lâminas (Figura 3) e podem apresentar formato desde muito anguloso a 

arredondado nas bordas. 

 

Figura 3: Representação esquemática de partículas planares de argila dispostas de forma 

laminar Fonte: Santos (2014). 

 

Segundo Neves et al., (2005) a composição, as cargas elétricas dos constituintes 

e as ligações iônicas realizadas entre eles é que são responsáveis pela 

resistência a água, a retração e expansão, e pela coesão das argilas, ou seja, a 

capacidade de manter as partículas unidas. 

Os principais grupos de argilas são: 

- Montmorilonita ou Esmectita: Apresenta estrutura pouco rígida permitindo a 

penetração da água entre as partículas e alta retração e expansibilidade sendo, 

portanto, muito instável para a construção com terra. Por outro lado, é uma argila 

muito útil para escoramento de perfurações e fundações devido sua propriedade 

super expansiva. 
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- Ilita ou Muscovita: Apresenta estrutura semelhante a Montmorilonita, porém 

muito menos expansiva, sendo menos instável. 

- Caulinita: Apresenta estrutura rígida e estável em presença da água e baixa 

retração e expansibilidade, sendo esta a argila mais adequada para a construção 

com terra. Sua composição mineral lhe proporciona uma equilibrada carga 

elétrica o que lhe confere suas propriedades estáveis.  

Segundo o livro Tecnologia de Argilas de Pérsio de Souza Santos (1989), a 

principal diferença destas argilas é sua rigidez estrutural, consequência da 

composição mineralógica e, por conseguinte das suas cargas elétricas e 

ligações. A carga elétrica negativa (maior presença de elétrons) ou positiva 

(maior presença de cátions) causada pela presença de algum mineral ou outro 

ocasiona as permutas minerais, quando há a presença/adição da água, uma vez 

que as cargas tendem a se equilibrar na mistura (com a oferta de hidroxilas-OH). 

Assim, a depender da composição mineral podem ocorrer a permuta ou não do 

alumínio por magnésio ou ferro, e do silício por alumínio ou ferro, neutralizando 

as cargas residuais 

Devido a sua composição mineral e estabilidade de cargas elétricas, na caulinita 

praticamente não ocorrem substituições, mantendo seu volume estável a perda 

e absorção de água. Já na Ilita ocorre a substituição de parte do alumínio por 

silício e o cátion neutralizante é o potássio. E na montmorilonita as permutas 

também ocorrem e os cátions neutralizantes podem ser sódio, cálcio, potássio 

ou mesmo outros presentes em sua composição (SOUZA SANTOS, 1989). 

Assim, entender este processo é muito importante para a escolha adequada de 

estabilizantes para cada tipo de argila. Uma vez que sabida a composição 

mineral de uma argila, através de ensaios como a Difração de Raios-X, é 

possível escolher estabilizantes e componentes com cargas elétricas específicas 

visando proporcionar estabilidade e equilíbrio iônico (elétrico) a nova mistura 

estabilizada.  

Apesar de não ser amplamente utilizada como aglutinante na construção civil, a 

argila é bastante utilizada nos segmentos de material cerâmico sendo muitas 

vezes o constituinte principal das massas para produção de tijolos, azulejos, 

cerâmicas e peças sanitárias. 
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Ao ser utilizada para produção cerâmica, a massa repleta de argila (rica em sílica 

e alumina na forma de cristais) passa pelo processo de queima (calcinação), ou 

seja, depois de moldados os tijolos, azulejos ou as peças cerâmicas, são 

colocados em fornos com altas temperaturas, na ordem de 800ºC a 1400ºC. 

Segundo Souza Santos (2011), neste processo ocorre a reação pozolânica da 

argila, ou seja, seus cristais de sílica e alumina (silicato de alumínio -

Si4Al4O10(OH)8) perdem todas as hidroxilas OH (acima de 500ºC a 700ºC) e se 

transformam em sílica e alumina reativa ou amorfa (Si4Al4O10), aumentando 

significativamente a resistência a água e a resistência mecânica, além de ganhar 

a capacidade de reagir com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) presente na cal por 

exemplo, dando origem a silicatos de cálcio hidratados (C-S-H), responsáveis 

por elevada resistência mecânica (FARIA, 2012). 

Contudo, apesar de conferir as argamassas aumento significativo da resistência 

a água e resistência mecânica, a argila quando calcinada perde a propriedade 

de reaproveitamento.  

Segundo Ponte (2012) ao mesmo tempo que a fragilidade das argilas frente a 

ação da água é algo a ser contornado, esta também pode ser encarada como 

uma vantagem das argamassas de terra em termos de reutilização e geração de 

resíduos. O processo de endurecimento da argila nas construções com terra, 

ocorre com a secagem a sombra ou ao sol, o que, mesmo após a secagem, 

permite a argila retomar a plasticidade original através da adição de água para 

amassamento, podendo então ser reutilizada. No entanto com a calcinação da 

argila, formando as pozolanas, o endurecimento deste material gera uma reação 

química irreversível, impossibilitando o seu reaproveitamento futuro como 

ligante. 

 

2.2.3. Areia - agregado miúdo 

Segundo a NBR 9935 Agregados – Terminologia (ABNT, 2011), a areia é um 

solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de rochas 

com diâmetros compreendidos entre 0,06 mm e 2,0 mm. Segundo a norma para 

classificação de solos as areias são classificadas conforme diâmetro dos grãos 

como: areia fina (0,06 mm a 0,2 mm), areia média (0,2 mm a 0,6 mm) e areia 

grossa (0,6 mm a 2,0 mm). 
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No entanto, nem todo material que se enquadra na granulometria identificada 

como argila ou areia, não necessariamente é uma argila ou uma areia. Podem 

haver outros resquícios minerais ou até mesmo matéria orgânica nestas 

dimensões. 

As areias lateríticas, ou de comportamento laterítico, são materiais arenosos, 

com poucos finos lateríticos e que podem ser classificados pedológicamente 

como areias quartzosas e Regossolos. Apresentam pouca coesão e baixa 

variação dimensional quando secas. Entretanto, quando compactadas, 

apresentam-se permeáveis, porém com elevada resistência mecânica 

(CASTRO, 2002). 

Segundo Oliveira (2011), as areias naturais mais encontradas são siliciosas, ou 

seja, apresentam predominantemente em sua composição saprolito 

metamorfoseado de quartzo, porém também é possível encontrar outras areias 

artificiais de constituição (calcária, granítica ou basáltica por exemplo) 

resultantes de subprodutos da exploração e preparação de rochas e da 

mineração. 

Destaca-se que o quartzo, que também é conhecido como Sílica ou dióxido de 

silício (SiO2), é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre. E devido 

aos intemperismos, transporta-se de rocha para solo na forma de saprolitos, 

sendo o componente principal da maioria das areias (OLIVEIRA, 2011). 

Geralmente nas argamassas, o agregado miúdo escolhido é a areia. Os 

agregados são adicionados as argamassas para conferir maior plasticidade na 

mistura, diminuindo o comportamento viscoso e pegajoso da argamassa de 

argila pura no estado fresco (SANTOS et al., 2014). 

Por outro lado, os agregados não influenciam as características de 

endurecimento das argamassas, mas sim na sua estrutura ao endurecer. 

A diversidade granulométrica na argamassa oferecida pelo agregado (areia) é 

muito importante para criar uma unidade estrutural entre os materiais da 

argamassa, criando conexões estruturais onde é necessário e permitindo 

espaços livres estratégicos (HOUBEN E GUILLAUD, 1994). 

No caso das argamassas, que geralmente não apresentam espessuras maiores 

que 5cm, devem ser utilizadas areias médias ou melhor ainda, uma mistura de 
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areias médias, grossas e finas. Zak et al., (2016) evidenciou que a 

predominância de areia fina, conduz a maior fissuração e a diminuição da 

resistência mecânica da argamassa no estado endurecido. 

A forma geométrica dos agregados também apresenta influência na quantidade 

de fissuras que surgem na argamassa no estado endurecido. Grãos com formas 

mais angulosas apresentam maior superfície de contato e por tanto permitem a 

formação de mais espaços vazios na argamassa do que grãos muito polidos ou 

redondos. Assim, estes espaços vazios criados, são utilizados pela água ao 

evaporar durante a secagem, ou trocas higroscópicas, das paredes de terra. 

Como a água já encontra um caminho de saída percorrendo os espaços vazios, 

não há a necessidade de formar novos caminhos para tal, motivo pelo qual no 

estado endurecido apresenta-se uma diminuição da quantidade de fissuras (ZAK 

et al., 2016). 

Contudo, apesar dos seus benefícios, as areias não devem ser adicionadas em 

excesso, pois podem prejudicar a resistência das argamassas. Sendo por isto 

recomendado que não se exceda a porcentagem de 70-80% de Areia e 30-20% 

de Argila. (TORRACA, 2009).  

Por outro lado, quando as condições financeiras dos proprietários da obra, ou 

membros da comunidade, não forem favoráveis para a aquisição de areia, é 

possível usar a terra argilosa sem a estabilização granulométrica por adição de 

areia e optar por uma técnica sem função estrutural ou mesmo outros 

estabilizantes a serem inclusive avaliados nesta pesquisa. 

Por exemplo em uma vedação não estrutural de Pau-a-pique ou Taipa-de-mão, 

o peso do telhado é descarregado na estrutura de vigas e pilares, por isso o 

surgimento ou não de fissuras na vedação não compromete a estrutura e pode 

ser contornado através de nova aplicação de argamassa de reboco em estado 

físico mais fluido dentro das fissuras para reposição e por fim realizar uma 

aplicação final da argamassa de revestimento com bom acabamento e se 

possível com uma pequena porcentagem de algum estabilizante como a cal ou 

com alguma argila mais estável que apresente menor retração e fissuração. 

Ao contrário, em uma alvenaria de adobe estrutural ou taipa-de-pilão, a adição 

de areia na mistura, e até de outros estabilizantes se necessário, é fundamental 
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para prevenir e evitar as fissuras, uma vez que poderiam comprometer toda a 

estrutura da construção.  

Segundo Neves et al., (2005) em Adobes, trincas ou fissuras maiores que 5cm 

e com profundidade maior que 1 cm podem comprometer estruturalmente o 

bloco de terra. 

 

2.3. A Terra precisa de Estabilização para ser usada na construção? 

Como já foi visto, nem toda terra atende aos requisitos necessários para ser 

utilizada na construção, no entanto as propriedades físicas e mecânicas e o 

comportamento de terras extraídas do horizonte B dos Latossolos, tem a 

tendência a apresentarem menos matéria orgânica, serem mais estáveis, 

resistentes e por isto apropriadas para a construção com terra. 

Segundo Houben e Guillaud (1994) a estabilização ou não da terra utilizada irá 

depender da sua aplicação, não sendo necessárias em alguns casos. 

A estabilização sem a devida necessidade, aumenta os custos da obra e a 

depender da proporção dessas adições com produtos químicos, faz com que a 

terra perca a possibilidade de ser reutilizada para cultivo agrícola (KANAN,1999) 

A estabilização da terra para construção merece considerações, uma vez que a 

presença de outros componentes além de terra, podem gerar consequências a 

longo prazo até então desconhecidas, com ressalva aqueles componentes que 

já vem sendo investigados profundamente como a cal por exemplo.  

Segundo Houben e Guillaud (1994) a estabilização deve ser feita sempre que for 

necessário melhorar as características físico-mecânicas da terra disponível para 

a construção, principalmente em relação a retração, resistência à compressão e 

à ação da água. 

De acordo com Veiga (2008), a estabilização de solos por ser compreendida 

como processos físicos e químicos, não impedindo, porém, que em um 

determinado método de estabilização química ocorram também interações 

físicas. 

A estabilização pode ser realizada de várias formas, granulométrica (física), 

mecânica ou química. Além do caso particular da adição de fibras vegetais, que 
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é uma estabilização física, que interfere no comportamento mecânico (diminui 

retração e aumenta conforto térmico e acústico) (RÖHLEN E ZIEGERT, 2011). 

Porém, com o tempo podem vir a ocorrer reações químicas durante a sua 

possível decomposição, apesar de a argila contribuir para manter as fibras 

vegetais secas (SANTOS et al., 2014) 

A estabilização física por correção granulométrica é uma solução que dispensa 

a utilização de qualquer outro material que não seja a própria terra. Através da 

alteração das proporções de argila ou areia (NEVES E FARIA, 2011), promove-

se um equilíbrio na distribuição e variedade granulométrica da mistura, 

diminuindo a retração dimensional, aumentando a resistência mecânica e a 

resistência a água. Por isto este método de estabilização costuma ser 

denominado de “correção” da terra, uma vez que apenas as proporções de areia 

e argila e silte são corrigidas visando um comportamento mais estável. 

De acordo com a terra o resultado pode ser expressivo e dispensar outros 

estabilizantes. Por exemplo, em um solo muito arenoso e sem coesão, pode ser 

adicionada proporções de argila para a estabilização (Figura 4). Por outro lado, 

se houver um solo demasiadamente argiloso é necessário adicionar areia para 

diminuir a retração e aumentar a trabalhabilidade e a plasticidade na mistura.  

Em casos experienciados em obras (PACHAMAMA, 2018) onde não houveram 

recursos disponíveis para adquirir areia suficiente para estabilizar toda a terra 

necessária para o preenchimento de uma vedação em taipa-de-mão sem função 

estrutural, foi possível reservar a adição de areia e a correção granulométrica 

apenas as argamassas para reposição de trincas e para reboco dando 

acabamento fino a parede. 

Na Figura 4 a seguir, pode-se visualizar como foi possível reduzir a fissuração 

da argamassa de revestimento apenas com a correção granulométrica, ou seja, 

adicionando apenas areia sem a necessidade de adicionar estabilizantes 

químicos. 
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Figura 4: A figura ilustra os efeitos da adição de areia em argamassa de terra. O traço a) não 
tem adição de areia; o traço b) tem baixa adição de areia; e o traço c) tem maior adição de 

areia. Fonte: Santos, (2015) 

Ainda sem adição de estabilizantes, segundo Hunter e Kiffmeyer (2004) é 

possível realizar a estabilização mecânica do solo através da compactação como 

é o caso dos blocos de terra compactados (BTC’s) ou através da contenção da 

terra dentro de sacos plásticos como é o caso da técnica de terra ensacada 

(ASTM, 2010), popularmente conhecida como super-adobe. 

Em casos onde nem a correção granulométrica por adição de areia e a 

estabilização mecânica por compactação sejam medidas aplicáveis, a opção é 

recorrer a estabilização química por adição de outros materiais. 

Minke (2018) apresenta vários estabilizantes naturais utilizados tradicionalmente 

e outras opções industrializadas para melhorar o desempenho e as propriedades 

físicas e mecânicas da terra como a resistência mecânica e a resistência a ação 

da água. Dentre eles destaca-se a emulsão de cactos fermentados, excremento 

bovino, urina de cavalo, leite de vaca (devido a presença da caseína), óleos 

vegetais e animais, resina de árvores, cinzas de madeira, pozolanas (argila 

calcinada) ou cinzas vulcânicas moídas, pó de rochas, areia, cimento, cal, entre 

outros. 

Porém, apesar das possíveis qualidades que os estabilizantes químicos podem 

oferecer, existem considerações importante a serem feitas quanto a escolha do 

material e as proporções e consequências de seu uso. O Capítulo 3 irá se 

dedicar exclusivamente as adições de materiais estabilizantes que 

desencadeiam reações químicas, onde serão explorados mais detalhadamente. 

a) 

b) 

c) 
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2.4. Propriedades e Vantagens das Argamassas de Terra 

2.4.1. Aspecto econômico e ecológico 

A terra é um material abundante e disponível na natureza. Muitas vezes a terra 

escavada para as fundações e terraplanagem no próprio terreno da implantação 

da obra pode ser utilizada na construção. Quando não, geralmente pode ser 

trazida de lugares muito próximos da obra na própria cidade ou localidade, o que 

dispensa custos e gastos energéticos com transporte beneficiamento e logística 

como outros materiais. Sendo por isso um material acessível, económico e 

ecológico. 

Além disso a terra argilosa é um material totalmente reutilizável, apresentando a 

propriedade de retornar ao estado plástico mesmo depois de seca, bastando a 

moagem e a adição de água (PONTE, 2012). 

 

2.4.2. Higroscopicidade e a Qualidade do Ar 

Segundo Minke (2006), devido a presença da argila, a terra argilosa tem a 

capacidade de absorver, armazenar e voltar a liberar grandes quantidade de 

vapor d’água para o meio, equilibrando a umidade relativa e a temperatura 

interna do ar nos ambientes. Esta propriedade proporciona aos usuários um 

ambiente mais confortável e mais saudável para o sistema respiratório. 

Além disso, segundo Lima (2013), ao equilibrar e absorver a umidade no 

ambiente, esta característica também contribui para a conservação de outros 

materiais no ambiente como a madeira. 

Em um experimento realizado em ambiente controlado, Minke (2000) apud 

(GONÇALVES, 2005) evidencia essa propriedade. Em um cômodo com 30 m² 

de paredes com 3m de altura em tijolos de terra secos ao sol (adobe), ao 

aumentar a umidade relativa do ambiente de 50% para 80%, as paredes 

absorveram 9 litros de água em 48 h. E no processo reverso, as paredes 

voltaram a devolver essa umidade para o ambiente. Por outro lado, repetindo o 

mesmo experimento em um cômodo com paredes de tijolos cerâmicos, apenas 

foram absorvidos 0,9 litros no mesmo período de 48 horas. 
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2.4.3. Inércia térmica e Conforto Térmico 

Inércia térmica é o termo que designa a capacidade de um ambiente de 

proporcionar uma diminuição da variação de temperatura bruscamente no 

interior da edificação. Vários são os fatores que influenciam na inércia térmica e 

consequentemente no conforto térmico. Os materiais que constituem os 

envelopes são os principais, desde o material da vedação, da estrutura, do piso, 

as aberturas e até o tipo de cobertura (DEKAY, 2004). 

O atraso térmico no fluxo de calor que passa pelos materiais, se dá devido a sua 

alta capacidade de armazenar calor (DEKAY, 2004). Esta propriedade se 

manifesta nas construções com terra devido à alta densidade das paredes de 

terra e a sua composição mineral, sendo quanto maior a espessura da alvenaria 

em terra maior a inércia térmica proporcionada pela parede (GARZON, 2002). 

Em edificações construídas com argamassas de terra é possível sentir que 

durante o verão as paredes absorvem o calor, mantendo o interior da edificação 

e seus arredores mais frescos com temperaturas confortáveis. Ao contrário, 

durante o inverno, percebe-se a edificação mais aquecida durante o dia e a noite 

(MINKE, 2006). 

Vale ressaltar que esta propriedade é otimizada com o planejamento da 

implantação da edificação bem como a orientação adequada das paredes e 

aberturas levando em consideração a carta solar do local da obra (DEKAY,2004) 

Assim, termicamente as construções com terra apresentam um desempenho 

superior aos tijolos cerâmicos. Segundo (GARZON, 2002 apud JAMENSON, 

2005), “a carga térmica que atravessa uma parede de 20 cm rebocada em ambos 

os lados, num certo intervalo de tempo, é três vezes menor num muro de tijolos 

crus de solo-cimento que numa de tijolos furados cozidos” (Figura 5).  

 

http://projeteee.mma.gov.br/glossario/inercia-termica/
http://projeteee.mma.gov.br/glossario/atraso-termico/
http://projeteee.mma.gov.br/glossario/fluxo-de-calor/
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Figura 5: Esquema para demonstração comparativa da transmissão de carga térmica em uma 

parede de tijolos crus de solo-cimento e em uma alvenaria de blocos cerâmicos. Fonte: Autoral 

 

2.4.4. Conforto acústico  

Devido a sua alta densidade as argamassas de terra também podem absorver o 

som recebido de fora da edificação e isolar o som emitido de dentro da 

edificação. Além disso o conforto acústico pode ser potencializado pelo 

acabamento do reboco. A superfície rugosa reduz o tempo de reverberação do 

som, reduzindo o eco e proporcionando um ambiente acústico (SANTOS, 2014) 

 

2.5. Funções que devem ser cumpridas pelas Argamassas de Terra 

As argamassas de terra são utilizadas em vários processos da construção, 

desde o revestimento final das paredes externas e internas, fechamento de 

juntas, preenchimento de fissuras, assentamento de blocos ao preenchimento e 

vedação de estruturas tramadas. Para cada função haverá uma especificidade 

a ser atendida, seja na consistência ou na composição (HENRIQUES e FARIA, 

2008) 

Devido ao vasto repertório brasileiro de construções históricas tombadas como 

patrimônio cultural e a crescente demanda por projetos e edificações novas a 

serem construídas com terra, se faz muito importante compreender melhor as 

argamassas e providenciar o processo de normalização técnica. Assim poderão 

ser investigadas e experimentadas novas soluções compatíveis com a 
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tecnologia de construção com terra e sua sincronização com materiais 

modernos. 

A depender do clima e umidade de cada região do Brasil, as exigências 

funcionais da argamassa são diferentes. Por isso é importante fazer adaptações 

aos traços e escolha ou não de estabilizantes para que as argamassas de terra 

funcionem eficazmente em qualquer lugar. Além do clima, em casos de 

argamassas para obras de restauração de edifícios históricos, deve-se atentar 

para a escolha de materiais compatíveis com os componentes da vedação 

original (HENRIQUES e FARIA, 2008). 

Segundo Veiga (1998) para todas as aplicações as argamassas de terra devem 

apresentar boa aderência e compatibilidade ao suporte, adesão inicial, 

resistência mecânica, aspeto estético e durabilidade.  Além desses aspectos 

serem comuns a todas as aplicações, Jamu (2013) ressalta as exigências 

peculiares de cada uma delas: 

O reboco exterior deve proteger a parede da ação da chuva, devendo 

apresentar baixa absorção de água e elevada permeabilidade ao vapor de água. 

Já o reboco interior precisa proteger as paredes apenas contra ações 

mecânicas sendo necessária boa dureza superficial, alta resistência a abrasão 

e alta resistência a compressão. 

As argamassas para fechamento de juntas devem apresentar no estado 

endurecido, baixa retração, alta resistência a compressão e tração, baixo módulo 

de elasticidade, proteção contra a água através de baixa absorção de água e 

alta permeabilidade à água. 

As argamassas para preenchimento de fissuras devem ser elaboradas com 

maior quantidade de água para amassamento visando obter o estado plástico 

para facilitar a aplicação. Além disso devem apresentar estabilidade estrutural 

para manter sua forma no estado endurecido e não sofrer retração dimensional. 

Por último as argamassas de assentamento utilizadas para assentar blocos ou 

tijolos, devem apresentar boa consistência e trabalhabilidade, alta resistência a 

compressão e a flexão, baixa retração, baixa absorção de água por capilaridade, 

alta permeabilidade/higroscopicidade para permitir que a umidade absorvida 

pela parede seja liberada. 
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2.6. Restauração e Argamassas de Terra 

A restauração dos revestimentos das construções em terra deve ser executada 

de forma criteriosa para garantir a compatibilidade entre os materiais de 

construção e o sucesso da obra. 

Além disso, tão importante quanto realizar a própria restauração, é encontrar e 

solucionar os problemas que ocasionaram a degradação do revestimento, como 

por exemplo, manutenção no telhado, proteção e cobertura das paredes, contato 

com água ascendente por capilaridade, ou traços de rebocos inapropriados 

(GALVÃO JR., 2015). 

Como já foi destacado, segundo COREMANS (2017) as construções em terra 

devem ser revestidas com argamassas a base de terra, sendo possível o uso de 

estabilizantes em baixas proporções, devendo a cal ter preferência. 

É também importante que os componentes e a solução tecnológica escolhida 

sempre possibilitem a reversibilidade, caso isto venha a ser necessário, ou seja, 

que seja possível desfazer a intervenção sem danificar a estrutura original e 

aplicar outra solução. 

Segundo COREMANS (2017) e Veiga et al., (2010) as argamassas de terra para 

reposição devem apresentar mais baixa resistência mecânica, baixo módulo de 

elasticidade além de ser porosa (permeável) e resistente a ação da água. 
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Capítulo 3. Os Estabilizantes 

 

De acordo com Veiga (2008), a estabilização de solos pode ser compreendida 

como processos físicos e químicos, não impedindo, porém, que em um 

determinado método de estabilização química ocorram também interações 

físicas.  

Segundo Oliveira (1994) a estabilização de solos é algo complexo. Em casos 

onde nem a correção granulométrica e a estabilização mecânica por 

compactação sejam medidas aplicáveis, a opção é recorrer a estabilização por 

adição de outros elementos. Por isto, destaca-se a importância de analisar cada 

situação para evitar o uso de estabilizantes químicos sem necessidade. 

Ao longo da história da arquitetura vernácula, povos antigos adicionavam 

diferentes estabilizantes à massa de terra para contornar a problemática da água 

e aumentar a durabilidade e resistência das argamassas de revestimento 

(reboco) a base de terra. São exemplos destes materiais a cal, pozolanas, óleos 

vegetais, cinzas de madeira, colas naturais, areias e argilas, plantas, esterco, 

urina, leite (caseína) e até mesmo sangue de animais. Algumas destas soluções 

são praticadas até os dias atuais devido a sua eficiência no contexto local 

(EIRES, 2012). 

Para escolher o estabilizante mais adequado para a terra disponível a ser 

utilizada na construção, é necessário considerar alguns itens como as 

propriedades da terra, identificar qual melhoria se quer alcançar e considerar os 

prazos envolvidos para conclusão da obra, uma vez que a adição de 

determinados estabilizantes pode acelerar o tempo de secagem e cura das 

argamassas de terra, obtendo ganho neste aspecto por exemplo. E por fim, 

também devem ser analisados os custos tanto de uso dos estabilizantes quanto 

de economia a longo prazo através da redução de custos com manutenção.  

Como no Brasil ainda não há publicadas normas técnicas voltadas para 

construção com terra, a escolha dos materiais deve ser realizada a fim de que 

as misturas das argamassas cumpram determinados critérios e requisitos como 

os estabelecidos pelo Lehmbau Regeln, documento da Associação Alemã para 

a Construção em Terra (NABau, 2018). 
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Com o objetivo de melhorar o desempenho das argamassas de terra para 

revestimento, sem perder propriedades fundamentais que uma parede de terra 

oferece, muitos autores vêm pesquisando e experimentando diferentes 

estabilizantes em laboratórios de materiais de construção. Como exemplo, tem-

se atualmente em Portugal, pesquisas sobre estabilização de argamassas de 

terra na escola de Engenharia Civil da Universidade Nova de Lisboa, sob a 

orientação da professora Dra. Paulina Faria (SILVA, 2016). 

Santos (2014) usou os parâmetros da norma alemã para estabelecer 

procedimentos experimentais e caracterizar diversos traços de argamassas de 

terra, visando avaliar suas propriedades físicas e mecânicas, bem como a 

influência da granulometria da areia e da adição de fibras vegetais na formulação 

Eires (2012), comparou a influência de diferentes estabilizantes para 

argamassas de terra, quanto a resistência a compressão, coeficiente de 

absorção de água, e teor de água absorvida. A investigação comparou uma 

argamassa de referência sem estabilizantes, com argamassas estabilizadas 

utilizando: Cal viva (4%), Cal hidratada (4%), Cimento (4%), Cal viva (4%) 

hidratada em água com Óleo de cozinha usado (1%), e por fim esta última com 

adição simultânea de Soda Cáustica (Hidróxido de sódio) (0,1%). A pesquisa 

revelou que a argamassa com segundo melhor desempenho foi a estabilizada 

com cal viva hidratada em água e óleo usado. E a de melhor desempenho foi 

esta mistura com adição simultânea de soda cáustica. 

A associação de estabilizantes é algo que pode ser muito interessante para 

potencializar os efeitos de estabilização química, porém deve haver um criterioso 

processo de análise de propriedades tanto do solo quanto dos materiais a serem 

misturados e das possíveis reações químicas que podem decorrer destas 

misturas. 

Pode-se observar com estas pesquisas, a importância de se ter bastante critério 

para escolha dos estabilizantes e as porcentagens das suas adições. Uma das 

grandes vantagens da construção com terra em relação aos materiais de 

construção convencionais é a “não”- geração de resíduos inertes. Pois como já 

foi dito os “entulhos” de uma obra de terra, são resíduos orgânicos e reutilizáveis, 

podendo ser utilizados para cultivo agrícola no próprio terreno. 
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Por isto vale a pena ressaltar a pesquisa de Malavolta (1967), onde foi observada 

a fertilidade de um solo mediante a adição gradativa de cimento. Comparando 

as misturas, os resultados da pesquisa apontam que a presença superior a 5% 

de cimento incorporado em um solo fértil, o torna inerte e inapropriado para 

cultivo. 

Ou seja, uma adição exagerada de estabilizantes poderia aumentar alguma 

propriedade na argamassa de terra. Contudo, poderia perder outras 

propriedades, como tornar os resíduos da obra, inertes. Por tanto, aqui já se 

adianta que este é o motivo pelo qual esta pesquisa irá limitar as porcentagens 

da adição dos estabilizantes na argamassa de terra como a Cal, Gesso e o 

Cimento a 5% do volume total de areia e argila. 

Apesar de já existirem pesquisas na área de argamassa de terra voltadas para 

aprimoramento tecnológico em outros países, no Brasil essa área de interesse 

ainda é pouco estudada, com exceção do campo da Restauração onde já há 

estudos consolidados. 

Assim, esta pesquisa de mestrado avalia as propriedades físicas e mecânicas 

de argamassas de terra estabilizadas com diferentes materiais, a fim de 

comparar o desempenho e o efeito que cada um proporcionou a mistura da 

argamassa no estado endurecido e então apontar o melhor e mais indicado para 

a realidade dos solos tropicais brasileiros (especificamente das amostras de 

solo/terra utilizada).  

Quando se planeja utilizar a terra como material construtivo em larga escala, é 

preciso escolher estabilizante/componentes levando em consideração aspectos 

que possam garantir qualidade e comportamento homogêneo nas misturas. 

Além disso, há outros aspectos a serem considerados como a facilidade de 

acesso localmente, em depósitos de construção ou supermercados e a 

sustentabilidade envolvida em seu processo de produção, beneficiamento e 

descarte, além de também buscar soluções de reuso ou reciclagem e materiais 

naturais.  

A partir destes aspectos relacionados a qualidade de desempenho, facilidade e 

viabilidade de utilização e sustentabilidade, foram elencados para esta pesquisa 

alguns materiais a serem avaliados na função de estabilizantes para as 
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argamassas de terra. São eles o cimento, o gesso, a cal, o excremento bovino e 

o óleo de cozinha reciclado. 

O cimento foi escolhido por ser um dos aglutinantes mais convencionais no 

mercado e também por ser um material cujo processo produtivo é bastante 

poluente e emitir bastante calor através das elevadas temperaturas dos fornos 

para calcinação dos seus componentes que atingem 1450ºC (CUNHA, 2015). O 

cimento também foi escolhido para comparar seus resultados com os resultados 

obtidos pelas outras opções e possivelmente comprovar a qualidade superior 

das outras opões com a vantagem de serem mais viáveis ecologicamente. 

A cal já é o estabilizante consagrado pela literatura científica e pela tradição 

construtiva trazida da Europa. Apesar de ser um material extremamente 

compatível com as terras argilosas, seu processo de produção ainda é bastante 

poluente, devido à alta temperatura dos fornos para calcinação do calcário, cerca 

de 900ºC (CUNHA, 2015). 

Já o gesso é um material que vem sendo estudado como estabilizante de 

argamassa de terra obtendo desempenho satisfatório nas avaliações física e 

mecânica, e as temperaturas para sua produção durante o processo de 

calcinação da gipsita não ultrapassam os 200ºC (CORREIA, 2016). 

Buscando referência na tradição vernácula trazida da África e na tradição popular 

no Brasil, esta pesquisa também avaliou os efeitos da adição de excremento 

bovino nas argamassas de terra. Seu desempenho já é conhecido pela grande 

presença de fibras vegetais ruminadas e fermentadas que podem contribuir para 

diminuir a retração dimensional (MILLOGO, 2016) (VILANE, 2010) e pelo 

elevado ganho na resistência a ação da água por capilaridade (SANTOS, 2018). 

E por fim, para propor mais uma alternativa de reciclagem, foi utilizado o óleo de 

cozinha reciclado, pois se mostra uma boa alternativa para estabilizar a terra em 

relação ao uso de óleos animais, além da vantagem de ser um produto reciclado. 

Eires (2012) argumenta em prol dessa alternativa e Lima (2013) investigou a 

adição do óleo vegetal de linhaça em argamassas de terra obtendo resultados 

surpreendentes e superiores aos aglutinantes convencionais como cimento e a 

cal adicionados a argamassa de referência. 
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3.1. Cal  

Segundo Boynton (1980); Zacharopoulou (1998) apud Coelho, Torgal e Jalali 

(2009), há pelo menos 6.000 anos a cal já era utilizada pela humanidade. 

Historicamente é aplicada desde a estabilização e a secagem de solo em 

construção de estradas até composição da maioria das argamassas (cal e areia), 

sendo o aglutinante hegemônico na construção civil até a primeira metade do 

século 19, quando iniciou-se sua desvalorização cultural em prol do cimento 

Portland, desenvolvido em 1824. 

Alguns autores citam o Grego Teofrasto (Séc. III A.C.) que descreve a 

utilização de cal viva na execução de alvenarias “a cal é utilizada na 

construção, sendo espalhada pela pedra…os operários depois de a 

picarem e de lhe deitarem um pouco de água, remexem-na com paus, 

pois não podem fazê-lo com as mãos por causa do calor” (Ribeiro & 

Lopes, 2007). O próprio Vitruvius elogia na sua conhecida obra (Tratado 

de Arquitetura) as argamassas feitas pelos Gregos pois “nem a água as 

dissolvia, nem as ondas as quebravam” (Alvarez, 2007). Também os 

chineses recorreram ao uso de argamassas de cal como aglutinante 

durante a construção da Grande Muralha da China que se estende por 

3640 Km (COELHO, TORGAL e JALALI, 2009). 

O processo de calcinação de rochas calcárias e de argilas obtendo óxidos e 

pozolanas, atualmente é feito de forma artificial e industrial, porém na 

antiguidade, este processo foi, ou pode ter sido, descoberto ao perceber a 

potencialidade do uso das cinzas vulcânicas e materiais depositados e 

magmatizados/metamorfoseados na base dos vulcões. Estes materiais eram 

moídos, peneirados e então experimentados como aglutinantes ou agregados, 

tendo muitas civilizações investido profundamente na sua utilização (COELHO, 

TORGAL e JALALI, 2009). 

Historicamente também se encontram relatos do uso da “cal” obtida a partir da 

moagem e calcinação de corais e de conchas de bivalves em fornos artesanais 

(VASCONCELLOS, 1733), como ocorreu na América do Sul, durante o processo 

de invasão europeia das terras brasileiras por exemplo. 

Segundo Chierighinia et al., (2011) em regiões onde existe grande consumo na 

forma de alimento e abundância de conchas bivalves, este resíduo pode ser 

utilizado como matéria-prima para a produção da cal, reduzindo o consumo e 

mineração de rocha calcária. 
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Além do seu uso como aglutinante, a cal também foi muito utilizada na 

construção civil para a caiação, ou seja, pinturas a base de cal, a fim de se 

reduzir a manutenção de revestimentos e pinturas a base de terra, 

principalmente em paredes externas. Além disso, por ser um material alcalino, a 

cal também atua como bactericida e fungicida. 

Em argamassas de terra, a adição da cal como estabilizante, aumenta a 

resistência mecânica e a resistência à ação da água da mistura. Sendo este o 

estabilizante perfeitamente compatível para as terras argilosas devido as 

ligações covalentes realizadas entre o hidróxido de cálcio presente na cal e as 

hidroxilas presentes na argila (FARIA, 2012) 

Desta forma as cargas elétricas da mistura (terra argilosa e cal) se equilibram 

não restando elétrons livres, o que impede a argamassa de terra argilosa de 

armazenar água, porém mantendo a sua permeabilidade (uma vez que agora a 

argila não tem elétrons livres para se ligar iônicamente a água como seria feito 

antes sem as ligações com a cal). O que é perfeito para permitir a transpiração 

das paredes de terra combinadamente com o aumento na resistência mecânica 

estrutural oferecida pelo composto (SANTOS, 2010 apud EIRES, 2012). 

Já a resistência mecânica proporcionada pela cal se deve ao processo de 

carbonatação da cal na sua forma hidratada, que com a secagem e a cura, ou 

seja, a perda de água em contato com o ar, absorve o dióxido de carbono (gás 

carbônico) transformando-se novamente em carbonato de cálcio, ou seja em 

rocha, sendo mecânica e estruturalmente muito resistentes e ao mesmo tempo 

permeável em combinação com a argila (FARIA, 2004; CASTRO & SERAFIM, 

1974 apud COELHO, TORGAL e JAJALILI, 2009). 

Em resumo, a rocha calcária (rica em carbonato de cálcio - CaCO3), ao ser 

assada (calcinada) libera dióxido de carbono (gás carbônico - CO2) para o 

ambiente e é transformada em óxido de cálcio (cal aérea/cal viva - CaO). Com a 

presença precisa e específica de água, ocorre a extinção da cal viva que se 

transforma em hidróxido de cálcio (a cal hidratada - Ca(OH)2) que é moída e 

vendida em pó ou em pasta. Quando chega na obra, a cal hidratada (hidróxido 

de cálcio - Ca(OH)2) é adicionada a mistura da argamassa com água e ao secar 

em contato com o gás carbônico (dióxido de cálcio - CO2) presente no ar, (na 
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atmosfera) sofre o processo de carbonatação, absorvendo de novo a parcela 

equivalente ao dióxido de carbono (CO2) que tinha liberado ao ser calcinada, 

transformando-se mais uma vez, porém agora retornando ao seu estado original 

de rocha (carbonato de cálcio - CaCO3). Que como tal, apresenta alta 

permeabilidade a água e baixa absorção de água por capilaridade, e resistência 

mecânica considerável, conferindo estas propriedades a argamassas de terra 

quando utilizado como estabilizante (FARIA et al., 2007) 

 

3.1.1. Classificação dos diferentes tipos de Cal 

Na construção a utilização da Cal como aglutinante, é aplicada principalmente 

em duas formas, como cal hidratada Ca(OH)2 e como cal viva, CaO. Ambas 

obtidas a partir de um poluente processo de beneficiamento de rochas calcárias. 

No Brasil, as suas diferenças e classificações são normalizadas através da NBR 

6453 (ABNT, 2003): 

a) Cal Virgem (Cal Viva ou Cal Aérea) 

A cal virgem é obtida a partir calcinação de rochas calcárias e magnesianas, ou 

seja, depois de moídas estas rochas são colocadas em fornos com altas 

temperaturas, na ordem 900ºC. Como resultado da calcinação, a CaCO3 

(principal componente mineral das rochas calcárias) transforma-se em CaO, o 

óxido de cálcio ou no caso das rochas magnesianas, em óxido de magnésio, que 

são os principais componentes da Cal Virgem. (Faria, 2004). 

Expressão: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶O2 (liberado no ambiente) 

Segundo a norma NBR 6453 (ABNT, 2003), existem três tipos de cal virgem, 

sendo a Cal virgem especial: CV-E; a de maior pureza e que deve apresentar 

teor mínimo de 75% de óxido de cálcio (CaO). E a Cal virgem comum: CV-C; 

com teor mínimo de 20% de óxidos de magnésio (MgO). Além da Cal virgem em 

pedra: CV-P que não é mais comercializada devido ao longo tempo para a 

hidratação e riscos envolvidos em seu uso. 

A cal virgem possui várias aplicações, porém para ser utilizada na construção 

civil como aglutinante, a cal virgem deve passar pelo processo de extinção, ou 
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seja, deve ser adicionada a água, resultando na cal hidratada (CH), para então 

ser adicionada a mistura da argamassa de terra no estado fresco. 

O processo de hidratação da cal virgem para se obter a cal hidratada pode ser 

feito a partir da hidratação do material na obra, porém desta forma o sucesso do 

processo fica comprometido, uma vez que não há como controlar se a hidratação 

ocorreu de forma completa no material, permanecendo ainda frações de cal 

virgem reativa (na forma de óxidos de cálcio ou magnésio) que serão 

adicionadas a mistura da argamassa podendo ocasionar consequências 

indesejáveis no futuro (COELHO, TORGAL E JALALI, 2009). 

Além disso, neste processo químico ocorre grande liberação de calor gerando 

riscos sérios a saúde dos envolvidos. Por isto geralmente utiliza-se na 

construção civil a cal já hidratada industrialmente, poupando tempo, facilitando 

o processo e evitando riscos (FARIA, 2004). 

b) Cal Hidratada (Cal Apagada ou Cal Aérea Hidratada) 

Como foi dito a cal viva é muito instável e precisa ser hidratada (ou extinta), e 

neste processo ocorre grande liberação de calor, transformando a cal viva (óxido 

de cálcio) em cal hidratada (também denominada extinta ou apagada), composta 

basicamente por hidróxido de cálcio e de magnésio. Quanto maior forem a 

quantidade de óxidos de cálcio transformados em hidróxidos de cálcio, ou dos 

óxidos de magnésico em hidróxidos de magnésio, maior a pureza e melhor a 

qualidade e o comportamento da cal hidratada (FARIA, 2004). 

Expressão: 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

Para o processo de hidratação, deve ser utilizada uma quantidade precisa e 

específica de água, podendo ser feita por aspersão ou por imersão (FARIA, 

2004). Depois desse processo ela é moída e então vendida em pó ou em pasta. 

Entretanto, quanto pior for a qualidade da Cal Hidratada utilizada na obra, 

recomenda-se adicionar água ao produto, homogeneizar a pasta e deixar 

“curtindo” ou “descansando” por pelo menos um dia antes de ser utilizada na 

obra, para concluir a extinção da cal viva, pois como já foi dito, é possível haver 

alguma fração de óxidos não transformados.  
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De acordo com a norma NBR 7175 (ABNT, 2003), a cal hidratada também é 

dividida em três grupos: 

1. Cal Hidratada CH-I; 

A CH-I, é a cal hidratada mais pura, devendo conter menos de 10% óxidos não 

hidratados na sua composição. Devido a sua alta concentração de hidróxidos, a 

cal CH-I tem alta capacidade ligante e baixa capacidade de retenção de água. 

2. Cal Hidratada CH-II; 

A CH-II deve conter menos de 15% de óxidos não hidratados, e assim como a 

CH-I, deve ser produzida a partir da cal virgem especial, CV-E, ou seja, as cais 

vivas com teor mínimo de 75% de óxido de cálcio (CaO), além dos óxidos de 

magnésio (MgO). 

3. Cal Hidratada CH-III. 

Já a CH-III apresenta qualidade inferior por ser produzida a partir da cal virgem 

do tipo C, tendo mais carbono na sua composição, menor capacidade de 

retenção de água, apesar de conferir melhoria na trabalhabilidade e plasticidade 

das argamassas. 

c) Cal hidráulica 

Por fim, além da Cal Viva e da Cal Hidratada, o terceiro tipo de cal, é a cal 

hidráulica, seja sintética ou a natural, que diferentemente dos outros dois tipos, 

apresenta propriedades de uma ligante hidráulica como maior resistência à 

compressão e à ação da água. 

As argamassas que utilizam a cal hidráulica, acomodam melhor os movimentos 

da construção devido a seu baixo módulo de elasticidade e é mais resistente a 

água do que a cal aérea hidratada, sendo por isto mais utilizada em obras de 

restauração (LIMA, SILVA FARIA, 2016). 

Em sua formulação artificial industrializada, visando incrementar alguma 

propriedade ao ligante, podem ocorrer adições como minerais calcinados, argila, 

gesso, alumínio, sílica ou mesmo fíler ou clínquer do cimento. Por isto envolvem 

mais gastos energéticos em sua produção, como temperaturas superiores aos 

processos produtivos dos outros tipos de cal. 
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Considerações quanto ao traço de cal a ser utilizado para estabilização de 

argamassas de terra: 

Segundo Coelho, Torgal e Jalali (2009), geralmente para a estabilização de 

argamassas de terra, deve-se adicionar cal entre 1% a 10% da massa total de 

terra argilosa, devendo ser analisado cada caso. Adições inferiores a 3%, não 

são suficientes para a estabilização e adições superiores são desnecessárias 

apesar de aumentar a durabilidade das argamassas. 

 

3.2. Cimento Portland 

Segundo Margalha (2011) apud (DIAS, 2013), até a segunda metade do século 

19 a cal aérea era o aglomerante mais utilizado na construção. Apesar de a cal 

hidráulica obter melhor desempenho estrutural e em relação a agua, o seu 

processo de produção de forma artificial ainda não havia sido desvendado. Então 

em 1824, na cidade de Portland na Inglaterra, Joseph Aspdin desenvolveu uma 

mistura de minerais e argila que calcinados se tornam um aglomerante hidráulico 

o qual foi chamado de Cimento Portland. Este aglomerante reage quimicamente 

com a água transformando-se de pó numa massa maciça impermeável, que 

endurece e fornece alta resistência mecânica à compressão com o tempo.  

O cimento é um composto formulado de minerais a fim de se obter propriedades 

específicas. Seu principal componente é o clínquer, uma mistura de calcário e 

argilas. Esta mistura é calcinada com temperaturas em torno de 1.450°C. Em 

seguida, a mistura é resfriada de forma abrupta e moída para formar o clínquer 

(CUNHA, 2015). 

Além do clínquer o gesso é outro componente importante e adicionado em todos 

os tipos de cimento. Ele atua regulando o tempo de pega da mistura, ou seja, 

estendendo o tempo para o início do endurecimento do cimento. 

No Brasil existem uma série de normas técnicas que classificam e regulam a 

produção e comercialização do produto no mercado brasileiro, existindo vários 

tipos de cimento com diferentes combinações de composição, sendo os mais 

comuns e utilizados no Brasil o CP-I e o CP-II (ABCP,2016). Para sistematizar 

de forma mais unificada as normas existentes, desde 2018, todos os tipos de 

cimento foram reunidos em uma única norma, a NBR 16697 (ABNT, 2018). 
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O Cimento CP-I, ou Cimento Portland comum, é composto pelo clínquer e tem 

somente a adição do gesso, por isto não é indicado para locais onde há 

agressividade do ambiente, como sulfatos, águas subterrâneas, salinidades, 

entre outros. 

Já nos Cimentos CPII, CPII-E, CP II-Z. CPII-F, CP III, CP IV, CP V-ARI, CP-RS, 

CPB, para obter alguma resistência ou característica específica, são adicionados 

outros materiais a mistura como escória granulada de alto-forno (subproduto da 

fabricação do ferro gusa nos altos fornos), materiais pozolânicos (naturais ou 

artificiais) ou fíler (materiais carbonáticos como rochas calcárias moída). 

Quando este aglomerante é misturado a agregados miúdos como a areia forma-

se uma argamassa rígida com equilíbrio granulométrico, resistente, 

impermeável, com baixa deformabilidade e elevado módulo elástico 

(MARGALHA, 2011; apud DIAS, 2013). Porém, estas propriedades não são 

adequadas e compatíveis com as construções de terra “crua”. Pesquisas como 

(KANAN, 1999) mostram que revestir alvenarias terra com argamassas de areia 

e cimento, seja de adobe ou mesmo em taipa, gera uma superfície rígida e 

impermeável que impede a transpiração da alvenaria de terra. Com a troca de 

água impedida entre a parede e o ambiente, a retenção da umidade entre a 

superfície da vedação em terra e a argamassa de revestimento, cria um 

ambiente perfeito para proliferação de fungos. Esta combinação acaba 

culminando no descolamento do reboco e expondo as estruturas da parede. 

 

Considerações quanto ao traço de cimento a ser utilizado para 

estabilização de argamassas de terra: 

Quanto ao aquecimento global, o processo produtivo da cal é bem menos nocivo 

ao que o do cimento. As temperaturas dos fornos na produção de cal alcançam 

900°C, enquanto as do cimento, chegam a 1.450ºC envolvendo cerca de 10 GJ/t 

contra 3,1 GJ/t da cal (CUNHA, 2015). 

Em todo o processo produtivo do cimento há fontes de poluição, principalmente 

na mineração. Segundo Lopes (2011) as cimenteiras consomem 2% de toda a 

energia global, e são responsáveis, por 5% da emissão de dióxido de carbono 

mundial, o que acarreta no aumento do efeito estufa. 
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Por estes motivos, o uso do cimento, do concreto, aço e dos blocos cerâmicos, 

poderiam ser reservados a demandas estruturais que necessitam atender cargas 

específicas, como grandes edificações robustas. Mas para a construção civil 

residencial, de luxo ou popular, materiais naturais como a terra e o bambu podem 

atender muito bem a parâmetros de desempenho, resistência, estética, conforto 

e sustentabilidade. 

No entanto, segundo Minke (2018) o uso do cimento como estabilizante em 

baixas proporções entre 4% e 8% pode proporcionar melhorias nas argamassas 

de terra, apesar de ser possível obter resultados semelhantes ou superiores 

utilizando outros materiais como a cal hidratada ou o óleo de cozinha reutilizado 

que também estão sendo investigados nesta pesquisa. Contudo, Malavolta 

(1967) evidenciou que a presença superior a 5% de cimento incorporado em um 

solo fértil, o torna inerte e inapropriado para cultivo. Sendo esta a razão para a 

adoção do valor de 5% para a adição de cimento como estabilizante em um dos 

traços de argamassas de terra avaliadas neste trabalho. 

Um tipo de cimento que desperta interesse desta pesquisa sobre argamassas 

de terra, é o Cimento Portland Pozolânico CP-IV. Segundo a NBR 5736 (ABNT, 

1999) este cimento tem em sua composição até 50% de adição de pozolanas, 

ou seja, argilas calcinadas. A presença das pozolanas em contato com os 

hidróxidos de cálcio presentes na mistura do clínquer, fíler, gesso, garante alta 

impermeabilidade e durabilidade. Podendo assim contribuir na forma de 

estabilizante para as argamassas de terra em pequenas proporções.  

 

3.3. Gesso 

Assim como a cal, o gesso, também é fruto da calcinação de minerais. E por isto 

também é um aglutinante já utilizado pela humanidade há milhares de anos. 

Porém, foi em 1768 que Lavoisier sistematizou cientificamente o estudo sobre o 

processo de produção do gesso, possibilitando compreende-lo e otimizar sua 

utilização (FONTES DA COSTA, 2011). 

O gesso é obtido a partir da calcinação da rocha sedimentar Gipso, composta 

basicamente por gipsita, havendo também anidrita e outros argilominerais em 

menor proporção como calcita e dolomita. Segundo Barbosa et al., (2014), no 
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Brasil o gipso ocorre em “terrenos cretáceos de formação marinha, 

principalmente no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí e em 

Pernambuco”. (BARBOSA et al., 2014) 

As rochas são moídas e calcinadas a temperaturas entre 140ºC e 160ºC, faixa 

de temperatura é a ideal para que a gipsita, composta por sulfato de cálcio 

hidratado (CaSO4•2H2O, libere 75% da água de cristalização do seu composto 

mineral, transformando-se no “sulfato de cálcio semi-hidratado” (o gesso), com 

fórmula química = CaSO4 (¹/2)H2O (BARBOSA et al., 2014). 

A calcinação em temperaturas mais elevadas, e com mais gastos energéticos, é 

possível e praticada a depender da demanda requerida pela aplicação, o que 

também reflete no custo final mais elevado para o consumidor. 

Segundo Freire, (2011) apud (LIMA, 2016) a 300ºC o gesso hemi-hidratada 

transforma-se em anidrite (CaSO4), com as propriedades do gesso 

potencializadas. E ainda em temperaturas mais altas, entre 700 e 1150ºC, a 

anidrite transforma-se em um produto aglutinante denso, capaz de conferir alta 

resistência a água para as argamassas no estado endurecido, o que não 

acontece com os gessos hemi-hidratada obtidos a 150ºC. 

Na construção civil, além de ser utilizado em pré-moldados, acabamentos 

internos, revestimento e painéis leves e divisórias, o gesso também pode ser 

utilizado como adição em argamassas, atuando como um estabilizante químico, 

uma vez que se trata de um material mineral aglutinante (CORREIA, 2016). 

Segundo Faria (2012), devido a sua facilidade de absorver e liberar água, os 

revestimentos de gesso contribuem para regulação da umidade no ambiente 

além de atuarem como isolante térmico de cômodos durante incêndios. 

Apresentam custo benefício vantajoso, reduzido tempo de pega, e boa aderência 

a maioria dos suportes, como metais, cerâmicas e barro, com exceção das 

madeiras.  
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Considerações quanto ao traço de gesso a ser utilizado para estabilização 

de argamassas de terra: 

Em Portugal, Correia (2016) avaliou a influência da adição de gesso em 

argamassa de terra para interiores, comparando os resultados com diferentes 

proporções de gesso: 5%, 10% e 15%. Concluindo positivamente que o gesso 

diminui a retração da argamassa, e aumenta o desempenho mecânico da 

argamassa de terra, bem como aumenta a resistência a abrasão e diminui a 

absorção de água em relação a argamassa de referência. 

Porém, a título de comparação, o valor de gesso utilizado será 5% da massa 

total de terra argilosa presente na argamassa. 

 

3.4. Óleos Vegetais 

Tradicionalmente, por ser um material hidrófugo, ou seja, não se mistura com a 

água, o óleo foi utilizado para impermeabilizar revestimentos de terra, seja como 

estabilizante das argamassas ou através de pintura. Sua aplicação pura também 

foi e é muito utilizada para conservar madeiras e hidratar o couro. 

Historicamente, segundo Čechová (2009, apud Eires, 2012), no século XVI 

quando não havia luz elétrica, a iluminação era realizada por lampiões utilizando 

óleo de baleia como combustível. Sendo o refugo deste material utilizado para a 

hidratação da cal viva. Segundo Veiga (2008), a este tipo de cal hidratada à óleo, 

chamava-se "gala-gala", tendo sido muito utilizada na ilha de Açores e no Brasil. 

“Čechová (2009) explica que os trigliceróis presentes na 
constituição dos óleos, quando hidratados, resultam em sais 
insolúveis de cálcio de ácidos gordos. Estes sais são hidrófugos e 
conectam-se bem com o cálcio da cal e proporcionam maior 
repelência à água (Eires, 2012). ” 

Apesar de que na antiguidade o uso do óleo de baleia representasse um reuso 

de resíduos, atualmente se faz mais coerente priorizar o reuso de óleos vegetais 

utilizados em cozinhas da maioria dos restaurantes. 

Eires (2012) comprovou que o uso de óleo vegetal, adicionado em baixas 

proporções juntamente com a água, no processo de hidratação de cales virgens, 

gera uma cal hidratada com superior resistência mecânica e a ação da água em 



   

66 

 

relação a cal hidratada obtida sem a adição de óleo. Esta referência também já 

havia sido tratada há mais de 2000 anos. No “Tratado para Arquitetura” Vitruvius 

(século I A.C.) já recomendava esta pratica para aumentar a resistência à água, 

e a durabilidade da cal viva hidratada. 

Visando buscar soluções alternativas mais sustentáveis ecologicamente, o uso 

de óleos vegetais, vem sendo estudado no papel de estabilizante sem a cal, 

adicionado direta e puramente a mistura de argamassas de terra e areia durante 

o processo de amassamento junto a água (LIMA, SILVA, FARIA, 2016). 

 

Considerações quanto ao traço de óleo de soja a ser utilizado para 

estabilização de argamassas de terra: 

Em Portugal, Silva (2016) avaliou a influência da adição de óleo de linhaça em 

argamassas de terra, comparando os resultados das diferentes proporções de 

óleo de linhaça: 1%, 2% e 5%. A autora também utilizou como referência outras 

três argamassas realizadas com o mesmo traço de terra e areia, porém 

estabilizadas com cal aérea, cal hidráulica e gesso, concluindo que o óleo 

vegetal de linhaça como estabilizante eleva drasticamente as resistências à 

compressão, além da tração, à abrasão, à aderência e a ação da água. 

Para se ter noção do desempenho do óleo vegetal de linhaça, os resultados 

obtidos com as pequenas adições de 2% e 5% da massa total da mistura, já 

permitiram que as argamassas estabilizadas atendessem aos requisitos 

definidos pela norma DIN 18947 (NABau, 2013). 

Portanto será escolhida a proporção de 5% para a adição de óleo vegetal 

reciclado de cozinha como estabilizante para um dos traços de argamassas de 

terra avaliadas nesta pesquisa. 
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3.5. Excremento Bovino 

Segundo Ngowi (1997), os excrementos bovinos talvez sejam utilizados pela 

humanidade na estabilização de terra desde os primeiros sistemas de cultivo e 

de criação de animais há cerca de 10.000 anos (PACHECO, TORGAL E JALALI, 

2011)  Na Índia, há registros de uma técnica tradicional para impermeabilização 

de rebocos de terra denominada “Gohber”, que consiste em misturar terra, 

excremento bovino e água até obter-se uma pasta fina que é aplicada 

preenchendo fissuras superficiais, (BASIN et al., 2002). No Egito e no Sudão, 

Fathy (2010) também observou a adição de excremento bovino em adobes 

produzidos conforme a tradição vernácula local, com o intuito de aumentar sua 

durabilidade e torna-los resistentes a água.  

Apesar de que em outras regiões na América do Sul seja possível encontrar 

ruínas milenares de técnicas de construção com terra e pedra realizadas por 

antigas civilizações, acredita-se que os sistemas construtivos com terra tenham 

sido introduzidos no Brasil durante o período colonial, por influência dos povos 

que aqui passaram ou dos que foram trazidos como escravos, uma vez que não 

há indícios de que os povos indígenas nativos utilizassem a terra como material 

de construção (REZENDE et al., 2013).  

Apesar de talvez não ter sido praticada no Brasil no período pré-colonial, mesmo 

porque as culturas bovinas também foram trazidas no período colonial, a 

estabilização de argamassas de terra através da adição de fezes bovina foi muito 

utilizada nas edificações em terra de todo o país, sendo até os dias de hoje 

reconhecidas as suas propriedades na cultura popular oral em comunidades 

tradicionais (PACHAMAMA, 2018). 

Os estudos científicos sobre os efeitos da adição de excremento bovino em 

construções com terra ainda é um campo carente de investigação. Mas é 

possível encontrar alguns trabalhos publicados desde a década de 90. Estas 

publicações sugerem que a incorporação de excremento bovino pode reduzir a 

retração (MANETTE et al., 2015), reduzir a absorção de água nas argamassas 

de terra (SANTOS E SOUSA, 2018; MILLOGO et al., 2016); aumentar a 

resistência mecânica (YALEY AND DOROTHY, 2013), trabalhabilidade e 

durabilidade (ASHURST, 1988).  
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De acordo com Oliveira (1994) e Pugsley (2007) o excremento bovino é rico em 

nitrogênio e fósforo, e suas propriedades como estabilizante nas argamassas de 

terra se dão devido à presença de pequenas fibras, do ácido fosfórico e do 

potássio, conferindo propriedades de cimentação, resultando em um estado 

endurecido firme e resistente. 

Millogo et al., (2016), explicam que os componentes do excremento bovino 

reagem com caulina e quartzo fino presentes na terra argilosa, resultando em 

“amina de silicato insolúvel”, que une as partículas de solo isoladas. Além disso, 

as fibras presentes no esterco impedem a propagação de fissuras, também 

contribuindo para o aumento da resistência a retrações.  

O excremento bovino é um material abundante, mesmo no entorno de algumas 

regiões urbanas, devido ao fato da pecuária ser uma atividade praticada em larga 

escala em todo o planeta (MILLOGO et al., 2016). Estima-se entre 10 e 15 Kg a 

quantidade de excremento produzida por animal/dia, tanto na bovinocultura 

leiteira como na de corte (OLIVEIRA, 1993). O estado de Minas Gerais, é o 

segundo maior produtor agropecuário (Silva et al., 2012) e um dos principais 

produtores de leite do Brasil (Lopes et al., 2007), o que resulta num grande 

volume diário de produção de excremento no estado. 

No passado, o excremento bovino foi muito utilizado no setor agrícola, porém, 

com o advento de adubos químicos, o interesse por fertilizantes orgânicos 

declinou, tornando a correta destinação deste resíduo uma preocupação 

ambiental, como explicam Silva et al., (2004), não só devido ao grande volume 

produzido em virtude da população animal existente, mas também devido ao seu 

potencial de contaminação das águas com o descarte indevido, conforme é 

registrado pelo relatório da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO, 2006). 

A investigação da adição de excremento bovino nas argamassas de terra 

mostra-se oportuna pois valida um conhecimento vernáculo em Minas Gerais e 

no Brasil para estabilização das argamassas, contribui para o entendimento do 

comportamento do material, além de propor uma alternativa de reuso para este 

resíduo, evitando seu descarte indevido na natureza. 
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De acordo com Minke (2013), o esterco pode ser usado fresco, fermentado ou 

seco e peneirado, não tendo sido encontrada ainda uma pesquisa que compare 

a diferença entre os efeitos causados pelo uso dos diferentes processos.  

 

Considerações quanto ao traço de excremento bovino a ser utilizado para 

estabilização de argamassas de terra: 

Na Suazilândia (África) Vilane (2010), comparou a influência da adição de 0%, 

5%, 10%, 15% e 20% de excremento bovino na massa de terra para produção 

de blocos de terra crua, Adobe. Os tijolos foram avaliados quanto a resistência 

à compressão dos adobes secos e também saturados, após 7 dias submersos 

em água. Os resultados apontaram a massa com adição de 10% de esterco a 

de melhor desempenho de resistência e menor absorção de água. Sendo este o 

motivo pelo qual nesta pesquisa foi escolhida a proporção de 10% de 

excremento bovino para compor os traços de argamassas a serem comparados 

e avaliados.  
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Capítulo 4. Normalização de argamassas de terra 

 

4.1. Normalização para construção com terra no mundo 

A tradição de construir com terra vem sendo praticada de forma empírica há 

centenas ou mesmo milhares de anos pela humanidade. Cada região e cada 

profissional experimentou diferentes métodos e materiais locais obtendo 

diferentes soluções conforme suas experiências, sendo estas repassadas e 

transmitidas com a práxis, a convivência e a oralidade. 

Por outro lado, nos dias de hoje, construir uma edificação é um complexo 

procedimento comercial, assegurado por contratos, sendo legal e judicialmente 

acordados por vários envolvidos, projetista, pedreiro, mestre de obra, cliente e 

os fabricantes de materiais de construção. Por isto se faz tão importante que 

todos os materiais e estruturas utilizadas tenham uma norma técnica com os 

requisitos de qualidade, padrões de construção e até mesmo certificados que 

garantam processos produtivos responsáveis ambiental e socialmente. 

No entanto, segundo Walker (2003), apesar do significativo interesse acadêmico, 

da qualidade das construções com terra, e do crescente interesse em 

construções novas, além da demanda existente por obras de restauração ou 

mesmo reformas, atualmente não são muitos os países que apresentam normas 

para construção com terra. 

Na Europa, depois de grandes incêndios desastrosos bem como depois do 

consumo e devastação das florestas para construção com madeira, algumas 

capitais europeias e núcleos urbanos mais povoados passaram a ter exigência 

governamental por uso de paredes de terra entre as edificações para evitar a 

propagação de novos incêndios (HUNTER E KIFFMEYER, 2004). 

Segundo Schroeder (2018) após a segunda grande guerra, a Alemanha publicou 

as primeiras normas para construção com terra no mundo. Tanto por ser um 

material barato e acessível para a reconstrução das cidades atingidas, como por 

não ser inflamável. 

Porém, após a estabilização econômica do país, as normas foram canceladas 

em 1970. Sendo apenas na década de 80, com a tendência mundial de busca 

por materiais sustentáveis para a construção civil, que a construção com terra 
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retomou a atenção das pesquisas alemãs de forma mais incisiva culminando em 

1999 na publicação do moderno ‘Lehmbau Regeln’ (regulamento de construção 

com terra na Alemanha) (SCHROEDER, 2018). 

A partir de então o país institucionalizou cada vez mais o material se tornando 

referência mundial na normalização da construção com terra, tendo inspirado as 

normas técnicas publicadas em outros países pelo planeta. 

Em 2013, novamente de forma pioneira, a Alemanha publicou a primeira, e até 

então a única, norma técnica do mundo específica para argamassas de terra. A 

norma DIN 18947 (NABau, 2013) foi desenvolvida pelo Deutsche Institutfür 

Normung (DIN) e define os parâmetros de classificação e os métodos de ensaio 

para a avaliação física e mecânica de argamassas de terra que também tem sido 

utilizada como referência por pesquisas e profissionais em vários países. 

 

4.2. Normalização para construção com terra no Brasil 

O Brasil demonstrou em 1986 um comportamento vanguardista quando publicou 

a norma técnica NBR 8491 e a NBR 8492 (ABNT, 2012) regulando a produção 

de blocos de terra compactada compostos por solo-cimento. Nos anos 

seguintes, até 1996, a ABNT publicou quase que anualmente uma nova norma 

voltada para os métodos de ensaio para a avaliação das propriedades físicas e 

mecânicas dos tijolos de solo-cimento.  

Já em 2012 a ABNT publicou atualizações para as normas de solo-cimento 

reunindo em seis normas os métodos de ensaios, requisitos, e preparação de 

base de piso específicos para o uso do solo cimento, são elas: 

-NBR 11798 (ABNT, 2012): Materiais para base de solo-cimento - Requisitos.  

-NBR 12253 (ABNT, 2012: Solo-cimento - Dosagem para emprego como 

camada de pavimento. 

-NBR 12025 (ABNT, 2012): Solo-cimento - Ensaio de compressão simples de 

corpos de prova cilíndricos - Método de ensaio. 

-NBR 16096 (ABNT, 2012): Solo-cimento - Determinação do grau de 

pulverização - Método de ensaio. 

-NBR 12023 (ABNT, 2012): Solo-cimento - Ensaio de compactação 

-NBR 12024 (ABNT, 2012): Solo-cimento - Moldagem e cura de corpos de prova 

cilíndricos - Procedimento.  
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Apesar do grande interesse demonstrado em pesquisas acadêmicas sobre a o 

assunto como SANTOS (2015), GONÇALVES (2005), PACHAMAMA (2018) 

dentre outras, desde o ano de 1996 até 2019, não foram publicadas novas 

normas para outras técnicas de construção com terra, com exceção das 

atualizações para solo-cimento  

Até que em 2020, durante o desenvolvimento da presente pesquisa, a ABNT 

publicou em janeiro a norma técnica para construções com adobe, a NBR 16814 

(ABNT, 2020): Adobe– Requisitos e métodos de ensaio. 

Inclusive, é neste contexto propício, que esta pesquisa se insere e ganha mais 

força para lograr o processo de normalização das argamassas de terra no Brasil. 

Segundo Santos (2018), o número de pesquisas acadêmicas na área de 

construções com terra tem sido relevantes e aumentado significativamente no 

país latino. As pesquisas contemplam desde a conservação de patrimônio 

histórico a aprimoramentos tecnológicos e processos de capacitação e educação 

voltados para a transmissão da tecnologia. 

Atualmente no Brasil, não há cursos institucionalizados por universidades ou 

escolas técnicas para formação ou qualificação de mão de obra em construção 

com terra. Popularmente sabe-se que os profissionais que atuam hoje com 

projeto e execução de obras em terra, geralmente aprenderam através da prática 

e da experimentação empírica juntamente com estudos independentes. 

Raramente encontra-se escolas e universidades que contemplem a construção 

com terra de forma contemporânea, como uma disciplina obrigatória. Apesar 

disso, desde a década de 90, alguns pesquisadores vêm defendendo esta causa 

e promovendo disciplinas sobre Arquitetura Vernácula e Técnicas 

Retrospectivas de Construção. 

Segundo Neves e Faria (2011), “existem cursos de especialização, formais e 

regulares nas escolas de nível técnico e nas universidades na área de 

conservação do patrimônio, mas, quanto à arquitetura contemporânea, as 

atividades de formação e capacitação são irregulares, pontuais e informais”. 
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4.3. Quadro síntese de normalização da construção com terra no 
mundo 

Com exceção da Alemanha, que apresenta um conjunto de normas mais 

consolidado e institucionalizado, diversos países no mundo já possuem 

publicadas normas técnicas para construção com terra. Em sua maioria estas 

normas contemplam apenas uma ou duas técnicas, geralmente tijolos de solo-

cimento, adobe, terra compactada e terra ensacada. Para apresentar o cenário 

normativo da construção com terra no mundo, Cid, Mazarron e Guerrero (2011) 

reuniram na Tabela 1 (abaixo) as normas que foram publicadas entre 1979 e 

2010 para uso do adobe e de tijolos de solo-cimento. Desde a elaboração desta 

tabela estes e outros países publicaram novas normas ou atualizaram antigas, o 

Brasil por exemplo, publicou em 2012 atualizações em seis normas para os 

tijolos de solo-cimento e em 2020 publicou a norma para o uso do adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Normas técnicas publicadas sobre construção com terra: Adobe e Tijolos de Solo-
Cimento compactados. Fonte: CID, MAZARRON E GUERRERO (2011) 
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4.4. Normalização para construção com Terra na Alemanha 

Dentro das propostas de unificação dos países europeus, seja em questões 

políticas ou econômicas, segundo Schroeder (2018) futuramente, todas as 

normas nacionais europeias serão substituídas por um conjunto de normas 

unificados, seja o European Norms (EN) ou o internacional Standart Organization 

(ISO). Porém atualmente cada país ainda elabora suas normas, sendo que 

algumas indicam ensaios e parâmetros referenciados nas EN’s. 

Como foi dito, a Alemanha tem se destacado mundialmente nos empenhos 

quanto a construção com terra e seu aprimoramento. O país conta com normas, 

políticas públicas e pesquisas voltadas para o tema, além de uma Associação 

Federal para o Avanço da Construção com Terra, a DVL, (Dachverband Lehm 

eV). Esta associação publica diretrizes e folhetos informativos, promove cursos 

de capacitação com terra além de oferecer uma plataforma online e física para 

proporcionar o contato e a troca de informações entre fabricantes, artesãos, 

arquitetos e construtores, bem como qualquer pessoa interessada em 

construção com terra. 

Apesar da grande atuação da associação em termos técnicos e das publicações 

sobre métodos e técnicas da construção com terra, a DVL não é um instituo 

federal regulador. Assim, após anos de pesquisa e sistematização da construção 

com terra, em junho de 2011 a DVL entrou com um pedido de formação de uma 

força-tarefa no Instituto Alemão de Normas Técnicas, o Deutsche Institut für 

Normung e.V (DIN), para o desenvolvimento de normas técnicas oficiais 

reguladoras para a construção com terra. 

Assim, nesta ocasião foram propostos os seguintes projetos de norma DIN a 

serem desenvolvidos: 

a) DIN 18945 Blocos de Terra – Termos, Requisitos e Métodos de Ensaio. 

b) DIN 18946 Argamassa para alvenaria de terra - Termos, Requisitos e Métodos 

de Ensaio. 

c) DIN 18947 Argamassa de terra para revestimento — Termos, Requisitos e 

Métodos de Ensaio. 

Após dois anos de desenvolvimento, em 2013 foram publicadas as normas 

oficiais pelo Instituto Alemão de Normas Técnicas, o Deutsche Institut für 
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Normung e.V (DIN). Constituindo um passo importante para a construção com 

terra em todo o mundo e inspirando outros países a trilharem o mesmo caminho. 

Para complementar o conjunto de normas, cinco anos depois em dezembro de 

2018, o instituto DIN publicou algumas alterações estratégicas, publicando mais 

uma nova norma para produção de painéis/placas pré-moldados de terra, além 

de publicar mais duas novas normas que concentram os capítulos “Termos” e 

“Conformidade para Avaliação " de todas as quatro normas DIN 18945, 18946, 

18947 e 18948: 

 

d) DIN 18948 - Painéis de Terra - Requisitos, Ensaios e Rotulagem. 

e) DIN 18942-1 Materiais de terra - Parte 1: Vocabulário. 

f) DIN 18942-100 Materiais térreos - Parte 100: Avaliação de conformidade. 

- Descrição / identificação. 

- Ensaios. 

- Certificado de entrega / Folha de dados do produto / Rotulação 

- Apêndice (informativo). 

 

Além da segurança tecnológica oferecida, a amplitude e abrangência das 

normas também propiciou um estímulo para desenvolvimento de novos produtos 

à base de terra sem estabilização química (ao contrário do solo-cimento) como 

por exemplo os painéis pré-moldados de terra. 

Assim, como ocorreu na Alemanha, a consolidação das normas para construção 

com terra no Brasil pode viabilizar o uso deste material em programas de 

habitação social. 

No Brasil por exemplo, para que algum material de construção seja utilizado no 

programa Minha Casa Minha Vida, e seja financiado pela CAIXA Econômica 

Federal, e em programas de habitação, devem ser normatizados pela ABNT, 

assegurando seu uso e cuidados para manutenção. Bem como passar pelo crivo 

do programa de qualidade PBQP-H para então fazer parte deste seleto grupo da 

construção civil. 

Para a aprovação pelo PBQP-H, o programa utiliza o Sistema Nacional de 

Aprovações Técnicas (SINATE), onde são expedidos os Documentos para 
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Aprovação Técnica (DATec), autorizando e normatizando o uso de algum 

material ou sistema construtivo 

Assim, através do processo de normalização destes materiais, poderiam haver 

o financiamento destes no programa. Contudo, também deve haver meios de 

garantir que haja oportunidades para inserção de novas e pequenas empresas 

ou cooperativas para inserção na cadeia produtiva e de comercialização dos 

produtos produzidos com estes materiais como a terra e o bambu. Além de meios 

para evitar que estes materiais coerentes ecológicos ambientalmente, não sejam 

apropriados exclusivamente pelo capital e o mercado da construção civil, sendo 

também coerentes e sustentáveis socialmente, oferecendo qualificação e 

oportunidade aos beneficiados pelos programas sociais de habitação. 

Assim, para também estimular que os processos produtivos dos produtos 

desenvolvidos sejam realizados de forma sustentável ambiental e socialmente, 

além de garantir a qualidade técnica dos mesmos, após a publicação das normas 

o DVL deu início também a um processo para desenvolvimento de um novo tipo 

de documento técnico para materiais de construção de terra chamado 

Declaração Ambiental de Produtos (EPD). 

Os EPD’s são elaborados por profissionais da área, e indicam que a fiscalização 

deve ser realizada por empresas terceirizadas certificadas (cadastradas). Com 

este documento, os novos produtos à base de terra que surgirem no mercado 

alemão, receberam um certificado de permissão temporariamente durante o 

processo de análise, fiscalização e experimentação no mercado, até serem 

emitidos os selos oficiais para então patentear os produtos. 

Assim, a DVL espera constituir de forma sistêmica, subsídios que amparem e 

estimulem o desenvolvimento de produtos inovadores, sustentáveis ambiental e 

socialmente, além de favorecer a diversidade de oferta de produtos e serviços 

para saciar as demandas da população, com garantia de qualidade e confiança. 
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4.5. A Normalização de ensaios e parâmetros para análise de 
argamassas.  

Atualmente muitos países apresentam normas técnicas reguladoras para 

produção e comercialização de argamassas, e ensaios normatizados para 

realizar a avaliação física e mecânica de argamassas principalmente a base de 

cimento, gesso ou cal, enfim, os materiais hegemônicos no mercado da 

construção civil. 

Contudo, apenas a Alemanha apresenta uma norma específica para 

argamassas de terra para revestimento. Por isto esta pesquisa se ateve 

principalmente a norma alemã DIN 18947 e o conjunto de normas europeias EN 

1015 para avaliação de argamassas convencionais e o conjunto de normas 

brasileiras NBR 13281 também para argamassas convencionais (cimento ou 

cal). 

Comparando as duas normas NBR 13281 e EN 1015, observa-se que a maioria 

dos ensaios exigidos se repetem em ambas as normas, e os que não se repetem, 

são comumente realizados em pesquisas acadêmicas sobre o assunto pois 

também são ensaios indicados pela norma americana ASTM C1329 (2016) e a 

norma internacional ISO 91.10.10. Ambas para argamassas. 

Sendo assim, de forma geral percebe-se uma mesma linguagem técnica 

internacional de avaliação das argamassas, com exceção de ensaios peculiares 

referentes por exemplo, quanto a resistência a congelamento e 

descongelamento, que é uma realidade que não se aplica ao Brasil, ou mesmo 

quanto a resistência a absorção de água por capilaridade por consequência das 

chuvas tropicais e que não se aplicam a Alemanha. 

A norma brasileira NBR 13.281 (ABNT, 2005) exige 9 ensaios, cada um com sua 

norma técnica específica e apresenta 7 tabelas classificatórias para estes 

resultados. São eles: 

1- NBR 13.276 (ABNT,2016) - Determinação da consistência - Espalhamento 

2 - NBR 16541 (ABNT, 2016) – Preparo da Mistura para a realização de ensaios  

3- NBR 13.277 (ABNT ,2005) – Retenção de Água 

4- NBR 13.278 (ABNT, 2005) – Densidade de massa fresca 

5- NBR 13.278 (ABNT, 2005) – Teor de ar incorporado 

6- NBR 13279 (ABNT,2005) – Resistência Tração na flexão e Compressão axial 
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7- NBR 13.280 (ABNT,2005) –Densidade no estado endurecido 

8- NBR 15258 (ABNT,1995) – Resistência potencial de aderência a tração 

9- NBR 15259 (ABNT,1995) – Absorção de água por capilaridade e do 

coeficiente de capilaridade 

 

Já a norma europeia, EN 1015, exige 12 ensaios, cada um com sua norma 

específica e também apresenta tabelas e parâmetros para classificação dos 

resultados dos ensaios. São eles: 

1- EN 1015-1 (CEN, 1998) - Análise granulométrica por via seca 

2- EN 1015-2 (CEN, 1998) – Preparação da mistura  

3- EN 1015-3 (CEN, 1999) – Determinação da Consistência - Espalhamento 

4- EN 1015-4 (CEN, 1998) – Determinação da Consistência - Penetrômetro 

5- EN 1015-6 (CEN, 1998) - Densidade da mistura no estado fresco 

6- EN 1015-7 (CEN, 1998) - Teor de ar incorporado 

7- EN 1015-8 (CEN, 1999) – Retenção de água 

8- EN 1015-9 (CEN, 1999) - Determinação da vida útil e tempo de correção 

de argamassa no estado fresco 

9- EN 1015-10 (CEN, 1999) – Densidade no estado endurecido 

10- EN 1015-11 (CEN, 1999) – Resistência a tração e compressão 

11- EN 1015-12 (CEN, 2000) - Aderência ao suporte 

12- EN 1015-18 (CEN, 2002) – Absorção de água por capilaridade  

 

Ambas as normas orientam que se façam certos ensaios e apresentam tabelas 

com os valores e parâmetros para classificação de cada argamassa e as 

exigências mínimas que devem ser atendidas. 

Apesar de as duas normas terem sido produzidas com parâmetros e valores 

voltados para os materiais cimento e cal, os ensaios especificados são 

condizentes com as qualidades que uma argamassa de forma geral precisa 

atender. Porém, os valores dos parâmetros de classificação é que não são 

condizentes com o comportamento das argamassas de terra. 

Por este motivo, a Alemanha elaborou e publicou a norma DIN 18947 (NABau, 

2013) específica para argamassas de terra, em que os ensaios e seus métodos 

são fundamentados e referenciados no já consolidado conjunto de normas EN 
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1015 para argamassas convencionais. Porém a norma apresenta seus próprios 

parâmetros para classificação sobre os resultados dos ensaios, através de 

tabelas com valores adaptados para a realidade do material: terra argilosa. A 

norma ainda acrescenta outros cinco ensaios importantes para a realidade do 

material e do país que estão destacados em negrito abaixo. 

1- EN 1015-1 - Análise granulométrica por via seca 

2- EN 1015-2 - Preparação da mistura e dos Corpos de Prova 

3- DIN 18947 - Teor de sais presentes na terra 

4- DIN 18947 - Retração inicial 

5- EN 1015-10 - Densidade no estado endurecido 

6- DIN 18947 (Parâmetros) - Resistência a tração e compressão 

7- DIN 18947 (Parâmetros) - Aderência ao suporte 

8- DIN 18947 (Parâmetros) - Resistência à difusão de vapor de água 

9- Manual do equipamento - Condutibilidade térmica 

10- DIN 18947 - Comportamento ao fogo 

11- DIN 18947 - Capacidade de adsorção de água 

12- DIN 18947 - Resistência à abrasão 

 

Assim, percebe-se uma ótima estratégia adotada e que pode ser inspiração para 

o desenvolvimento de uma norma brasileira específica para argamassas de 

terra. Podendo essa se referenciar nas normas indicadas na NBR 13281 em 

relação aos métodos de ensaio já consolidados com algumas adaptações 

necessárias ao material, e apresentar as tabelas para a classificação das 

argamassas de terra brasileiras, com solos tropicais. 
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Ao analisar as três normas, considerou-se importante realizar os ensaios que 

estão listados abaixo, sendo estes os que se sugere para compor os requisitos 

da norma brasileira para argamassas de terra. Apesar de estarem referenciados 

em normas existentes, todos estes ensaios foram descritos no subtítulo a seguir 

com sugestões de adaptação quando houver. 

1. NBR 7.181 - Análise Granulométrica 

2. NBR 16.541 - Preparo da Mistura para a realização de ensaios  

3. NBR 13.276 - Determinação da consistência - Espalhamento 

4. NBR 13.278 – Densidade de massa fresca 

5. DIN 18.947 - Retração inicial 

6. NBR 13.280 – Densidade no estado endurecido 

7. NBR 13279 – Resistência Tração na flexão e Compressão axial 

8. NBR 15258 – Resistência potencial de aderência a tração 

9. NBR 15259 – Absorção de água por capilaridade e Coeficiente de 

capilaridade 

Abaixo na Tabela 2, encontra-se uma síntese dos ensaios exigidos em cada 

norma, sendo a DIN em verde, a EN em amarelo, a NBR em vermelho e em azul 

a sugestão de ensaios para a norma brasileira para argamassas de terra. 

 

Tabela 2: Síntese de ensaios requeridos em cada norma técnica. 
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A título de conhecimento, comparação e para perceber as similaridades entre os 

documentos normativos, abaixo também estão descritos os capítulos das duas 

normas técnicas para argamassas, a brasileira NBR 13281 para argamassas de 

cimento e cal, e a DIN 18947 para argamassas de terra: 

Divisão por capítulos da NBR 13281 (ABNT, 2005): 

Prefácio 

Capítulo 1- Objetivos 

Capítulo 2 - Referencias normativas (Indicação de normas para ensaio) 

Capítulo 3 - Definições 

Capítulo 4 - Requisitos 

Capítulo 5 - Designação 

Capítulo 6 - Embalagem e marcação 

Capítulo 7 - Inspeção no recebimento em obra de argamassas pré-dosada 

Capítulo 8 - Argamassas industrializadas 

Capítulo 9 - Argamassa dosada em obra ou em central dosadora 

Capítulo 10 - Aceitação e rejeição das argamassas no recebimento em obra  

 

Divisão por capítulos da DIN 18947 (NABau, 2013): 

Capítulo 1 - Aplicação das argamassas de terra 

Capítulo 2 - Referências normativas (indicação de normas para ensaio)  

Capítulo 3 - Termos e definições 

Capítulo 4 - Materiais permitidos e métodos de produção para argamassas 

Capítulo 5 - Requisitos a serem cumpridos pelas argamassas 

Capítulo 6 – Classificação das argamassas  

Capítulo 7 – Critérios para identificação e Embalagem para comercialização de 

argamassa pré-dosadas 

Capítulo 8 - Métodos para a caracterização das argamassas de terra 

Capítulo 9 - Provas de conformidade para fabricantes de argamassas pré- 

dosadas 

Capítulo 10 – Informação que devem constar na nota de entrega  

Capítulo 11 - Informações que devem estar especificadas pelo fabricante na 

ficha técnica das   argamassas.  
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4.6. Descrição dos ensaios adotados na pesquisa 

Contribuição   para normalização de argamassa de terra no Brasil 

 

Além dos ensaios normatizados a serem realizados em laboratório, existem 

alguns ensaios tátil-visuais expeditos que podem ser realizados em campo para 

identificação e a seleção de solos com potencial para construção com terra. 

Para tal recomenda-se recorrer ao livro “Seleção de Solos e Métodos de Controle 

na Construção com Terra – práticas de campo” (NEVES et al., 2005). Além de 

também recorrer ao Teste da Caixa conforme orientações do livro “Manual do 

Arquiteto Descalço” (LENGEN, 1997). 

4.6.1. Escolha dos Materiais 

A norma DIN especifica que as argamassas de terra para serem pré-fabricadas 

e vendidas não podem conter outros materiais aglutinantes além da argila, mas 

que podem apresentar em sua composição terras argilosas, agregados e 

adições minerais como pó de tijolo (pozolanas) e adições orgânicas como cascas 

e fibras vegetais, pelos de animais, madeira triturada além de pigmentos 

inorgânicos ou de origem vegetal. 

Para argamassas pré-fabricadas, a norma também alerta para a importância de 

não conter sais ou elementos minerais que possam prejudicar o desempenho 

das argamassas.  

4.6.2. Preparação de argamassas e Corpos de Prova (CP’s) 

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-2, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 16541 para estabelecer os métodos de preparo 

das argamassas. Ambas são bem parecidas e, portanto, o método escolhido foi 

o indicado na DIN com as adaptações e sugestões realizadas pela pesquisa, 

pois a NBR foi embasada na produção de argamassas de cimento e cal. 

Assim a DIN define: 

- Utilizar um equipamento mecânico para efetuar a mistura; 

- Misturar os sólidos previamente (sugestão desta pesquisa); 

- Adicionar a água e os sólidos no recipiente de amassadura e misturar 
previamente com uma espátula manualmente para evitar perda de material e 
respingos para fora do recipiente ao ligar o equipamento; 

- Acionar o equipamento por 30 segundos; 
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- Continuar a amassadura continua por mais 30 segundos; 

- Deixar a mistura completa repousando por 5 minutos; 

- Por fim seguem-se mais 30 segundos de amassadura; 

- A argamassa estará pronta em 6 minutos e 30 segundos; 

Segundo observações de (LIMA, SILVA e FARIA, 2016), para o traço de 

argamassa que leva gesso, será necessário adaptar o método de mistura devido 

ao reduzido tempo de pega do gesso (entre 5 a 10 minutos). Por isto optou-se 

por realizar a amassadura durante 90 segundos ininterruptos sem o repouso de 

5 minutos previsto no ensaio. 

Quanto aos corpos de prova a DIN orienta que os CP’s prismáticos devem ter a 

dimensão de 16x4x4cm e serem desenformados quando estiverem endurecidos. 

A norma também indica que os CP’s devem ser pesados diariamente, e que 

estarão prontos para serem ensaiados quando atingirem massa constante. 

Além disso os CP’s devem ser mantidos em ambiente controlado com média de 

temperatura de 23+-2ºC e 60+-5% de umidade relativa no ar (valores adaptados 

para o Brasil conforme a NBR 13281).  

No entanto, nesta pesquisa optou-se por deixar os CP’s secando (curando) sob 

condições normais dentro do laboratório e fora da câmara úmida, com o intuito 

de aproximar os CP’s das condições reais da obra. Apesar disto, a temperatura 

ambiente no laboratório desde a produção dos CP’s até o dia dos ensaios, 

apresentou uma média de 26ºC e 64% de umidade relativa do ar, com variações 

que coincidem com os valores estipulados pela norma para ambiente controlado. 

A norma DIN também define que a quantidade de água utilizada na mistura é 

aquela suficiente para cumprir uma consistência por espalhamento de 175+-5 

mm. 

4.6.3. Determinação do Índice de consistência 

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-3, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 13276 para auxiliar na determinação da 

quantidade necessária de água para obter a consistência por espalhamento 

desejada para as argamassas. 

Ambas utilizam a mesa de consistência (flow table), porém há diferença quanto 

número de golpes e quanto aos valores de espalhamento que se diferem devido 
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as normas NBR serem embasadas na produção de argamassas de cimento e 

cal, sendo por isto elegida os parâmetros da DIN. 

Procedimentos: 

- Limpar a superfície da mesa circular do equipamento com um pano úmido; 

- Posicionar o molde troncônico no meio da mesa (flow table); 

- Preencher o molde; 

- Apiloar o conteúdo para preenchimento total do espaço interno do molde; 

- Completar o molde com mais argamassa se necessário e rasar a superfície 
para retirar o excesso de argamassa utilizando uma espátula; 

- Retirar o molde verticalmente; 

- Efetuar 15 golpes em 15 segundos na mesa de consistência; 

- Fazer a medição com uma régua, paquímetro ou fita métrica; 

- Caso não se tenha alcançado a consistência por espalhamento de 175+-5 mm, 
voltar a massa para o recipiente e adicionar água em quantidades a serem 
registradas; 

- Caso se tenha ultrapassado a consistência por espalhamento de 175+-5 mm, 
a porcentagem de água na mistura deve ser reduzida; 

- E por último, ao obter a consistência por espalhamento de 175+-5 mm, deve 
ser registrada o valor de água adicionada a mistura em percentual; 

 

4.6.4. Densidade no estado fresco 

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-6, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 13278 para estabelecer a densidade das 

argamassas. Como o método estabelecido pela EN é mais simples, foi este o 

adotado. A norma EN indica que seja usado um recipiente com volume de 1L, 

porém, após realizar os ensaios, considerou-se mais prático utilizar um recipiente 

de 200ml, assim as sobras das misturas utilizadas para produção dos CP’s 

podem ser usadas evitando desperdício de material. 

Procedimentos: 

- Pesar o recipiente (proveta) graduado com capacidade para 200ml vazio (tara); 

- Adicionar a mistura da argamassa pronta até a metade do recipiente; 

- Realizar compactação e soltar sobre a mesa o recipiente da altura de 3cm para 
eliminar vazios; 

- Completar o recipiente com a argamassa até marca de 200ml; 

- Realizar a compactação novamente e rasar a superfície com uma espátula para 
retirar excessos; 
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- Limpar o recipiente externamente e pesar o recipiente cheio; 

- A densidade da argamassa no estado fresco é dada pela divisão da massa 
medida com o recipiente cheio subtraído o peso do recipiente vazio e o resultado 
dividido pelo volume de 200ml ou 200cm³; 

Tanto a norma DIN 18947, quanto a NBR 13281, definem que a argamassa no 

estado fresco deve apresentar densidade superior a 1,2 kg/dm³. Porém, a norma 

alemã não apresenta tabela para classificação das argamassas no estado 

fresco, apenas apresenta tabela com parâmetros para os corpos de prova, ou 

seja, das argamassas no estado endurecido. 

Já a norma NBR 13281 apresenta a Tabela 3 abaixo para classificação das 

argamassas no estado fresco. 

 

Tabela 3: Classificação das argamassas de terra quanto a densidade no estado fresco, 

conforme a NBR 13281 (ABNT, 2005) 

4.6.5. Retração linear por secagem ou Retração dimensional 

Ao contrário das normas EN e NBR para argamassas, a norma alemã DIN indica 

este ensaio devido ao maior índice de retração das argamassas de terra em 

comparação com as de areia com cimento ou cal. Sendo, portanto, essa uma 

informação importante para a avaliação dos materiais componentes da 

argamassa. A norma DIN define que são necessários para a determinação da 

retração pelo menos três CP’s prismáticos retangulares com dimensões 

16x4x4cm. 

- Como o ensaio não é destrutivo, os CP’s podem ser reutilizados para outros 
ensaios necessários; 

- Os CP’s devem permanecer acondicionados sob as condições de temperatura 
a 23+-2ºC e de umidade relativa do ar de 60+-5% (valor adaptado para o Brasil) 
até obterem massa constante. Só então devem ser medidos e seus valores 
arredondados para uma casa decimal; 

- A DIN orienta que se faça a medição no lado mais longo do prisma, na metade 
da altura do CP para se comparar com as medidas iniciais de 160 mm; 
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- Para o cálculo do índice de retração utiliza-se a seguinte expressão: 

 

Onde: 

Rt é o índice de retração linear, em porcentagem (%); 

      é a variação dimensional do maior comprimento, em milímetros (mm); 

dim é o tamanho do maior comprimento, 160mm; 

 

O resultado para cada traço de argamassa é o valor média dos 3 CP’s (triplicata), 

arredondado a uma casa decimal. 

A DIN estabelece como valor máximo 2% a percentagem de retração, apesar 

de considerar o valor de 3% para rebocos aplicados em camadas finas e com 

adição de fibras.  

Complementando estes dados, segundo Röhlen e Ziegert (2011) apud 

(SANTOS, 2014), as argamassas de terra para revestimento geralmente podem 

alcançar o índice de retração de até 2,5%. 

 

4.6.6. Densidade no estado endurecido  

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-10, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 13280 para determinar a densidade dos corpos 

de prova no estado endurecido. Ambas as normas apresentam procedimentos 

de ensaio muito semelhantes, porém a norma DIN apresenta a tabela com os 

parâmetros para classificação das argamassas, utilizando valores mais 

condizentes com o material: terra argilosa. 

- A norma define que devem ser utilizados 3 CP’s por traço de argamassa 
avaliada, com dimensões 4x4x16 cm, previamente acondicionados até atingirem 
massa constante, sob as condições de temperatura a 23+-2ºC e de umidade 
relativa do ar a 60+-5%; 

- Medir as dimensões de cada CP, calculando assim o volume; 

- Determinar a massa de cada corpo de prova na balança de precisão; 

- Calcular a densidade aparente com a divisão da massa pelo volume externo 
dos CP’s; 

- Arredondar os resultados para duas casas decimais e expressa-los em kg/dm³;  
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- Obter a média das medições dos 3 CP’s para cada traço.  

A norma DIN foi a escolhida para adoção dos parâmetros de avaliação, porém a 

título de análise comparativa, seguem abaixo as duas tabelas com parâmetros 

para classificação das argamassas, sendo a primeira correspondente a DIN 

(dada em Kg/dm³) e a segunda correspondente a NBR (dada em kg/m³). 

Tabela 4: Classificação das argamassas de terra quanto a densidade no estado endurecido, 

conforme a DIN 18947 (NABau, 2013) 

 

Tabela 5: Classificação das argamassas de terra quanto a densidade no estado endurecido, 

conforme a NBR 13281 (ABNT, 2005) 

 

4.6.7. Resistência à flexão e à compressão  

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-11, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 13279 para estabelecer os métodos de ensaio 

para determinar a resistência a flexão na tração e a compressão axial. 

Devido a diferença do material abordado em ambas as normas, existem 

configurações diferentes a serem aplicadas ao equipamento utilizado para 

realizar os ensaios. Por isto foram seguidas as determinações da norma DIN. 

Devem ser utilizados após atingirem massa constante, 3 CP’s por traço de 

argamassa avaliada, com dimensões 4x4x16 cm, devendo ser acondicionados 
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pelo menos nos últimos sete dias antes do ensaio sob as condições de 

temperatura de 23+-2ºC e de umidade relativa do ar de 60+-5%. Os resultados 

devem ser expressos em N/mm2 e arredondados para uma casa decimal. 

A norma DIN 18947 apresenta os próprios parâmetros para classificação das 

argamassas através da Tabela 6 (abaixo) para classificação das argamassas 

quanto a resistência a tração e compressão dos CP’s. A título de comparação, 

abaixo também está a Tabela 7 (abaixo) apresentada na NBR 13281. 

Para complementar os dados, segundo Röhlen e Ziegert (2011) apud (SANTOS, 

2014), de forma geral as argamassas de terra apresentam valores para 

resistência à compressão entre 0,6 e 3 N/mm2. 

 

Tabela 6: Classificação das argamassas de terra quanto a resistência a tração na flexão e 

compressão axial, conforme a DIN18947 (NABau, 2013) 

 

 

Tabela 7: Classificação de argamassas de areia e cimento ou cal quanto a flexão e a 

compressão axial, conforme a NBR 13281 (ABNT, 2005) 

Procedimentos e configurações de ensaio: 

Primeiramente os 3 corpos de prova devem ser rompidos no ensaio de tração na 

flexão onde é tirada a média dos 3. E em seguida com as 6 metades obtidas 

após o rompimento no ensaio de tração, é feito o ensaio de compressão axial, 

cujo valor adotado deve ser a média das 6 metades de corpo de prova. 
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-Resistência a tração na flexão por três pontos 

- Usar os CP’s retangulares prismáticos inteiros com as medidas 4x4x16cm; 

- Preparar a prensa universal com uma célula de carga de pelo menos 2 kN;  

- Configurar a velocidade de 0,2 mm/min à carga; 

- Em seguida colocar um CP sobre os dois apoios distantes entre si em 10 cm; 

- Colocar o lado superfície mais lisa, com menos irregularidade voltada para as 
áreas de contato com o equipamento. (Apesar de não estar previsto na norma 
alemã, pode-se realizar um capeamento com gesso, enxofre, nata de cimento, 
ou outro material como neoprem, EVA ou mesmo placas de borracha. No caso 
da presente pesquisa utilizou-se piso emborrachado fino espessura 3mm); 

- O software do equipamento emite um gráfico em tempo real apontando a carga 
em Newtons que está sendo aplicada em função do tempo em segundos, além 
de gerar o valor da força exercida no instante de rompimento do CP; 

- Tanto a norma NBR 13279 quanto a EN 1015-11 (a qual a DIN 18947 se 
referência) indicam que para obter a resistência à tração por flexão Rt (N/mm2), 
deve-se utilizar a equação: 

 

𝑅𝑡=      1,5 x 𝐹𝑓 x L 

                              𝑑³ 

Onde: 

Rt é a resistência à tração na flexão, em megapascal 

Ff é a carga aplicada verticalmente no centro do prisma 

L é a distância entre os apoios, em milímetros (100 mm) 

d é a largura da face quadrada do corpo de prova 

 

- Resistência a Compressão axial 

Após o rompimento dos 3 CP’s de 4x4x16cm no ensaio de tração na flexão, 

haverá 6 metades com medidas variadas, sendo 2 metades de cada CP. Com 

estas 6 metades será realizado o ensaio de resistência à compressão axial  

- Os CP’s podem ser lixados ou cortados visando reduzir e padronizar as 
dimensões dos 6 CP’s para até 4x4x4cm, de forma cúbica; 

- Preparar a prensa universal com uma célula de carga de pelo menos 5 kN; 

- Configurar a velocidade de 0,7 mm/min à carga; 

- Em seguida colocar 1 CP entre as bases planas do equipamento; 

- Colocar o lado superfície mais lisa, com menos irregularidade voltada para as 
áreas de contato com o equipamento. (Apesar de não estar previsto na norma 
alemã, pode-se realizar um capeamento com gesso, enxofre, nata de cimento, 
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ou outro material como neoprem, EVA ou mesmo placas de borracha. No caso 
da presente pesquisa utilizou-se piso emborrachado fino espessura 3mm);  

- O software do equipamento emite um gráfico em tempo real apontando a carga 
em Newtons que está sendo aplicada em função do tempo em segundos, além 
de gerar o valor da força exercida no instante de rompimento do CP; 

Tanto a norma NBR 13279 quanto a EN 1015-11 (a qual a DIN 18947 se 

referência) indicam que para obter a resistência à tração por flexão Rt [N/mm2], 

deve-se utilizar a seguinte equação: 

𝑅c=      𝐹c  

                          d² 

Onde: 

Rc é a resistência à compressão axial, em megapascal; 

Fc é a carga máxima aplicada sobre a seção quadrada do CP; 

d² é a área da seção quadrada do dispositivo de carga em milímetros quadrados. 

 

-Resistência individual (Segundo NBR 13279) 

“Calcular a resistência à tração na flexão e a resistência à compressão, em 

megapascal, de cada corpo-de-prova. O resultado deve ser arredondado ao 

centésimo mais próximo”. 

-Resistência média (Segundo NBR 13279) 

“Calcular a resistência média dos três corpos-de-prova ensaiados à tração na 

flexão e a resistência média dos seis corpos-de-prova ensaiados à compressão. 

O resultado deve ser arredondado ao décimo mais próximo”. 

- Desvio absoluto máximo (Segundo NBR 13279) 

“O desvio absoluto máximo da série de corpos-de-prova é a diferença entre a 

resistência média e a resistência individual que mais se afaste desta média para 

mais ou para menos. O valor obtido deve ser arredondado ao décimo mais 

próximo”. 

- Resistência a tração na flexão (Segundo a NBR 13279) 

“Quando o desvio absoluto máximo for superior a 0,3 MPa, deve ser calculada 

uma nova média, desconsiderando o valor discrepante, identificando-o no 

relatório de ensaio, com asterisco. O ensaio é considerado válido quando o 
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resultado for constituído da média de no mínimo dois corpos-de-prova, caso 

contrário o ensaio deve ser refeito”. 

- Resistência a compressão axial (Segundo a NBR 13279) 

“Quando o desvio absoluto máximo for superior a 0,5 MPa (sugere-se que seja 

0,2MPa, devido aos valores médios encontrados nas argamassas de terra), 

deve ser calculada uma nova média, desconsiderando o valor discrepante, 

identificando-o no relatório de ensaio, com asterisco. O ensaio é considerado 

válido quando o resultado for constituído da média de no mínimo quatro corpos-

de-prova, caso contrário, o ensaio deve ser refeito”. 

 

4.6.8. Aderência ao suporte  

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-12, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 15258 para determinar a resistência potencial 

de aderência à tração. Ambas são bem parecidas, portanto devido a norma 

alemã ser específica para terra, foi esta a metodologia adotada: 

- A norma DIN define que devem ser utilizados 5 amostras (para cada traço de 
argamassa avaliada), com diâmetro de 50mm e espessura mínima de 5mm, 
extraídos dos CP’s pelo equipamento do ensaio a tração; 

- Os CP’s para cada traço de argamassa avaliada, devem ser tijolos rebocados 
em um dos dois lados maiores, cujas dimensões ou número de tijolos, sejam 
suficiente para retirar pelo menos 5 amostras com distância entre si de 2 cm e 
de 4 cm a partir das bordas; 

- Apesar da norma DIN indicar o uso de um tijolo cerâmico ou um bloco de 
concreto, esta pesquisa optou por realizar os ensaios de aderência ao suporte 
em um tijolo cerâmico e em um Adobe, afim de comparar o desempenho das 
argamassas neste ensaio em um suporte também de terra, assim como a 
argamassa; 

- O tijolo deve ser molhado com água antes da aplicação da argamassa para que 
o mesmo não absorva em excesso a água presente na mistura; 

- Em seguida a argamassa deve ser aplicada em pequenas porções sendo 
deixada cair em queda livre sobre o tijolo de uma altura de 70 cm; 

- Após a aplicação, a superfície deve ser regularizada com auxílio de uma 
desempenadeira para facilitar e melhorar o contato do equipamento de 
arrancamento com a superfície do tijolo rebocado; 

- A argamassa aplicada sobre o tijolo deve apresentar uma espessura entre 
1,5cm a 2cm; 
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- Os CP’s devem ser acondicionados pelo menos nos sete dias anteriores ao 
ensaio, sob as condições de temperatura de 23+-2ºC e de umidade relativa do 
ar de 60+-5%; 

- Depois de secos os tijolos rebocados, no dia do ensaio devem ser feitos os 
furos com uma furadeira e uma broca serra copo com diâmetro de 5cm. O corte 
deve ser feito sobre a argamassa e deve ter a profundidade tal até que a serra 
copo toque o suporte, ou seja, a superfície do tijolo; 

-Em seguida as pastilhas devem ser coladas nos furos feitos pela serra copo. 
Para colar as pastilhas aos CP’s, pode-se utilizar material adesivo bi componente 
à base de resina epóxi; 

- Após aguardar o tempo de secagem determinado pelo fabricante do adesivo o 
ensaio deve ser executado com o equipamento adequado calibrado; 

- A resistência a aderência é calculada pela razão da carga de ruptura e a área 
do corpo de prova. Devendo o resultado ser arredondado para duas casas 
decimais;  

- Obter a média das medições dos 5 CP’s para cada traço.  

A norma DIN 18.947 apresenta os parâmetros para classificação das 

argamassas através da Tabela 8 (abaixo) para classificação das argamassas 

quanto a sua resistência potencial de aderência à tração. 

E A Tabela 9 (abaixo) apresenta os parâmetros para avaliação e classificação 

de argamassas em geral (cimento e cal) segundo a NBR 13281. 

 

Tabela 8: Classificação das argamassas de terra quanto a resistência potencial de aderência a 

tração, conforme a DIN18947 (NABau, 2013) 

 

 

Tabela 9: Classificação das argamassas de terra quanto a resistência potencial de aderência a 

tração, conforme a NBR 13281 (NBR, 2005) 
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4.6.9. Absorção de água por capilaridade e Coeficiente de 
capilaridade 

Apesar de a norma DIN não indicar a realização deste ensaio, a NBR 13281 o 

exige através da NBR 15259, assim como a EN 1015 também através da EN 

1015-18. Por tanto, por considera-lo importante para o Brasil e suas chuvas 

tropicais, este ensaio também será realizado utilizando os procedimentos 

metodológicos indicados na NBR 15259, com alguns ajustes e adequações para 

a realidade da material terra argilosa. 

A absorção de água por capilaridade é uma informação importante que expressa 

a velocidade de absorção inicial de água pela argamassa no estado endurecido. 

Com este ensaio também pode-se observar a quantidade de água que é 

absorvida pela argamassa durante 90 minutos de contato direto, e inferir a 

capacidade da argamassa no estado endurecido de absorver água quando 

exposta ao contato direto com a mesma, sem perda de massa ou deformação. 

Como a norma DIN não exige este ensaio, não há uma tabela com os parâmetros 

para classificação das argamassas utilizando valores mais condizentes com o 

material terra argilosa. Por tanto os valores dos resultados do ensaio foram 

comparados com os parâmetros da NBR 13281 apresentados na Tabela 10 

(abaixo), e com os resultados de pesquisas citadas na revisão bibliográfica além 

de até subsidiarem informações para desenvolvimento e sugestão de uma tabela 

classificatória com parâmetros próprios para as argamassas de terra brasileiras. 

 

Tabela 10: Classificação das argamassas de terra quanto ao coeficiente de capilaridade, 

conforme a NBR 13281 (NBR, 2005) 

A norma NBR 15259 indica que devem ser utilizados 3 CP’s por traço de 

argamassa avaliada, com dimensões 4x4x16 cm, previamente acondicionados 

até atingirem massa constante, sob as condições de temperatura de 23+-2ºC e 

de umidade relativa do ar de 60+-5%. 
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A norma especifica que a superfície em contato com a água seja a face quadrada 

do CP com dimensões 4x4cm, por isto infere-se que o ensaio pode ser realizado 

também com CP’s utilizados em outro ensaio não destrutivo, ou até mesmo com 

CP’s danificados, após terem suas dimensões ajustadas a no máximo a forma 

de um cubo de 4x4x4cm contanto que todos os CP’s sejam ensaiados com as 

mesmas dimensões para padronizar as comparações e parâmetros. 

A norma também define que a partir da colocação dos CP’s em contato com a 

agua, deve-se pesar (em gramas) a massa de cada um dos CP’s aos 10 minutos 

de ensaio e aos 90 minutos. 

Porém, como a norma foi desenvolvida para o cimento e a cal, foram feitos 

alguns ajustes para a realização deste ensaio com argamassas de terra, afim de 

evitar perdas de massa devido a possível deterioração dos corpos de prova 

mediante a imersão em água por tempo prolongado como requer o ensaio. 

Por isto sugere-se que as medições de massa sejam determinadas aos 5, 10, 

15, 30, 60 e 90 minutos.  

Além disso, sugere-se também que se realize a impermeabilização das faces 

laterais do CP para garantir que haja absorção de água por capilaridade apenas 

através de uma superfície: a que está submersa e em contato direto com a água. 

Recomenda-se utilizar algum revestimento impermeabilizante bi componente 

(A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de elevadas 

características impermeabilizantes. Este tipo de impermeabilizante garante 

maior eficiência na impermeabilização e praticidade de aplicação. Além disso ao 

secar e endurecer, torna-se mais fácil e seguro o transporte dos CP’s durante os 

procedimentos de pesagem. 

Com os CP’s já cortados com a dimensão de 4x4cm, eles devem ser limpos com 

um pincel de forma a retirar todas as partículas desagregadas presentes na 

superfície, poeiras e grãos de areia e argila. A limpeza da superfície aumenta a 

pega do material de revestimento.  

Então o material impermeabilizante deve ser preparado e aplicado com um pincel 

limpo sobre as laterais do CP, deixando apenas duas faces do CP cúbico 

(4x4x4cm) expostas, sendo uma delas a superfície mais lisa do CP e que será 

colocada em contato com a água para a absorção por capilaridade. 
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Após a secagem do impermeabilizante pelo tempo especificado na embalagem 

do produto, sugere-se envolver o CP com uma malha fina de material não 

absorvente, como por exemplo um tecido tipo “voal” ou voil, de forma a evitar 

que as partículas de argamassa que por acaso se desprendam do CP após o 

contato com a água, não sejam perdidas na água, alterando o resultado da 

pesagem final. O tecido pode ser preso com um elástico.  

A NBR 15259 também indica que se lixe com uma lixa grossa a superfície do 

CP, porém como os CP’s analisados não são de cimento nem cal, tão pouco 

concreto, esta indicação será desconsiderada. Ao repetir o ensaio de 

capilaridade em um CP com superfície lisa e em outro CP com superfície 

irregular, Sousa (2016) evidenciou que a superfície irregular do CP aumenta 

ligeiramente a absorção por capilaridade devido ao aumento da superfície de 

contato. Por isto a face a ser virada para baixo será a mais lisa. 

Porém para retirar possíveis grãos desagregados que possam estar na 

superfície, esta pesquisa sugere que se faça uma limpeza prévia do CP 

levemente com o uso de um pincel. Assim indica-se que se realize o ensaio 

conforme a NBR 15259, porém considerando os ajustes sugeridos: 

- Limpar a superfície do CP já revestido com material impermeável com um pincel 
para retirar grãos soltos;  

- Registrar a massa de cada corpo de prova na balança de precisão antes do 
ensaio; 

- Registrar as dimensões da superfície do CP que estará em contato com a água, 
ou seja, virada para baixo. Estas medidas são necessárias para calcular a área 
da superfície por onde a água foi absorvida por capilaridade; 

- Adicionar água limpa em um recipiente plano e uniforme até a altura tal 
suficiente para proporcionar uma profundidade de 5mm para imersão constante 
dos CP’s; 

-Segundo a NBR 15259, a absorção de água por capilaridade deve ser calculada 
utilizando a seguinte equação: 

At=     mt – m0  

                               a² 

Onde: 

“At” é a absorção de água por capilaridade, para cada tempo, aproximada a 

duas casas decimais, e é dada em gramas por centímetro quadrado – g/cm²; 

“mt” é a medida da massa do CP em cada tempo, o valor deve ser arredondado 

para duas casas decimais e dado em gramas; 
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 “m0” é a massa inicial do CP depois de aplicado o impermeabilizante e antes do 

ensaio; 

“a²” é a área da face quadrada do CP submersa em água, dada em centímetros 

quadrados. Algo em torno de 16cm². 

Considera-se o Valor Assintótico a absorção total de água do CP aos 90 minutos, 

ou seja, no tempo total do ensaio. 

Outra informação obtida com este ensaio é o coeficiente de capilaridade, que 

segundo a norma NBR 15.259, é calculado através da relação entre o At (de 

cada tempo) e a raiz quadrada do tempo de absorção em minutos.  

CC =     At  

                  Raiz do tempo referente ao At utilizado na equação 

Onde: 

CC é o coeficiente de capilaridade, dado em g/(dm².min¹/²); 

At é a absorção de água (porem transformada para decímetro quadrado). 

4.7. Ensaios complementares que não foram realizados 

Apesar de serem importantes e de simples execução, devido a restrições de 

acesso ao laboratório durante a pandemia de 2020, não foi possível realizar os 

ensaios de Secagem, Geelong e Abrasão Superficial. Já os ensaios de 

Resistência à difusão do vapor de água e Reação ao Fogo não exigem a 

execução de ensaios específicos. Como na presente pesquisa foram formulados 

um número elevado de traços e composições, bem como realizados muitos 

ensaios, optou-se por fazer a avaliação da resistência a ação da água apenas 

com o ensaio de absorção de água por capilaridade, como é recomendado pela 

norma NBR 13281, e não realizar o ensaio de Adsorção do vapor d’água. 

4.7.1. Ensaio de secagem 

O ensaio de secagem não é exigido pela norma DIN mas é aconselhado por 

pesquisas na área seguindo as instruções da norma EN 16322 (CEN, 2013). 

Este ensaio deve começar imediatamente após o término do ensaio de absorção 

por capilaridade e deve utilizar os mesmo três CP’s ensaiados por cada traço.0 

O ensaio de secagem tem o objetivo de registrar o tempo necessário para que 

os CP’s percam a água absorvida no ensaio de absorção até alcançar sua 

umidade higroscópica novamente.  
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4.7.2. Ensaio de durabilidade - “Geelong drip test”  

Para realizar o ensaio é necessário posicionar um recipiente, com quantidade de 

água determinada e uma tira de tecido dentro, que se prolonga até o lado externo 

do recipiente, de maneira que quando saturado o tecido pendurado comece a 

deixar pingar água sobre um CP “tijolo rebocado” (gota a gota) durante um 

período de tempo. O desempenho se dá pelo desgaste causado pela água na 

superfície do tijolo, sendo todos os CP’s ensaiados com as mesmas condições:  

volume d’água, altura de queda d’água em relação ao tijolo e tempo de ensaio. 

4.7.3. Resistência a abrasão física  

Apesar deste ensaio não ser exigido pelas normas EN1015 e NBR 13281, a 

norma DIN 18947 exige o ensaio para verificar a resistência a abrasão das 

argamassas no estado endurecido. Utilizando uma furadeira e uma “broca” 

escova plástica, faz-se movimentos giratórios contínuos sobre a superfície do 

CP “tijolo rebocado” e mede-se a quantidade de partículas desagregadas com a 

abrasão, sendo o mais resistente aquele que desagregar menos grãos. 

4.7.4. Resistência à difusão do vapor de água  

A norma DIN 18947 indica este ensaio com suas próprias referências, além de 

a norma EN 1015-19 também orientar como proceder este ensaio. Já a norma 

brasileira NBR 13281 não exige este ensaio. Porém a norma alemã permite não 

realizar o ensaio e considerar o valor de μ=0,5.  

4.7.5. Reação ao fogo  

Segundo experimentos realizados por Röhlen e Ziegert (2011) considera-se não 

infláveis as argamassas de terra com densidade maior que 1,2 kg/dm3. 

4.7.6. Adsorção do vapor de água  

Apesar deste ensaio também não ser exigido pela EN1015 e pela NBR 13281, a 

norma DIN 18947 exige este ensaio. Ao contrário do ensaio de absorção por 

capilaridade, onde a água é absorvida pelo CP que fica encharcado, no ensaio 

de adsorção a água fica adsorvida, ou seja, permanece apenas na superfície 

externa do CP. Este ensaio está diretamente relacionado a propriedade da 

Higroscopicidade das argamassas no estado endurecido. Para realiza-lo é 

necessária uma câmara úmida com controle preciso de umidade e temperatura 

e 3 CP’s prismáticos por traço, com 1m² de superfície plana e 2 cm de espessura. 
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Capítulo 5. Planejamento Metodológico 

Abaixo são trazidos novamente os objetivos específicos da pesquisa para 

justificar o planejamento metodológico adotado. 

a) Avaliar a necessidade do uso da areia como estabilizante para retração e 
tentar apontar se há outro material (dentre os estudados) capaz de reduzir 
a retração inicial além de melhorar outras propriedades física e mecânicas 
simultaneamente nas argamassas estudadas 
 

b) Avaliar as propriedades físicas e mecânicas de argamassas de terra 
usadas para revestimento de paredes com adição de estabilizantes  
 

c) Apontar entre os materiais adicionados, qual cumpre melhor a função de 
estabilizante (em relação as propriedades físicas e mecânicas) para 
argamassas de terra produzidas com solos areno-siltosos e com solos 
argilosos (caolinítico). 
 

d) Evidenciar a qualidade de materiais naturais (como esterco e óleo 
vegetal) já consagrados pela tradição vernácula em comparação aos 
ligantes químicos industriais 
 

e) Gerar dados para compor tabelas e parâmetros de classificação a serem 
utilizadas em uma possível norma brasileira de Argamassas de Terra para 
Revestimento 

 

5.2. Procedimentos metodológicos que foram adotados 

PRIMEIRA FASE EXPERIMENTAL 

5.2.1. Escolha e Caracterização dos Materiais 

Primeiramente foram realizadas algumas expedições a campo para coleta de 

solo. O critério adotado para escolha das amostras de solo foi a sua composição, 

sendo o objetivo da pesquisa encontrar um solo altamente argiloso e outro com 

elevado teor de silte e baixo teor de argila. Preferencialmente ambos com 

predominância de argila do tipo Caulinita. A preferência pela argila caulinita se 

deu pela maior estabilidade em relação a expansão dimensional deste tipo de 

argila e boa resistência mecânica (LIMA et al., 2020) como foi explicado no item 

2.2.2. Argila, aglomerante na página 33.  Além disso a caulinita é uma argila 

que ocorre com abundância na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, e na composição da maioria dos Latossolos (PEREIRA, 2010). 

É importante destacar que foram escolhidas para esta pesquisa, duas amostras 

de solo, uma Terra Argilosa Vermelha (TAV) e outra Terra Areno-Siltosa Rosa 
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(TASR). Estes dois tipos de terra foram escolhidas para que fosse possível 

comparar os desempenhos de argamassas de terra produzidas tanto com terras 

argilosas (com alto teor do ligante argila) como com terras siltosas, ou seja, com 

baixo teor do ligante argila e presença expressiva de silte. 

Para análise do potencial para construção com terra das amostras de solos em 

campo, seguiu-se a experiência pessoal do autor e as instruções recomendadas 

por Neves et al., (2005). Foram realizados os Ensaios Expeditos de campo para 

avaliação de comportamento dos solos e o “Teste da Caixa” para avaliação de 

retração e fissuração (LENGEN, 1997). Após várias amostras analisadas em 

campo, escolheu-se duas amostras de solo que foram levadas para laboratório. 

Cada uma das duas amostras coletadas tinha aproximadamente 50 Kg de terra 

e foram passadas na peneira de malha 4,8mm ainda em campo, para retirar 

pedregulhos, torrões e materiais orgânicos indesejáveis para a pesquisa 

Em seguida as duas amostras foram caracterizadas no Laboratório de Geotecnia 

da Escola de Engenharia Civil da UFMG em Belo Horizonte, onde foram 

realizados os seguintes ensaios de consistência: 

-Classificação granulométrica do solo - NBR 7181:2016; 

-Determinação do Limite de Liquidez (LL) - NBR 6459:2017; 

-Ensaio de Limite de Plasticidade (LP) - NBR 7.180:2016;  

Para a caracterização mineralógica, ou seja, identificar qual a composição 

mineral e o tipo de argila predominante nas terras utilizadas, foram feitos os 

seguintes ensaios no Laboratório de Engenharia de Minas da UFMG: 

-Difração de Raios-X  

-Fluorescência de Raios-X 

Após a coleta e caracterização das duas amostras de solo, foram adquiridos os 

outros materiais. A areia utilizada foi a lavada e apresenta granulometria média. 

Foi comprada em depósito de construção na própria cidade de Belo Horizonte, 

MG, assim como a Cal Hidratada CH-I, o Cimento CP-IV-32 e o Gesso. 

O óleo vegetal de soja foi reciclado de cozinha residencial. E o excremento 

bovino puro, curtido e seco foi coletado na zona rural da região metropolitana de 

Belo Horizonte, em Itabirito-MG. Todos os materiais avaliados como 
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estabilizantes foram caracterizados quanto a sua densidade (ou baridade), 

acrescido das descrições oferecidas pelos fabricantes.  

Os tijolos cerâmicos e os Adobes foram caracterizados quanto a sua absorção 

de agua utilizando o método do cachimbo, ou “Tubos de Karsten”. Estes tijolos 

foram rebocados e utilizados como Corpo de Prova no ensaio de arrancamento 

(resistência potencial de aderência à tração). 

SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL 

Após a caracterização de todos os materiais, foram formulados os traços a serem 

utilizados na pesquisa. Primeiro a definição do traço de areia:terra. E em seguida 

a formulação de cada argamassa com adições estabilizantes utilizando como 

base o traço de areia:terra definido no primeiro momento. 

5.2.2. Definição do traço de Terra:Areia 

Para definir o traço de areia a ser utilizado nas argamassas foi adicionado 

gradativamente areia em diferentes proporções em cada uma das duas amostras 

de terra até encontrar qual é o traço de terra:areia necessário para conter a 

retração dimensional nas argamassas produzidas com estas terras. 

Para isto, foi rebocado um tijolo com cada traço de areia. Após a secagem de 24 

a 48 horas no laboratório, estes tijolos rebocados foram observados quanto ao 

surgimento de trincas na superfície do reboco. O traço de areia que eliminou o 

surgimento de fissuras, foi o escolhido como traço referência para a segunda 

etapa da pesquisa, onde foram avaliados os materiais estabilizantes adicionados 

sobre a argamassa de referência, ou seja, aquela com adição de areia adequada 

para evitar formação de fissuras. 

Foram formulados os seguintes traços: 

TAV – Definindo o traço TAV:Areia para redução da retração 

a) TAV Pura  

b) TAV 1:1 Areia 

c) TAV 1:2 Areia 

d) TAV 1:3 Areia 

e) TAV 1:4 Areia 

 

 

 



   

101 

 

TASR – Definindo o traço de TASR:Areia para redução da retração 

a) TASR Pura  

b) TASR 1:1 Areia 

c) TASR 1:2 Areia 

Apesar da adição de areia conter a fissuração, a adição deste material eleva os 

custos da construção com terra. Além disso, a extração de areia é um processo 

agressivo ao meio ambiente, sendo de interesse desta pesquisa também 

encontrar outro material capaz de controlar a fissuração para evitar o uso desta 

adição. 

No entanto, mesmo que se encontre outro material alternativo a areia para conter 

a fissuração, o traço com adição de areia é o que será utilizado na segunda etapa 

da pesquisa onde será avaliado o desempenho das adições estabilizantes sobre 

as argamassas de terra com areia. 

Ou seja, a experimentação de materiais capazes de substituir a areia quanto a 

retração, foi feita apenas para apresentar alternativa econômica as argamassas 

experimentadas nesta pesquisa com adição de areia e estabilizantes. 

Para isto também foram rebocados tijolos com cada adição experimentada: 

TAV - Tentativa de substituir a Areia para redução da retração  

a) TAV Pura + 5% Cal 

b) TAV Pura + 5% Cimento 

c) TAV Pura + 5% Gesso 

d) TAV Pura + 5% Óleo 

e) TAV Pura + 10% Excremento Bovino 

f) TAV Pura + 20% Excremento Bovino 

 

TASR - Tentativa de substituir a Areia para redução da retração  

a) TASR Pura + 5% Cal  

b) TASR Pura + 5% Cimento 

c) TASR Pura + 5% Gesso 

d) TASR Pura + 5% Óleo 

e) TASR Pura + 10% Excremento Bovino 

f) TASR Pura + 20% Excremento Bovino 
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TERCEIRA FASE EXPERIMENTAL 

5.2.3. Traços com adição de areia e estabilizantes 

Após definidos os traços de Terra:Areia, foram adicionados os materiais 

estabilizantes nas argamassas de terra. Estes estabilizantes foram avaliados 

quanto a sua capacidade de melhorar a resistência da argamassa de referência 

em relação a ação da água, a resistência mecânica e a aderência ao suporte. 

No Grupo 1 foram avaliadas as argamassas de terra produzidas com a Terra 

Argilosa Vermelha (TAV), sendo adicionados cada um dos estabilizantes 

estudados além de combinações dos mesmos. Os traços formulados que foram 

ensaiados e avaliados estão listados abaixo com as referências bibliográficas 

com quem tiveram seus resultados comparados: 

 

Grupo 1 – TAV - Terra Argilosa Vermelha:  

1. TAV-REF - Argamassa de Referência Terra Argilosa com correção 

granulométrica através da adição de Areia média.  

2. TAV+5CP - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Cimento 

Portland    CP-IV-32 (Eires, 2012) 

3. TAV+5G - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Gesso (Correia, 

2016)  

4. TAV+5G+5O - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Gesso + 5% 

de Óleo vegetal (soja) reciclado de cozinha (Autoral)  

5. TAV+5CH - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Cal Hidratada 

CH-I (Eires,2012) (Gomes et al., 2013)  

6. TAV+5CH+5O - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Cal 

Hidratada CH-I mais 5% de Óleo vegetal (soja) reciclado de cozinha 

(Eires, 2012) 

7. TAV+CHE - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Cal Hidratada 

CH-I mais 10% Excremento bovino (Autoral) 

8. TAV+10E - Argamassa de TAV-REF com adição de 10% Esterco 

(Vilane, 2010) (Millogo, 2016) (Bamogo et al., 2020)  

9. TAV+10E+10O - Argamassa de TAV-REF com adição de 10% Esterco 

mais 5% de Óleo vegetal (soja) reciclado de cozinha (Autoral) 

10. TAV+20E - Argamassa de TAV-REF com adição de 20% de Esterco 

(Vilane, 2010) 

11. TAV+5O - Argamassa de TAV-REF com adição de 5% Óleo vegetal 

(soja) reciclado de cozinha (Lima, 2016) (Eires,2012) 
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Já no Grupo 2, foram avaliadas as argamassas de terra produzidas com a Terra 

Areno-Siltosa Rosa (TASR), sendo adicionados cada um dos estabilizantes 

estudados além de combinações dos mesmos. Os traços escolhidos estão 

listados abaixo com as referências bibliográficas com quem tiveram seus 

resultados comparados: 

Grupo 2 - TASR - Terra Areno-Siltosa Rosa 

1. TASR-REF - Argamassa de Referência Terra Areno-Siltosa com 

correção granulométrica através da adição de Areia média 

2. TASR+5CP - Argamassa de TASR-REF com adição de 5% Cimento 

Portland    CP-IV-32 (Eires, 2012) 

3. TASR+5G - Argamassa de TASR-REF com adição de 5% Gesso 

(Correia, 2016)  

4. TASR+5G+5O - Argamassa TASR-REF com adição de 5% Gesso + 5% 

de Óleo vegetal (soja) reciclado de cozinha (Autoral)  

5. TASR+5CH - Argamassa de TASR-REF com adição de 5% Cal 

Hidratada CH-I (Eires,2012) (Gomes et al., 2013) 

6. TASR+5CH+5O - Argamassa TASR-REF com adição de 5% Cal 

Hidratada CH-I mais 5% de Óleo vegetal (soja) reciclado de cozinha 

(Eires, 2012) 

7. TASR+CHE - Argamassa de TASR-REF com adição de 5% Cal 

Hidratada CH-I mais 10% Excremento bovino (Autoral) 

8. TASR+10E - Argamassa de TASR-REF com adição de 10% Esterco 

(Vilane, 2010) (Millogo,2016) (Bamogo et al., 2020) 

9. TASR+10E+10O - Argamassa de TASR-REF com adição de 10% 

Esterco mais 5% de Óleo vegetal (soja) reciclado de cozinha (Autoral) 

10. TASR+20E - Argamassa de TASR-REF com adição de 20% de Esterco 

(Vilane, 2010) 

11. TASR+5O - Argamassa de TASR-REF com adição de 5% Óleo vegetal 

(soja) reciclado de cozinha (Lima, 2016) (Eires, 2012) 
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5.2.4. Definição dos Ensaios e dos Corpos de Prova necessários 

Para a avaliação das propriedades físicas e mecânicas das argamassas, foram 

escolhidos os seguintes ensaios conforme as normas e os parâmetros da NBR 

13.281 (ABNT, 2005) e da DIN 18.947 (NABau, 2013).  

Com a mistura das argamassas prontas no estado fresco foram realizados os 

seguintes ensaios: 

1. Mesa de consistência - NBR 13.276:2005  

2. Densidade de massa fresca - NBR 13.278:2005  

Em seguida, com os corpos de prova no estado endurecido foram feitos os 

seguintes ensaios: 

3. Retração linear – NBR 15.261:2005 e DIN 18947 

4. Densidade da massa no estado endurecido – NBR 13.280 

5. Resistência a Compressão e a Tração na flexão – NBR 13279 

6. Resistência potencial de aderência a tração – NBR 15258  

7. Coeficiente de Capilaridade – NBR 15259 

Os resultados obtidos foram analisados e classificados conforme os parâmetros 

da norma DIN 18947, e na inexistência desses parâmetros como par ao ensaio 

de capilaridade, os resultados da pesquisa subsidiarão o desenvolvimento de 

parâmetros próprios para a norma brasileira de argamassas de terra. 

Para realizar os ensaios planejados, foi necessário produzir os seguintes corpos 

de prova (CP’s): 

Grupo 1 - TAV: 

- 33 CP’s prismáticos retangulares com dimensões de 4x4x16cm, 
sendo 3 CP’s para cada um dos 11 traços de argamassa estabilizada – 
Ensaios: Retração, Densidade, Flexão, Compressão 

- 11 CP’s prismáticos retangulares com dimensões de 4x4x16cm, 
sendo 1 CP para cada um dos 11 traços de argamassa estabilizada – 
Ensaio: Capilaridade 

- 11 Tijolos cerâmicos de 12 furos (14x19x29) rebocados com 1,5cm de 
espessura, sendo 1 tijolo para cada um dos 11 traços de argamassa 
Ensaio: Arrancamento (Aderência) 

- 11 Adobes (15x15x30) rebocados com 1,5cm de espessura, sendo 1 
Adobe para cada um dos 11 traços de argamassas 
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Grupo 2 – TASR: 

- 33 CP’s prismáticos retangulares com dimensões de 4x4x16cm, 
sendo 3 CP’s para cada um dos 11 traços de argamassa estabilizada – 
Ensaios: Retração, Densidade, Flexão, Compressão 

- 11 CP’s prismáticos retangulares com dimensões de 4x4x16cm, 
sendo 1 CP para cada um dos 11 traços de argamassa estabilizada – 
Ensaio: Capilaridade 

- 11 Tijolos cerâmicos de 12 furos (14x19x29) rebocados com 1,5cm de 
espessura, sendo 1 tijolo para cada um dos 11 traços de argamassa 
Ensaio: Arrancamento (Aderência) 

- 11 Adobes (15x15x30) rebocados com 1,5cm de espessura, sendo 1 
Adobe para cada um dos 11 traços de argamassas 

 

Os corpos de prova foram produzidos e acondicionados no ambiente do 

laboratório durante o número de dias necessários para atingir massa constante, 

aproximadamente 28 dias. 

A cada 3 dias os CP’s foram visitados para acompanhamento técnico e pesagem 

dos mesmos. Durante a produção e cura dos CP’s a média registrada de 

temperatura no ambiente do laboratório foi de 23ºC e a umidade relativa do ar é 

de 65%. 

Por fim, após realizados todos os ensaios foi tecida uma avaliação qualitativa e 

quantitativa detalhada dos resultados de cada ensaio e das consequências de 

cada adição embasado nas referências bibliográficas realizada. 

Após a comparação e discussão dos resultados foi então apontado o 

estabilizante mais adequado para estabilizar a argamassa de terra produzida 

com cada um dos dois tipos de terra. 

Além disso, com os resultados e valores obtidos foi possível gerar tabelas com 

parâmetros classificatórios coerentes com a realidade brasileira, sendo estas 

sugeridas para compor uma norma brasileira de argamassas de terra para 

revestimento de paredes e tetos.  
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5.3. Síntese do processo metodológicos e principais ensaios e 
laboratórios onde foram executados 

 

a) Caracterização dos materiais 

Caracterização do Solo:  

Laboratório: Geotecnia - UFMG 

- Análise Granulométrica – Peneiramento e Sedimentação – Peneira #2mm 

- Limites de Liquidez e Plasticidade – Casa Grande – Peneira #0,42mm 

 

Caracterização Mineralógica do Solo: Peneira #0,075 

Laboratório: Engenharia de Minas - UFMG 

- Difração de Raios-X  

- Fluorescência de Raios-X   

 

b) Avaliação das propriedades físicas e mecânicas:  

Produção dos Corpos de Prova 

Laboratório: Engenharia de Materiais e Construção - UFMG 

- 88 CP’s prismáticos retangulares 16x4x4cm  

- 22 Tijolos cerâmicos com aplicação de reboco em uma face 

- 22 Adobes com aplicação de reboco em uma face 

 

Ensaios de tração na flexão e de compressão em 66 CP’s prismáticos 

Laboratório: Engenharia Metalúrgica - UFMG 

Ensaio de Absorção de água por Capilaridade com 22 CP’s prismáticos 

Laboratório: Engenharia de Materiais e Construção - UFMG 

Ensaio de Aderência nos 44 tijolos, extrair 5 CP’s em cada 

Laboratório: Engenharia de Materiais e Construção - UFMG 

 

c) Discussão de resultados 

d) Sugestão de norma e de tabelas com parâmetros para classificação 

e) Conclusão 

f) Sugestões para pesquisas futuras  
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Capítulo 6. Caracterização dos materiais e dos suportes 

6.1. Caracterização da terra (solo) 

Como foi dito, estão sendo avaliadas duas amostras de solo, uma Terra Argilosa 

Vermelha (TAV) e outra Terra Areno-Siltosa Rosa (TASR). Optou-se por avaliar 

argamassas produzidas com estes dois tipos diferentes de solo, pois na literatura 

sobre o tema, as terras siltosas ou com pouca presença do ligante argila, não 

são recomendadas, ou mesmo contraindicadas. 

No entanto, existem usuários da construção com terra que não possuem 

recursos financeiros para adquirir carregamentos de terra mais argilosa, sendo, 

portanto, levados a utilizar a terra disponível localmente em seu terreno. Esta 

iniciativa se deu perante um caso real experienciado pelo autor em que havia 

carência de recursos financeiros para execução de uma obra e a única terra 

disponível para construção localmente era uma terra areno-siltosa 

 Por isto, afim de se evidenciar as consequências e diferenças das argamassas 

de terra produzidas com terras argilosas e com terras siltosas, também se optou 

por avaliar e ensaiar argamassa de terra produzidas com as duas amostras 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6: As duas amostras de solo escolhidas para serem estudadas. A esquerda a TASR e a 

direita a TAV. Fonte: Autoral 



   

108 

 

As duas amostras de solo escolhidas para serem estudadas passaram por 

caracterização granulométrica (Figuras 7 e 8), determinação dos Limites de 

Attemberg através dos ensaios de consistência (Figura 9) e por caracterização 

mineralógica por Difração e Fluorescência de Raios-X. 

O objetivo destas análises das amostras de solo, é que se tornem conhecidas 

as suas composições precisamente e que se possa comparar os resultados com 

outras pesquisas de forma mais específica. 

Além disso como há uma enorme variação na composição dos solos brasileiros 

e no mundo, a caracterização precisa do solo permite que outras pesquisas 

saibam como os estabilizantes avaliados atuam especificamente nos solos 

estudados. 

As planilhas e formulários, bem como os resultados mais detalhados destes 

ensaios podem ser acessados nos Anexos 1 a 6 apresentados no final da 

dissertação. Mas de forma mais sucinta, os resultados da caracterização podem 

ser contemplados a seguir: 

 

 

Figura 7: Etapas da caracterização granulométrica. Processo de sedimentação com 
defloculante para separar os grãos da areia, argila e silte. Processo de retirada de ar do solo 

dentro dos picnômetros. Fonte: Autoral. 
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Figura 8: Etapas da caracterização granulométrica. Processo de lavagem das frações finas, e 

peneiramento a seco. Fonte: Autoral 

 

Figura 9: Etapa da caracterização do solo. Determinação dos limites de Attemberg.  Fonte: 

Autoral 

 

 

Para análise mineralógica foi utilizado Difratômetro de raios-X (DRX) para 

amostras em pó PHILIPS (PANALYTICAL), sistema X’Pert-APD, controlador PW 

3710/31, gerador PW 1830/40, goniômetro PW 3020/00. 

Para ser mais específico, também foi realizada a análise química semi 

quantitativa utilizando o Espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX) 

sequencial PHILIPS (PANALYTICAL) modelo PW-2400. 

A seguir estão apresentados os resultados da caracterização granulométrica, da 

determinação dos limites de Attemberg e da caracterização mineralógica. 
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6.1.1. TAV - Terra Argilosa Vermelha 

A caracterização granulométrica (Anexo 1) e os ensaios para determinação dos 

limites de Attemberg (Anexo 3) da amostra de solo chamada Terra Argilosa 

Vermelha revelaram que ela apresenta a seguinte composição: 

- 70% da fração argila, 15% da fração areia e 15% da fração Silte. 

A TAV apresenta umidade higroscópica de 14%. 

A TAV apresenta Limite de Liquidez LL=54% e Índice de plasticidade IP=23%. 

 

 

Figura 10: Curva Granulométrica TAV – Terra Argilosa Vermelha. Fonte: Autoral. 

 

A caracterização por Difração e Inflorescência de raios-x (Anexo 5), revelou que 

a TAV apresenta em sua composição mineralógica predominância de Caulinita 

Al2Si2O5(OH)4, seguida de Quartzo SiO2. Há também em valores mais baixos a 

presença de Goethita: FeO(OH), Moscovita: KAl2Si3AlO10(OH)2 e Microclina: 

KAlSi3O8. A cor vermelha se deve ao elevado teor de óxido de Ferro neste solo. 

Apesar da caulinita ser um dos tipos de argila mais estáveis quanto a expansão 

dimensional, a alta concentração de argila nessa amostra de solo explica o 

elevado surgimento de fissuras na argamassa produzida apenas com a TAV-

PURA sem adição de areia. Por isto foi necessário a adição de 4 partes de areia 

para uma (1:4 TAV:Areia) para estabilizar o alto índice de retração. 
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6.1.2. TASR - Terra Areno-Siltosa Rosa 

A caracterização granulométrica (Anexo 2) e os ensaios para determinação dos 

limites de Attemberg (Anexo 4) da amostra de solo chamada Terra Areno-Siltosa 

Rosa revelaram que ela apresenta equilibrada distribuição granulométrica 

(Figura 11) e que sua composição é: 

- 9% da fração argila, 55% da fração areia e 36% da fração Silte. 

A sua umidade higroscópica é de 9,3%.  

A TASR apresentou Limite de Liquidez LL=33% e Índice de plasticidade IP=9%. 

 

 

Figura 11: Curva de distribuição Granulométrica TASR – Terra Areno-Siltosa Rosa. Fonte: 

Autoral 

 

A caracterização por Difração e Inflorescência de raios-x (Anexo 6), revelou que 

a TASR apresenta em sua composição mineralógica predominância de Quartzo 

SiO2, (confirmado pela alta concentração de areia) seguida de Caulinita 

Al2Si2O5(OH)4. A cor rosada se deve a menor presença do óxido de Ferro neste 

solo, além de ser esta cor uma característica de solos siltosos. 

Devido à alta concentração de areia e baixo teor de argila, explica-se porque a 

argamassa de TASR-PURA sem adição de areia não apresentou tantas fissuras. 

Tendo sido necessário a adição de apenas 1 parte de areia para uma 

(TASR1:1Areia) para estabilizar o índice de retração. 
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6.2. Descrição dos demais componentes estudados 

6.2.1. Areia 

A areia utilizada é da marca Pura Sílica e foi comprada em depósito de 

construção local apresenta granulometria média, com diâmetro dos grãos entre 

0,2 mm a 0,6 mm. A areia é siliciosa, ou seja, composta basicamente por quartzo. 

E a sua formulação química é SiO2 (dióxido de silício). A areia foi comprada 

lavada para evitar que hajam partículas mais finas presentes. 

 

Figura 12: Areia Média Lavada utilizada na pesquisa. Fonte: Fabricante 

 

6.2.2. Cimento CP-IV 32 Pozolânico 

O cimento utilizado foi o Cimento Portland Pozolânico CP-IV-32 da marca Liz. 

Apesar de o fabricante não especificar a porcentagem de pozolanas, segundo a 

NBR 5736 (ABNT, 1999) este cimento tem em sua composição entre 15% e 50% 

de adição de pozolanas, ou seja, argilas calcinadas.  

 

Figura 13: Cimento Liz CP-iV-32. À dir. a pesagem do recipiente cheio de cimento com volume 

de 250ml, utilizado para cálculo da densidade. Fonte: Fabricante 
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6.2.3. Cal Hidratada CH-I 

A cal utilizada foi a Cal Hidratada CH-I da marca ICAL. Segundo o fabricante 

esta cal hidrata é a mais pura do mercado, e não contém óxidos não hidratados 

na sua composição. Devido a sua alta concentração de hidróxidos de cálcio e 

magnésio, a cal CH-I tem alta capacidade ligante e baixa capacidade de retenção 

de água. 

 
Figura 14: Cal Hidratada ICAL CH-I. Fonte: Fabricante 

 

6.2.4. Gesso 

O gesso utilizado é hemi-hidratado, branco, vendido em pó e produzido pela 

marca Padrão Gypsum. Este gesso deve ser preparado normalmente, 

adicionando o pó em um recipiente com água já previamente medida. Em 

seguida deve-se homogeneizar a mistura desfazendo grumos e começar a usar 

Este gesso é intitulado “Gypress 50 – Gesso Lento”, pois oferece até 50 minutos 

de trabalhabilidade.  

 

Figura 15: Gesso Padrão Gypsum – Lento Gypress 50. Fonte: Fabricante 
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6.2.5. Óleo vegetal de cozinha reciclado 

O óleo vegetal utilizado é de soja e foi usado para fritura de alimentos em uma 

cozinha residencial, coletado, decantado, coado e armazenado em recipiente 

com tampa para ser reciclado nesta pesquisa. O óleo não apresenta impurezas 

depois de decantado e coado e apresenta aspecto claro e homogêneo. 

O óleo de cozinha usado é um resíduo gerado diariamente e facilmente 

encontrado nas residências brasileiras, sendo algumas vezes levado para 

reciclagem em pontos de coleta e outras vezes descartado de forma inadequada. 

Algumas empresas coletam óleos vegetais de estabelecimentos comerciais para 

a produção de sabão, mas a reciclagem do óleo usado em argamassas de terra 

como estabilizante é também uma alternativa para destinação deste resíduo.  

 

Figura 16: Óleo de soja usado em cozinha e coado. Fonte: Autoral. 

 

6.2.6. Excremento Bovino 

O excremento bovino utilizado foi coletado na zona rural da região metropolitana 

de Belo Horizonte – MG. O gado alimentou-se basicamente de pastagem, 

apresentando por isto bastante fibras vegetais em suas fezes, sendo esta uma 

premissa adotada para escolha do material. 

Tradicionalmente na região os moradores coletam o esterco ainda fresco no 

curral diariamente e o amontoam a sombra para “curtir”. Neste processo libera-

se calor e amônia. Diariamente o excremento é revirado durante duas semanas 

para aerar e resfriar o monte. Ao término de 2 a 3 semanas, tem-se um material 

seco (sem estar ressecado e duro), destorroado e com odor suave. 



   

115 

 

Segundo Millogo et al., (2020) os principais componentes do esterco de vaca 

seco são as fibras vegetais (essencialmente compostas por celulose, 

hemiceluloses e lignina) e compostos orgânicos de amina (oriunda da amônia 

que estava presente nas fezes) além de potássio, ácido fosfórico, vestígios de 

quartzo e argila ingeridos pelo animal junto a grama e fragmentos de tecidos 

intestinais. No estado fresco, o excremento bovino contém 80 a 90% de água 

em peso, o que é perdida após a secagem do material. 

Depois de seco e curtido, em laboratório o excremento foi desagregado 

manualmente e passado na “peneira de areia”, malha nº 8 com abertura de 2,79 

mm, para reter restos de galhos finos, folhas e pelo de animal. O material depois 

de peneirado e selecionado ficou bastante homogêneo e as fibras variavam de 

tamanho, mas a maioria não ultrapassava 1cm de comprimento. 

Para produção dos corpos de prova e argamassas, o excremento foi misturado 

primeiramente com os outros materiais secos, a terra e a areia. Em seguida, 

após homogeneizada a mistura seca, foi adicionada a água de amassadura até 

se obter uma argamassa homogênea e pastosa. 

Para maior facilidade na obtenção deste material e aplicação em maior escala, 

o excremento pode ser adquirido em lojas de produtos para jardinagem. Neste 

caso deve-se dar preferência para os pacotes de excremento bovino puro, sem 

adição de outros materiais como fertilizantes. 

Para evitar contaminação das argamassas por fungos e bactérias ou a presença 

de sementes, o excremento bovino deve ser preferencialmente curtido, seco, 

peneirado e se possível esterilizado a altas temperaturas. 

Alguns fornecedores têm produzido rótulos mais elaborados com fichas técnicas 

onde pode-se encontrar mais detalhes da descrição do produto. Porem preferiu-

se utilizar o excremento coletado em campo na zona rural para aproximar a 

pesquisa da realidade de comunidades tradicionais que ainda praticam a adição 

de excremento bovino como estabilizante em suas construções com terra. 

Além disso acredita-se que o excremento bovino adquirido para a finalidade de 

estabilização de argamassas de terra, deve ser o gerado por bovinos em regime 

de pastagem, o que costuma constar nos rótulos do produto. 
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Isto se deve ao fato de o gado criado em regime de confinamento, alimentar-se 

majoritariamente de milho e soja, não havendo assim fibras vegetais mais longas 

e resistentes em suas fezes. 

 

 

Figura 17: Excremento bovino curtido, seco e peneirado no laboratório. Fonte: Autoral. 

 

6.3. Densidade aparente dos materiais  

Para determinar a densidade dos componentes das argamassas foi utilizado um 

recipiente com volume de 250ml e uma balança de precisão. Encheu-se o 

recipiente até a borda e sem compactar o conteúdo, rasou-se com uma espátula. 

Abaixo segue a Tabela 11 com a densidade aparente de cada material utilizado 

na pesquisa: 

 

Tabela 11: Tabela síntese da densidade aparente de cada material 
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6.4. Caracterização dos suportes 

O suporte é a base que recebe o reboco. É aonde as argamassas são aplicadas. 

Neste sentido esta pesquisa avaliou o potencial de aderência das argamassas 

de terra em uma alvenaria de adobe e em uma alvenaria de tijolos cerâmicos. 

As alvenarias foram representadas por adobes produzidos com cada uma das 

duas terras em estudo e por tijolos cerâmicos que foram rebocados com cada 

traço de argamassa estudada. Os Adobes tinham a dimensão 15x15x30cm e o 

tijolo cerâmico de 12 furos tem a dimensão de 19x29x14cm. 

Apesar de a norma DIN sugerir que o ensaio de Aderência seja realizado apenas 

em um tijolo cerâmico, esta pesquisa optou por realizar o ensaio também em 

adobes, representando as alvenarias de terra. 

Para gerar dados comparáveis com outras pesquisas internacionais sobre as 

argamassas de terra, optou-se por caracterizar os dois suportes utilizando o 

quesito absorção de água por baixa pressão. Este ensaio permite avaliar a 

permeabilidade da superfície dos tijolos e dos adobes e também se há 

microfissuras, através da quantidade de água absorvida ao longo de um tempo 

determinado. 

Para a realização do ensaio utiliza-se os tubos de Karsten. Estes são tubos de 

vidro graduados a cada 1ml. Os tubos são disponíveis em dois formatos (Figura 

18): o Reto, para ser afixado perpendicularmente a superfície do tijolo. E o 

formato Horizontal para ser afixado paralelamente a superfície da parede. 

 

Figura 18: Tubos de Karsten Fonte: META QUÍMICA (esq.) SANTOS, 2014 (dir.) 
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Para evitar a aquisição do equipamento específico, foi desenvolvido um método 

com adaptações ao método do cachimbo, ou “Tubos de Karsten”. (Figuras 19 e 

20): 

- Limpar a superfície de 3 tijolos (triplicata), retirando partículas desagregadas 

- Cortar 3 pedaços com 15cm em tubo de PVC de 3/4” (25mm) para água fria. 

- Afixar com resina epóxi um tubo de PVC em cada tijolo e aguardar secar 

- Encher cada tubo com 40ml de água e aguardar 1 hora. 

- Após 60 minutos, virar o conteúdo de cada tubo em um recipiente de massa já 

conhecida e pesar a água restante em cada tubo separadamente. Com os três 

valores deve ser feita uma média da água absorvida. 

Assim é possível obter a quantidade de água absorvida sob baixa pressão pela 

superfície do tijolo. É importante lembrar que o raio interno dos tubos de PVC 

utilizados deve ser medido para calcular a pressão exercida pela água. No caso 

do cano de PVC para água fria de 3/4”, o seu diâmetro interno é de 22mm.  Para 

calcular o coeficiente de absorção (kg/m².√min) utiliza-se a seguinte equação: 

 

Onde: 

- Wm60 é a quantidade média de água absorvida em 60 minutos (ml) 

- ∅m é o diâmetro do tubo de PVC (mm) 

      

 

Figura 19: Ensaio com tubos de PVC em tijolo furado. Fonte: Autoral 
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Figura 20: Ensaio com tubos de PVC em Adobe. Fonte: Autoral. 

A tabela 12 a seguir apresenta uma síntese com os resultados do ensaio de 

Absorção de água sob baixa pressão realizado nos 3 suportes utilizados na 

pesquisa. Os resultados apresentados são a média obtida de três adobes 

produzidos com a TASR, três adobes produzidos com a TAV, e mais três tijolos 

cerâmicos de 12 furos. 

 

 

Tabela 12: Resultados do ensaio com tubos de PVC. 
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7. Controle da retração nas argamassas 

Como estão sendo estudadas argamassas produzidas com dois tipos de terra 

diferentes, primeiramente foi definido qual é o traço de terra:areia necessário 

para conter a retração dimensional nas argamassas de terra produzidas com 

cada uma das duas amostras de terra. 

Para isto, foi rebocado um tijolo com cada traço de terra:areia e deixados no 

ambiente do laboratório por 24 horas para secagem. Estes CP’s foram avaliados 

quanto a retração, identificada pelo surgimento de trincas na superfície do 

reboco. 

7.1. TAV - Definição do traço TAV:Areia para redução da retração 

a) TAV Pura: Alto teor de retração,  

b) TAV1:1Areia: Alto teor de retração 

c) TAV1:2Areia: Médio teor de retração 

d) TAV1:3Areia: Baixo teor de retração 

e) TAV1:4Areia: Sem retração OK! Traço a ser usado como referência. 

Através da formulação de traços com adição gradativa de areia média lavada, 

identificou-se que o traço necessário para controlar o surgimento de fissuras na 

amostra de terra argilosa é o TAV1:4Areia (Figura 21), ou seja, a adição de 

quatro partes de areia para uma de TAV. Por isto, este foi o escolhido como traço 

referência das argamassas do Grupo1 TAV para adição e avaliação dos 

materiais estabilizantes. 

 

Figura 21: Determinação do traço TAV:Areia. Fonte: Autoral 

. 

Através da caracterização granulométrica das amostras da terra TAV, foi 

possível conhecer a composição de argila:silte:areia presente em cada traço 

utilizado nas tentativas de determinação da proporção TAV:Areia (Tabela 13). 

É interessante observar que o traço 1:4 (TAV:Areia), mais eficiente para controlar 

a retração (em vermelho e em negrito na Tabela 13) apresenta proporção 1:6 de 

ligante:agregado, no caso argila:areia. Esta proporção de ligante:agregado é 
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também a utilizada na prática da construção civil brasileira em argamassas de 

cimento e areia para reboco. 

 

Tabela 13: Composição granulométrica dos traços utilizados nas tentativas para definir a 

proporção de Terra:Areia da argamassa de referência TAV. 

 

Assim determinou-se qual o traço de terra:areia é necessário para eliminar o 

surgimento de fissuras, sendo este o traço utilizado como referência para adição 

e avaliação dos materiais estabilizantes. 

No entanto, para enriquecer a pesquisa e afim de encontrar outro material que 

substitua a areia para conter a retração, também se experimentou a adição de 

outros materiais. Para isto, repetiu-se o método de rebocar um tijolo e aguardar 

24 horas para avaliar a retração do traço aplicado. 

Para evidenciar outras consequências destas adições nas propriedades físicas 

e mecânicas das argamassas de terra, as adições que proporcionaram melhor 

desempenho para conter a retração no tijolo rebocado também foram ensaiadas 

para determinar o índice de retração e a resistência a compressão e a tração.  

 

7.1.1. TAV - Tentativa de substituir a Areia para redução da retração  

a) TAV Pura + 5% Cal: Alto teor de retração 

b) TAV Pura + 5% Cimento: Alto teor de retração 

c) TAV Pura + 5% Gesso: Alto teor de retração 

d) TAV Pura + 5% Óleo: Alto teor de retração 

e) TAV Pura + 10% Excremento Bovino: Alto teor de retração 

f) TAV Pura + 20% Excremento Bovino: Médio teor de retração 

Foram realizadas tentativas de conter a retração da TAV-Pura, com a adição de 

5% cal, 5% cimento, 5% gesso, 5% óleo, 10% e 20% excremento bovino. Porém 

nenhum dos estabilizantes obtiveram sucesso. Vale ressaltar que mesmo não 
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tendo controlado a retração por completo, a adição de 20% de excremento 

bovino proporcionou alguma redução. Mas apenas a adição de 4 partes de areia 

foi capaz de conter a retração em TAV. 

Porém, como se pode observar na Tabela 14 (abaixo) apesar de contribuir com 

a redução da retração, a adição de areia reduz a resistência mecânica das 

argamassas de terra argilosa e aumenta a absorção de água por capilaridade, 

tornando-as menos resistente ao contato com a água. 

Na Tabela 14 (abaixo) há duas colunas para expressar o Coeficiente de 

Capilaridade, sendo a primeira da esquerda dada em unidades de medida 

utilizada na norma brasileira, e a segunda com a conversão para a unidade de 

medida utilizada nas normas europeias. 

 

Tabela 14: Propriedades físicas e mecânicas dos traços utilizados para definir a proporção de 
Terra:Areia da argamassa de referência TAV e tentativa de substituir a areia par controlar a 

retração da TAV. 

Por isto, conclui-se que para argamassas de terra tão argilosas (como a TAV), é 

necessário adicionar areia até conter por completo o surgimento de fissuras. E 

para melhorar o desempenho das outras propriedades físicas e mecânicas ainda 

é aconselhável que se faça a adição de estabilizantes. 

Mais adiante, o capítulo 8 será dedicado a avaliação das consequências da 

adição de cada estabilizante na argamassa de terra produzida com TAV no traço 

1:4 (TAV:Areia), sendo este traço denominado TAV-REF (1:4) a partir de agora. 

Assim será possível avaliar o desempenho das adições estabilizantes nas 

argamassas produzidas com TAV após a correção granulométrica com areia.  



   

123 

 

7.2. TASR - Definição do traço de TASR:Areia redução da retração 

a) TASR Pura: Médio teor de retração 

b) TASR1:1Areia: Sem retração OK! Traço a ser usado como referência. 

c) TASR1:2Areia: Sem retração, mas fraco mecanicamente. No estado 

endurecido se desfaz facilmente com abrasão dos dedos. 

Através da formulação de traços com adição gradativa de areia média lavada, 

identificou-se que o traço necessário para controlar o surgimento de fissuras na 

amostra de terra argilosa é o 1:1 (TASR:Areia) (Figura 22). Por isto, este foi o 

escolhido como traço referência das argamassas do Grupo 2 TASR para adição 

e avaliação dos materiais. 

 

Figura 22: Determinação do traço TASR:Areia. Fonte: Autoral 

Através da caracterização granulométrica da amostra de terra TASR, foi possível 

conhecer a composição de argila:silte:areia presente em cada traço utilizado nas 

tentativas de determinação da proporção TASR:Areia. As composições dos 

traços experimentados estão listadas na Tabela 15 abaixo. 

 

Tabela 15: Composição granulométrica dos traços utilizados para definir a proporção de 

Terra:Areia da argamassa de referência TASR. 

Também para TASR tentou-se substituir a areia por outro material com intuito de 

conter a retração. As tentativas e resultados estão a seguir. 
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7.2.1. TASR - Tentativa de substituir a Areia para redução da retração  

a) TASR Pura + 5% Cal: Alto teor de retração 

b) TASR Pura + 5% Cimento: Alto teor de retração 

c) TASR Pura + 5% Gesso: Alto teor de retração 

d) TASR Pura + 5% Óleo: Alto teor de retração 

e) TASR Pura + 10% Excremento Bovino: Baixo teor de retração 

f) TASR Pura + 20% Excremento Bovino: Sem retração OK! Opção es 

estabilização sem adição de areia. 

Houveram tentativas de conter a retração da TASR-Pura, com a adição de 5% 

cal, 5% cimento, 5% gesso, 5% óleo, 10% e 20% excremento bovino. Para este 

tipo de terra, Areno-Siltosa, a adição de 20% de excremento bovino (Figura 23) 

foi a única capaz de conter a retração dimensional e o surgimento de fissuras, 

além de também ter aumentado a resistência mecânica e ao contato com a água 

em relação a TARS Pura e em relação a TASR1:1Areia (Tabela 16).  

 

Figura 23: Êxito da adição de 20% de excremento bovino na TASR para controlar a retração. 

Afirmando-se como alternativa econômica à adição de areia. Fonte: Autoral. 

 

Como se pode observar na Tabela 16 (abaixo) apesar de contribuir com a 

redução da retração, a adição de areia também reduz a resistência mecânica 

das argamassas de terra areno-siltosa. E ao contrário da terra argilosa (TAV) a 

adição de areia diminuiu a absorção de água por capilaridade. 

Na Tabela 16 (abaixo) também há duas colunas para expressar o Coeficiente de 

Capilaridade, sendo a primeira da esquerda dada em unidades de medida 

utilizada na norma brasileira, e a segunda com a conversão para a unidade de 

medida utilizada nas normas europeias. 
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Tabela 16: Propriedades físicas e mecânicas dos traços utilizados para definir a proporção de 
Terra:Areia da argamassa produzida com TASR e tentativa de substituir’ a areia para controlar 

a retração da TASR. 

 

Por outro lado, em comparação com a adição de uma parte de areia 

TASR1:1Areia (que controlou a retração), a adição de 20% de excremento 

bovino também controla a retração e ainda melhora o desempenho nas 

propriedades físicas e mecânicas da argamassa TASR PURA, além de evitar a 

mineração e extração de areia do meio ambiente, e proporcionar economia aos 

usuários que tem excremento bovino disponível localmente. 

Assim, pode-se concluir que em casos onde não haja areia disponível, ou 

recursos financeiros para adquiri-la, é satisfatória a adição de 20% de 

excremento bovino para estabilizar solos areno-siltosos como TASR. Apesar 

disso, aconselha-se realizar tentativas de estabilização do solo a ser utilizado, 

com a adição de 10% também, pois esta proporção oferece resultados ainda 

melhor quanto a resistência mecânica. 

No entanto, se a opção for por usar areia no controle da retração em TASR, 

sugere-se necessária a adição de algum estabilizante para melhorar o 

desempenho das outras propriedades físicas e mecânicas, pois a adição de areia 

prejudicou a resistência mecânica da argamassa, apesar de controlar a retração. 

A seguir, no capítulo 8, foram avaliadas as consequências da adição de cada 

estabilizante na argamassa de traço 1:1 (TASR:Areia), a qual será referida como 

TASR-REF (1:1) a partir de agora. Assim, será possível avaliar o desempenho 

das adições estabilizantes nas argamassas produzidas com TASR após a 

correção granulométrica com areia. 
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Capítulo 8. Avaliação das propriedades físicas e mecânicas das 

argamassas de terra com adições estabilizantes  

8.1. Traços experimentados e composição das argamassas 

Como estão sendo estudadas argamassas produzidas com dois tipos de terra 

diferentes, as argamassas foram divididas em dois grupos de experimentos. O 

gruo 1 é o grupo da TAV e o grupo 2 é o grupo da TASR. 

Em ambos os grupos foram experimentadas as mesmas adições de 

estabilizantes para avaliar a diferença da influência destes materiais em solos 

mais argilosos e mais siltosos. Portanto são onze traços para cada terra. 

No Grupo 1 TAV, todas as argamassas apresentam em comum o traço de TAV-

REF (1:4) em sua composição. Ou seja, 20% de Terra Argilosa Vermelha, 80% 

de Areia Média mais a adição correspondente de estabilizante e água. Como foi 

comentado, a composição granulométrica das argamassas do Grupo 1 TAV é: 

 

Tabela 17: Composição granulométrica das argamassas do Grupo 1 TAV. 

Grupo 1 – TAV - Terra Argilosa Vermelha:  

1. TAV-REF (1:4) - Argamassa de Referência: Terra Argilosa com correção 

granulométrica através da adição de Areia média no traço 1:4.  

2. TAV+5CP - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5% Cimento CP-IV-32  

3. TAV+5G - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5% Gesso  

4. TAV+5G+5O - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5% Gesso + 5% de 

Óleo vegetal reutilizado  

5. TAV+5CH - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5% Cal Hidratada CH-I  

6. TAV+5CH+5O - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5% Cal Hidratada 

CH-I mais 5% de Óleo vegetal reutilizado. 

7. TAV+5CH+10E - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5% Cal Hidratada 

CH-I mais 10% Excremento bovino  

8. TAV+10E - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 10% Esterco  

9. TAV+10E+10O - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 10% Excremento 

bovino mais 5% de Óleo vegetal reutilizado  

10. TAV+20E - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 20% de Excremento 

11. TAV+5O - Argamassa de TAV 1:4 Areia mais 5%Óleo vegetal reutilizado  
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Já no Grupo 2 TASR, todas as argamassas apresentam em comum o traço de 

TASR-REF (1:1) em sua composição. Ou seja, 50% de Terra Areno-Siltosa 

Rosa, 50% de Areia Média mais a adição correspondente de estabilizante e 

água. Através da caracterização granulométrica, pode-se afirmar que a 

composição granulométrica das argamassas do Grupo 2 TASR é: 

 

 

Tabela 18: Composição granulométrica das argamassas do Grupo 2 TASR. 

Grupo 2 - TASR - Terra Areno-Siltosa Rosa 

 

1. TASR-REF (1:1) - Argamassa de Referência Terra Areno-Siltosa com 

correção granulométrica através da adição de Areia média no traço 1:1  

2. TASR+5CP - Argamassa de TASR 1:1 Areia mais 5% Cimento Portland    

CP-IV-32 

3. TASR+5G - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 5% Gesso  

4. TASR+5G+5O - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 5% Gesso + 5% de 

Óleo vegetal reutilizado 

5. TASR+5CH - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 5%Cal Hidratada CH-I  

6. TASR+5CH+5O - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 5% Cal Hidratada 

CH-I mais 5% de Óleo vegetal reutilizado 

7. TASR+CHE - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 5% Cal Hidratada 

CH-I mais 10% Excremento bovino  

8. TASR+10E - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 10% Esterco  

9. TASR+10E+10O - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 10% Esterco 

mais 5% de Óleo vegetal reutilizado 

10. TASR+20E - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 20% de Esterco  

11. TASR+5O - Argamassa de TARS 1:1 Areia mais 5% Óleo vegetal 

reutilizado 
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8.2. Procedimentos de mistura 

Após a escolha dos materiais e definidos os traços a serem experimentados, 

deu-se início a produção dos Corpos de Prova. Para tal, foram seguidas as 

orientações da norma alemã DIN que indica a norma europeia EN 1015-2, e da 

norma brasileira NBR 13281 que indica a norma NBR 16541. Os procedimentos 

estão detalhadamente explicados no item 4.4.2 encontrado nesta dissertação. 

Para produzir as argamassas foi utilizado um equipamento elétrico para mistura 

mecânica. A pá do equipamento é de alumínio e a cuba é de aço inoxidável. O 

equipamento possui controle para duas velocidades. 

Primeiramente pesou-se e misturou-se os componentes secos e em seguida foi 

pesada e adicionada a água (Figura 24). Antes de colocar a cuba no 

equipamento, misturou-se manualmente a água com os componentes secos 

para evitar perdas de material ao acionar o equipamento mecânico, A cada traço 

produzido o equipamento foi devidamente limpo, lavado e seco para evitar 

interferências. 

Nos traços produzidos com adição de aglutinantes como o cimento, a cal e o 

gesso optou-se por adicionar na cuba primeiro a água e o óleo quando havia, e 

em seguida o aglutinante, desfazendo grumos com uma espátula e 

homogeneizando a mistura. Em seguida foi adicionada na cuba a mistura de 

terra e areia já previamente misturados em outro recipiente, para então utilizar o 

misturador mecânico. 

 

     
 

Figura 24: Mistura prévia dos materiais secos e adição de água (esq.) e o equipamento para 
amassadura mecânica em funcionamento (dir). Fonte: Autoral. 
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8.3. Ensaios no Estado Fresco  

 

8.3.1. Ensaio Mesa de Consistência 

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-3, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 13276 para auxiliar na determinação da 

quantidade necessária de água para obter a consistência por espalhamento 

desejada para as argamassas. Os procedimentos estão detalhadamente 

explicados no item 4.4.3 nesta dissertação. 

Antes de produzir a mistura oficialmente utilizada na produção dos corpos de 

prova, foram realizadas algumas tentativas gradativas de adição de água em 

cada traço de argamassa. Através destas tentativas pôde ser definida a 

proporção de água ideal para cada traço obter o espalhamento exigido na norma 

DIN, ou seja, 175mm +- 5mm (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Imagens do ensaio de espalhamento ou mesa de consistência Fonte: Autoral. 
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A Tabela 19 mostra a composição de cada argamassa e o porcentual de água 

que foi adicionada em cada traço para obter o espalhamento de 175mm. 

 

Tabela 19 Tabela com composição das argamassas e o percentual de adição de água sob a 

massa total dos componentes Terra:Areia. 

Vale destacar que para a produção dos Corpos de prova “tijolo rebocado com 

argamassa” a serem utilizados no ensaio de aderência, utilizou-se adição extra 

de água e consequentemente, maior espalhamento, de 200 mm (Figura 26). Esta 

escolha foi adotada para evitar fissurações no reboco oriundas da absorção de 

água pelo suporte como foi observado nos testes realizados antes de iniciar os 

ensaios oficiais. Os ensaios de Absorção de água por baixa pressão (tubos de 

Karsten), revelaram que o tijolo cerâmico apresenta elevado potencial de 

absorção, justificando a adição extra de água nas argamassas que irão reboca-

los. 

 

Figura 26: Consistência mais fluida/plástica para as argamassas usadas no reboco dos CP’s 

“tijolo rebocado”. Espalhamento de 23cm.  Fonte: Autoral. 
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8.3.2. Densidade no estado fresco 

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-6, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 13278 para estabelecer a densidade das 

argamassas. Os procedimentos que foram adotados estão detalhadamente 

explicados no item 4.4.4 nesta dissertação. 

Conforme determina a norma DIN 18947 e a NBR 13281, todas as argamassas 

apresentaram no estado fresco, densidade superior a 1,2 kg/dm3 (Tabela 20). 

É interessante observar em ambos grupos que todas as adições reduziram a 

densidade das argamassas em relação as de referência. Com destaque para as 

adições de Excremento Bovino e de óleo de soja reciclado. Afinal a terra e a 

areia são mais densas que todas as adições estabilizantes. 

 
Tabela 20: Densidade no Estado Fresco de todas as argamassas. 

 

8.4. Produção dos CP’s 

Para a avaliação das propriedades físicas e mecânicas das argamassas com 

adição de estabilizantes foram produzidos 132 CP’s. Sendo para o ensaio de 

Aderência 44 CP’s com 22 Adobes e 22 tijolos rebocados na maior face (Figura 

28). E 88 CP’s prismáticos com 16x4x4cm (Figura 27) para os ensaios de 

resistência a tração na flexão, compressão, capilaridade, densidade e retração. 

Para a produção dos CP’s prismáticos, utilizou-se formas metálicas 

desmontáveis (Figura 27) que facilitam o desmolde. Para evitar que os CP’s 

fiquem presos ou danificados, foi pincelado óleo de soja e salpicado areia nas 

formas antes de colocar a argamassa fresca, o que facilitou o desmolde. 
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Figura 27: CP’s prismáticos. À esquerda os CP’s secando na forma e a direita os CP’s fora da 

forma, já secos.  Fonte: Autoral. 

 

Para a produção dos CP’s “tijolo rebocado” foi feita uma forma para os adobes e 

outra para os tijolos cerâmicos para garantir uma aplicação homogênea na 

superfície dos tijolos. A face dos tijolos rebocada foi encharcada com água e a 

argamassa aplicada sendo lançada a 70cm de altura em relação a superfície do 

tijolo e em seguida foi rasada a forma com uma desempenadeira de aço. 

No caso dos adobes, foram feitas ranhuras na superfície a ser rebocada para 

obter melhor aderência (Figura 28). Como os tijolos cerâmicos já apresentam 

ranhura de fábrica este procedimento não foi necessário com estes. 

     

Figura 28: ormas para aplicação de argamassa nos tijolos e Ranhuras feitas na superfície dos 

Adobes (à dir.). Fonte: Autoral. 

Após rebocar os tijolos, durante os 2 primeiros dias, foi esborrifada água pura 

em suas superfícies duas vezes ao dia e utilizada uma esponja em movimentos 

circulares e suaves, para conter pequenas fissuras que surgiram. 
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Os CP’s foram produzidos e armazenados no Laboratório de Argamassas no 

Departamento de Engenharia de Materiais para Construção Civil, cujo ambiente 

apresentou a média de temperatura de 26ºC e umidade relativa do ar de 63% 

(Figura 29). Os CP’s permaneceram no ambiente do laboratório desde a sua 

produção até a realização dos ensaios. Os CP’s foram rompidos após obterem 

massa constante. Todos os CP’s foram rompidos com idade entre 50 e 60 dias, 

para aguardar a carbonatação da cal utilizada em alguns traços. 

 

 

Figura 29: Formas para aplicação de argamassa nos tijolos e Ranhuras feitas na superfície 

dos Adobes (à dir.). Fonte: Autoral. 

 

8.5. Ensaios no Estado Endurecido 

8.5.1. Retração Linear 

A determinação do índice de retração é um quesito importante para a avaliação 

das argamassas de terra. Este ensaio permite observar se a argamassa em 

estudo pode apresentar fissuras no reboco depois de aplicada na parede. A 

norma DIN define que são necessários para a determinação da retração pelo 

menos três CP’s prismáticos. Como o ensaio não é destrutivo, foram utilizados 

os mesmos CP’s a serem utilizados nos ensaios de Densidade no Estado 

Endurecido e de Resistência à Tração e Compressão. Os procedimentos que 

foram adotados estão detalhadamente explicados no item 4.4.6 nesta 

dissertação. 

Utilizando um paquímetro digital, foi medido o comprimento dos três CP’s de 

cada traço e assim calculada a média. Em seguida foi calculado o índice de 

retração dado em % e elaborada uma tabela síntese para comparar os 

resultados de todos os traços (Tabela 21). 
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Tabela 21: Retração no Estado Endurecido de todas as argamassas 

. 

 

Gráfico 1: Retração no Estado Endurecido – Argamassas com TAV 

 

Gráfico 2: Retração no Estado Endurecido – Argamassas com TASR 
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É interessante observar que em TAV o cimento aumenta a retração, mas em 

TASR reduz. Já a cal reduz a retração em TAV mas aumenta em TASR. Já o 

excremento bovino rico em fibras vegetais reduziu a retração em ambas as 

terras. E curiosamente a mistura de 10%Excremento com 10%Óleo causou 

efeito contrário, aumentando a retração em ambas as terras. 

Apesar disto, os resultados revelam que todas as argamassas se enquadram no 

parâmetro requisitado pela norma DIN, onde é determinado que as argamassas 

de terra não devem apresentar índice de retração superior a 2%. Sendo aceitável 

a retração de até 3% para argamassas com adição de fibras vegetais. 

 

8.5.2. Densidade no Estado Endurecido 

A norma alemã DIN 18947 indica a norma europeia EN 1015-10, e a norma 

brasileira NBR 13281 indica a norma NBR 13280 para determinar a densidade 

dos corpos de prova no estado endurecido. Os procedimentos que foram 

adotados estão detalhadamente explicados no item 4.4.7 nesta dissertação. 

Com um paquímetro digital e uma balança de precisão, mediu-se e pesou-se 

todos os CP’s, e então foram calculadas as médias e elaborada a Tabela 22 para 

reunir todos os resultados. As densidades das argamassas foram classificadas 

conforme a norma DIN. Todas as argamassas apresentaram resultados que se 

enquadraram nos valores utilizados nos parâmetros da norma. 

 

Tabela 22: Densidade no Estado Endurecido de todas as argamassas e a classificação 
conforme os parâmetros da norma DIN. 
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É interessante observar em ambas as terras que as adições reduziram 

unanimemente a densidade no estado fresco das argamassas em relação a de 

referência. Mas ao secar e passar para o estado endurecido, alguns traços 

passam a apresentar densidade maior que as argamassas de referência. 

 

8.5.3. Resistência potencial de aderência à tração - Arrancamento 

A norma alemã DIN indica a norma europeia EN 1015-12, e a norma brasileira 

NBR 13281 indica a norma NBR 15258 para determinar a resistência potencial 

de aderência à tração. Os procedimentos que foram adotados estão 

detalhadamente explicados no item 4.4.9 nesta dissertação. 

Para realização deste ensaio foram utilizados os CP’s “tijolo rebocado”. Para 

cada traço foram rebocados um adobe e um tijolo cerâmico. Os Adobes foram 

produzidos com as respectivas terras que compuseram suas argamassas de 

revestimento, sem a adição do estabilizante. Nos adobes produzidos com a terra 

argilosa TAV, utilizou-se o traço de 1:2 (TAV:Areia média). E nos adobes 

produzidos com a terra areno-siltosa TASR, utilizou-se apenas TASR sem adição 

de areia. Os tijolos foram produzidos fora do laboratório e trazidos para produção 

dos CP’s tijolo rebocado e mantidos no ambiente do laboratório que apresentou 

média de temperatura 26ºC e umidade relativa do ar de 63% até o dia do ensaio. 

Para o ensaio foi utilizada o equipamento DYNA Z16 – Pull-off Tester, do 

fabricante PROCEQ (Figura 30). O equipamento estava devidamente calibrado 

e todas as pastilhas limpas e sem resquícios de material adesivo. 

Primeiramente, com uma furadeira elétrica e uma serra copo diamantada com 

diâmetro de 5cm, foram feitos furos na superfície do revestimento até que a serra 

copo tocasse a superfície do tijolo (suporte). 

Para colar as pastilhas nos furos feitos na superfície dos tijolos rebocados, foi 

utilizado o adesivo estrutural à base de resina epóxi TECBOND MF do fabricante 

Quartzolite (Figura 30). O adesivo é vendido em conjuntos de dois recipientes 

que devem ser misturadas nas proporções indicadas nas embalagens. Uma 

contém a base (componente A) e a outra contém o endurecedor (componente 

B). 
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Figura 30: Equipamento para ensaio de arrancamento (aderência) e as pastilhas. (esq.) 

Adesivo epóxi usado para colar as pastilhas (à dir.).  Fonte: Fabricante. 

Conforme indica na embalagem, após aplicar a cola aguardou-se 24 horas para 

realizar o ensaio. Como haviam 25 pastilhas disponíveis para serem usadas, 

logo após os primeiros ensaios as pastilhas foram limpas com lixadeira elétrica 

e coladas novamente em outros tijolos. Sempre repetindo este procedimento até 

realizar o ensaio em todos os CP’s “tijolo rebocado” (Figura 31). 

    

Figura 31: Colagem das pastilhas limpas na superfície dos CP’s, sobre a marca (furo) 
realizada com a furadeira e serra copo. Fonte: Autoral. 

A norma DIN indica que devem ser retirados ao mínimo 5 CP’s. Na presente 

pesquisa foi retirado 6 CP’s em cada tijolo cerâmico e 3 CP’s em cada adobe, 

pois, as dimensões do adobe eram menores que a do tijolo. Em alguns casos o 

CP rompeu no contato entre a argamassa e o suporte (sendo, portanto, 

desconsiderado conforme indica a norma DIN) e em outros casos os CP’s 

trouxeram consigo porções do suporte. Mas na maioria dos casos os CP’s 

romperam na argamassa (Figura 32). 
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Figura 32: Imagem dos CP’s extraídos. A direita pode-se observar um CP que rompeu 

trazendo consigo porções do Adobe (suporte). Fonte: Autoral. 

 

Antes da realização dos ensaios já era possível notar que a aderência das 

argamassas de terra sobre o adobe, tijolo de terra, é melhor em relação ao tijolo 

cerâmico. E os resultados puderam comprovar esta observação. 

Após 3 dias de secagem das argamassas sobre os tijolos cerâmicos, era 

possível visualizar o descolamento da argamassa nas bordas do tijolo, indicando 

que houve retração na superfície de contato entre os dois elementos. O que se 

notou de forma muito mais branda nos adobes, quando ocorreu. 

Também pode-se observar antes da realização dos ensaios que os traços com 

adição de excremento bovino (com exceção da adição combinada com óleo), 

apresentaram menor retração nas bordas dos CP’s “tijolo rebocado” e maior 

aderência dos CP’s prismáticos sobre a bandeja de plástico na qual estavam 

apoiados durante o processo de cura destes CP’s prismáticos. 

Durante a realização dos furos na superfície dos tijolos com a furadeira e a serra 

copo, algumas argamassas se descolaram parcialmente dos tijolos. Alguns 

traços que se descolaram do tijolo cerâmico não se descolaram do Adobe. 

Apesar disso, os traços com adição de 5%Oleo e 5%Cal+5%Oleo aplicados 

sobre o adobe, também sofreram danos enquanto estavam sendo furados. 

Estas observações apontam para a influência negativa da adição de óleo de soja 

reutilizado nas argamassas de terra quanto a aderência ao suporte, apesar de 



   

139 

 

aumentarem consideravelmente a resistência mecânica das argamassas 

quando em combinação com a cal e o gesso. 

Ao contrário desta conclusão quanto a adição do óleo de soja reciclado, LIMA, 

SILVA, FARIA (2016) apontam que a adição de óleo de Linhaça proporcionou 

aumento na aderência, bem como na resistência mecânica. 

Esta incompatibilidade de resultados pode ser explicada pela diferença das 

espécies dos vegetais de origem do óleo (linhaça e soja) e das condições dos 

óleos estudados (virgem ou reciclado). O óleo de soja após ser usado para fritura 

de alimentos, pode sofrer transformações que modificam sua estrutura e o seu 

comportamento como estabilizante nas argamassas de terra. Por isto a origem 

do óleo vegetal e as condições de uso (reciclado ou virgem) para a estabilização 

de argamassas de terra é algo a ser investigado mais detalhadamente em 

pesquisas futuras. 

Apesar dos ocorridos, o ensaio foi realizado corretamente e obtiveram-se CP’s 

extraídos de todos os traços, sendo realizada um média entre os CP’s extraídos 

mesmo que não atendendo um mínimo de 5 CP’s por traço. Os resultados foram 

listados na Tabela 23 abaixo. 

 
 

Tabela 23: Resultados do Ensaio de Resistencia potencial a Aderência de todas as 

argamassas TAV. 
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Gráfico 3: Resistência a Aderência em adobe e tijolo – Argamassas com TAV 

Analisando os resultados obtidos pelo Grupo 1-TAV, pode-se perceber que para 

as argamassas que foram aplicadas em tijolos cerâmicos, apenas os traços 

estabilizados com 5%Gesso, 5%Cal e 10%Esterco, alcançaram as exigências 

da norma DIN para serem classificados, tendo a adição de 5%Gesso obtido 

melhor desempenho. 

Já quando aplicadas no Adobe, todas as argamassas do Grupo 1-TAV 

apresentaram resultados classificáveis pela norma DIN. Os traços estabilizados 

com 5%Gesso, 5%Cal e 10%Esterco também se destacaram revestindo os 

Adobes, tendo a adição de 10%Esterco obtido melhor desempenho. 

Percebe-se também no Grupo1-TAV que a adição combinada de Óleo de soja 

reutilizado com Gesso, Cal ou Esterco, piora o desempenho destes materiais 

quando utilizados separadamente. Inclusive a adição pura de 5%óleo de soja 

reutilizado também piora a resistência a aderência em relação a argamassa de 

referência. 

Como as outras adições apresentaram resultados mais satisfatórios, o uso do 

óleo pode ser reservado para outras utilidades importantes. Por exemplo, é 

interessante aplicar uma mão de óleo de cozinha reutilizado sobre alvenarias de 
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adobe que ficarão expostas as intempéries sem aplicação de revestimento ou 

reboco. Esta aplicação oferece bons resultados que puderam ser inclusive 

evidenciados nesta pesquisa. A título de curiosidade, regou-se com água a 

superfície dos tijolos rebocados com o traço de argamassa com adição de 

5%Óleo, e a água não foi absorvida, ou seja, a superfície destes rebocos tornou-

se impermeável, apesar de ter aderência prejudicada.  

Contudo, é interessante observar na Tabela 24 abaixo, que diferentemente da 

terra argilosa TAV, quando adicionado isoladamente, o óleo de soja reutilizado 

ofereceu melhores resultados a terra siltosa TASR, indicando que este óleo 

trabalha de forma diferente com o silte e com a argila. Apesar disto, a adição 

simultânea da cal com o óleo e do gesso com óleo, também sofreram prejuízos 

nas argamassas de TASR. 

 

 

Tabela 24: Resultados do Ensaio de Resistência potencial de Aderência de todas as 

argamassas TASR. 

 

 



   

142 

 

 

Gráfico 4: Resistência a Aderência em adobe e tijolo – Argamassas com TASR 

 

Analisando os resultados obtidos pelo Grupo 2-TASR, pode-se perceber que 

para as argamassas que foram aplicadas em tijolos cerâmicos, apenas o traço 

estabilizado com 5%Gesso alcançou as exigências da norma DIN para ser 

classificada. 

Já quando aplicadas no Adobe, a maioria das argamassas do Grupo 2-TARS 

apresentaram resultados classificáveis pela norma DIN, com exceção dos traços 

estabilizados com 5%Cal+5%Óleo e 10%Esterco+10%Óleo. 

Os traços estabilizados com 5%Gesso e 10%Esterco também se destacaram 

revestindo os Adobes, tal como em TAV. 

Percebe-se também no Grupo2-TASR que a adição combinada de Óleo de soja 

reutilizado com Gesso, Cal ou Esterco, piora o desempenho destes materiais 

quando utilizados separadamente. Apesar disto, ao contrário do que ocorreu no 

Grupo1-TAV, a adição pura de 5%óleo de soja reutilizado melhorou a resistência 

a aderência em relação a argamassa de referência. 
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8.5.4. Resistência à Tração na Flexão 

A norma alemã DIN 18947 indica a norma europeia EN 1015-11, e a norma 

brasileira NBR 13281 indica a norma NBR 13279 para estabelecer os métodos 

de ensaio para determinar a resistência a flexão na tração e a compressão axial. 

Os procedimentos que foram adotados estão detalhadamente explicados no item 

4.4.8 nesta dissertação. 

Para realização deste ensaio foram utilizados os mesmos 3 CP’s de cada traço 

que foram utilizados nos ensaios de Retração e de Densidade no Estado 

Endurecido. 

Primeiramente foi realizado o ensaio de flexão com os 3 CP’s de cada traço e 

calculada a média dos resultados da triplicata. Em seguida com as 6 metades 

obtidas após o rompimento dos CP’s no ensaio de tração, foi realizado o ensaio 

de compressão axial, cujo valor adotado foi a média das 6 metades. Para ambos 

os ensaios foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios, SHIMADZU, modelo 

AGS-X 300 kN. 

Para o ensaio de Flexão foi acoplada a célula de carga de 5 kN e utilizados os 

acessórios para Flexão por três pontos. A máquina foi configurada para manter 

constante a velocidade de 0,2 mm/min de aplicação de carga vertical que foi 

exercida por um cutelo de superfície cilíndrica e raio de 5mm. Os dois pontos de 

apoio para os CP’s são roletes cilíndricos e foram fixados com a distância de 

10cm (100mm) entre si. 

Para melhorar a área de contato entre os CP’s e os pontos de apoio e garantir 

que ambas as faces do CP’s estejam perpendiculares, foi escolhida a superfície 

mais plana e lisa para ser apoiada sobre os dois pontos de apoio, ou seja, viradas 

para baixo.  

Como o equipamento é utilizado por outros laboratórios e outros materiais, 

adotam-se protocolos de segurança para garantir a integridade da prensa. Por 

isto os CP’s foram envolvidos em um saco plástico de espessura muito fina 

(Figura 33) para que ao romperem não caiam destroços ou poeira 

acidentalmente nas frestas e encaixes do equipamento. 
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Antes de realizar os ensaios oficialmente, foi rompido dois traços teste, com e 

sem o saco plástico, para garantir que não houvesse interferência nos resultados 

devido ao uso dos sacos plásticos finos. 

 

  

Figura 33: CP’s envolto em saco plástico fino (à esq.). CP’s partidos ao meio após serem 

rompidos no ensaio de Tração na Flexão (à dir.).  Fonte: Autoral. 

 

Os resultados da maioria das argamassas avaliadas se enquadram nos 

parâmetros para classificação apresentados pela norma DIN. Com exceção dos 

traços TAV(1:4)+10E+10O, TAV(1:4)+5O, TASR1(1:1)-REF, 

TASR(1:1)+10E+10O e TASR(1:1)+20E que apresentaram resistência à tração 

menor que 0,3 Mpa. Por isto, compreende-se que os valores adotados pela 

norma DIN são também condizentes com a realidade das argamassas de terra 

produzidas com os dois tipos de solo brasileiros estudados por esta pesquisa. 

Todos os resultados do ensaio em ambos os grupos de argamassas foram 

listados na Tabela 25 abaixo. 
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Tabela 25: Resultados do Ensaio de Tração na Flexão de todas as argamassas. 

 

Gráfico 5: Resistência a Tração – Argamassas com TAV 

 

 

Gráfico 6: Resistência a Tração – Argamassas com TASR 
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Pode-se notar que no Grupo1-TAV (1:4), a argamassa de referência já apresenta 

o valor mínimo estipulado pela norma DIN, Rt=0,3Mpa. 

A adição dos aglutinantes gesso, cimento e cal proporcionaram melhoria à 

resistência a tração, e a adição de 10%Excremento bovino proporcionou ainda 

mais, apesar da adição de 20% do mesmo material ter reduzido a resistência em 

relação a TAV-REF. 

Já a adição de óleo de soja reutilizado piorou a resistência a tração, e ao ser 

adicionada simultaneamente ao excremento bovino, atuou da mesma forma. Por 

outro lado, ao adicionar o óleo de soja reciclado simultaneamente ao gesso e a 

cal hidratada, obteve-se resultados ainda melhores em relação aos 

proporcionados por estes aglutinantes quando usados sem adição do óleo. 

No Grupo2-TASR (1:1), a argamassa de referência não apresenta o valor mínimo 

estipulado pela norma DIN, sendo por tanto necessária a adição de algum 

estabilizante. 

A adição dos aglutinantes gesso, cimento e cal proporcionaram melhoria à 

resistência a tração, e a adição de 10%Excremento bovino também, tal como o 

cimento, apesar da adição de 20% do mesmo material não ter alterado a 

resistência em relação a TAV-REF. 

Já a adição de óleo de soja reutilizado melhorou a resistência a tração, e ao ser 

adicionada simultaneamente ao excremento bovino, atuou ao contrário, 

diminuindo a resistência. Por outro lado, ao adicionar o óleo de soja reciclado 

simultaneamente ao gesso e a cal hidratada, obteve-se resultados ainda 

melhores em relação aos proporcionados por estes aglutinantes quando usados 

sem adição do óleo. 

8.5.5. Resistência a Compressão Axial 

Após romper os 3 CP’s de cada traço no ensaio de tração na flexão, gerou-se 6 

metades de CP’s, sendo estas utilizadas para o ensaio de compressão. O 

resultado é uma média dos 6 resultados, considerando os critérios de desvio 

padrão. Os 6 CP’s também foram envolvidos em um saco plástico fino por 

questões de segurança e limpeza já citadas (Figura 34). 

Para o ensaio de Compressão foi mantida a célula de carga de 5 kN e utilizados 

os acessórios para Compressão Axial. A máquina foi configurada para manter 
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constante a velocidade de 0,7 mm/min de aplicação de carga vertical que foi 

exercida por um prato plano de superfície circular com raio de 5cm. Os CP’s 

foram apoiados sobre outro prato de igual descrição. Entre os CP’s e os pratos, 

foram utilizadas duas tiras quadradas de piso emborrachado, como uma maneira 

de capear os CP’s. Através do “capeamento” dos CP’s com a lâmina fina de 

emborrachado, pretendeu-se homogeneizar melhor a distribuição de cargas 

sobre a superfície dos CP’s, contornando irregularidades. 

       

Figura 34: CP envolto em saco plástico fino (à esq.). CP’s após serem rompidos no ensaio de 

Compressão (à dir.)  Fonte: Autoral 

 

Abaixo na tabela 26 seguem os resultados do ensaio de resistência a 

compressão: 

 

Tabela 26: Resultados do Ensaio de Compressão de todas as argamassas. 
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Gráfico 7: Resistência a Compressão – Argamassas com TAV 

 

Gráfico 8: Resistência a Compressão – Argamassas com TASR 
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gesso e a cal hidratada, obteve-se resultados ainda melhores em relação aos 

proporcionados por estes aglutinantes quando usados sem adição do óleo. 

Já no grupo TASR, assim como também ocorreu no ensaio de tração na flexão, 

a adição dos aglutinantes gesso, cimento e cal proporcionaram melhoria à 

resistência a tração, e a adição de 10%Excremento bovino também, melhor que 

o cimento e a cal, apesar da adição de 20%Excremento não ter alterado a 

resistência em relação a TASR-REF. 

Já a adição de óleo de soja reutilizado melhorou a resistência a compressão, e 

ao ser adicionada simultaneamente ao excremento bovino, atuou ao contrário, 

diminuindo a resistência. Por outro lado, ao adicionar o óleo de soja reciclado 

simultaneamente ao gesso e a cal hidratada, obteve-se resultados ainda 

melhores em relação aos proporcionados por estes aglutinantes quando usados 

sem adição do óleo. 

Contudo, para classificar estes resultados e as argamassas, a norma DIN 18947 

utiliza uma tabela que reúne 3 ensaios simultaneamente, sendo necessário 

atender aos parâmetros dos três para ser classificada. São eles a resistência a 

compressão, a tração na flexão e a aderência ao suporte (Tabela 27). 

 

Tabela 27: Classificação das argamassas de terra quanto a resistência a compressão, tração 
na flexão e aderência ao suporte, conforme a DIN18947 (NABau, 2013). 

Porém, ao aplicar os resultados do ensaio de compressão obtidos pela pesquisa 

nesta tabela, nenhuma das argamassas seria classificada conforme as 

exigências da norma DIN. Mesmo que as argamassas avaliadas tenham 

atendido os valores estipulados para resistência a tração e a aderência, todas 

apresentaram resistência à compressão menor que 1,0 Mpa.  

Apesar disso, segundo Röhlen e Ziegert (2011), de forma geral as argamassas 

de terra apresentam valores para resistência à compressão entre 0,6 e 3 Mpa. 

Valores estes que também são encontrados em diversos resultados de ensaios 

de compressão realizados em argamassas de terra avaliadas em outras 
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pesquisas de mestrado e doutorado como as desenvolvidas sob a orientação da 

professora Paulina Faria em Portugal. 

Além disso, a norma “EN998-1 – Especificações para argamassas de 

revestimento” (IPQ, 2013), que é destinada a argamassas de revestimento de 

materiais gerais, considera Rc=0,4 MPa como o valor mínimo para classificação 

das argamassas quanto à resistência a compressão. 

Já os resultados obtidos neste ensaio por esta pesquisa, variam entre 0,2 e 0,9 

Mpa. Sendo as argamassas consideradas de melhor desempenho, as com 

resultado entre 0,6 e 0,9 MPa.  

Por estes motivos, para a norma brasileira de argamassas de terra, sugere-se a 

redução do valor mínimo para classificação das argamassas quanto a resistência 

a compressão para 0,4MPa. E as argamassas que obtiverem resultados 

superiores a 1,0 MPa, classificadas em uma classe superior de resistência. 

E como as argamassas que apresentaram Resistência a tração na flexão maior 

ou igual a Rt=0,3 MPa e Aderência maior ou igual a Ra=0,05 MPa apresentaram 

pelo menos Rc=0,4 Mpa, sugere-se que se mantenha os parâmetros para 

classificação da norma DIN para tração e aderência, alterando apenas os valores 

referentes ao ensaio de compressão. 

Além disso, em relação a compressão, para as argamassas de revestimento, a 

aderência e a resistência à flexão, são muito mais importantes para aumentar a 

resistência à fissuração. 

Abaixo segue então a Tabela 28, sugerida por esta pesquisa como parâmetro 

para avaliação das argamassas de terra quanto aos três ensaios 

simultaneamente, conforme é utilizado na norma DIN: 

 

Tabela 28: Sugestão de parâmetros para classificação a compor a norma brasileira de 

argamassas de terra quanto a compressão, tração e aderência. 
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Para facilitar a análise conjunta dos três ensaios referidos em cada traço, abaixo 

as Tabelas 29 e 30 mostram os resultados obtidos para resistência a 

compressão, a tração e a aderência ao suporte em todas as argamassas. Nelas 

é possível comparar as diferentes consequências das adições isoladas e 

combinadas de estabilizantes nas argamassas. Em negrito estão as argamassas 

que obtiveram resultado suficiente para classificação conforme a norma DIN 

18.947, ou seja, Rc >1 Mpa, Rf >0,3Mpa e Aderência > 0,5Mpa. 

 

Tabela 29: Resultados dos Ensaios de Resistência a compressão, tração na flexão e 
Aderência ao suporte, de todas as argamassas TAV. 

 

Gráfico 9: Resistência a Compressão, Tração e Aderência em adobe – Argamassas com TAV 
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Tabela 30: Resultados dos Ensaios de Resistência a compressão, tração na flexão e 

Aderência ao suporte, de todas as argamassas TASR. 

 

 

Gráfico 10: Resistência a Compressão, Tração e Aderência em adobe – Argamassas com 

TASR 
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8.5.6. Absorção de água por capilaridade 

 

Apesar de a norma DIN 18947 não indicar a realização deste ensaio, a NBR 

13281 o exige através da NBR 15259, assim como a EN 1015 também através 

da EN 1015-18. Por tanto, por considera-lo importante para o Brasil e suas 

chuvas tropicais, este ensaio foi realizado utilizando os procedimentos 

metodológicos indicados na NBR 15259, com alguns ajustes e adequações para 

a realidade do material terra argilosa. Os procedimentos que foram adotados 

estão detalhadamente explicados no item 4.4.10 nesta dissertação. 

Para este ensaio foi utilizado 1 CP prismático por traço. Estes CP’s foram 

cortados de forma a obter 3 CP’s cúbicos de aproximadamente 4x4x4cm. 

Os CP’s foram impermeabilizados em 4 faces, deixando duas faces sem 

revestimento. A face mais lisa e mais regular foi escolhida para ficar posicionada 

virada para baixo em contato com a lâmina d’água. 

A impermeabilização dos CP’s garante que a absorção de água por capilaridade 

ocorra apenas por uma face, e não pelas laterais. Foi utilizado impermeabilizante 

VIAPLUS TOP, do fabricante VIAPOL (Figura 35). O material é um revestimento 

impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), à base de cimentos 

especiais, aditivos minerais e polímeros de elevadas características 

impermeabilizantes. 

 

Figura 35: Impermeabilizante utilizado. Fonte: Autoral. 

Depois de cortados, os CP’s foram limpos com um pincel para retirar partículas 

soltas e em seguida foi aplicada duas demãos de impermeabilizante em direções 

perpendiculares nas 4 faces de todos os CP’s cúbicos (Figura 36). 
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Figura 36: À esquerda a limpeza dos CP’s e à direita a aplicação do revestimento 

impermeabilizante em 4 faces. Fonte: Autoral. 

Conforme orientação do fabricante, aguardou-se 5 dias para a secagem do 

impermeabilizante. Após a impermeabilização os CP’s foram secos em uma 

estufa à temperatura de 60 ± 5 ° C durante 24 horas e deixados ao ambiente do 

laboratório para arrefecer.  

Em seguida os CP’s foram envolvidos com um tecido sintético não absorvente 

de malha fina e bastante permeável (Figura 37). O objetivo desta tela é permitir 

o fluxo de água, mas evitar a perda de material com o decorrer do tempo em 

contato com a água, o que alteraria os resultados. Depois de impermeabilizados 

e afixadas os tecidos com gominhas, os CP’s foram então pesados e o valor 

aferido foi adotado como massa de referência ou “m0” de cada CP.  

       

Figura 37: Depois de impermeabilizados prendeu-se com elásticos um fino tecido para evitar 
perda de massa nos CP’s mais frágeis. Fonte: Autoral 

 

Os CP’s foram ensaiados dentro de um recipiente plástico com capacidade para 

40 L. Dentro do recipiente foi colocada uma grade metálica de forma a garantir 
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o contato da superfície inferior dos CP’s com a água. O recipiente plástico foi 

enchido com água de forma a garantir que os CP’s ficassem submersos em meio 

centímetro (5mm) na água. Para auxiliar e garantir esta medida sem molhar os 

CP’s, foi utilizado uma réplica de CP prismático feita em madeira (Figura 38). 

Após cada ensaio, conferiu-se o nível d’água de 5mm, e para mantê-lo foi 

adicionado água quando necessário. 

 

  

Figura 38: Configurando a altura do nível d’água para submergir os CP’s cúbicos em 

5milimetros de espelho d’água. Fonte: Autoral. 

 

Com o volume d’água correto, os CP’s foram colocados dentro da água de 3 em 

3, traço por traço. Para evitar confusão e acúmulo de aferições ao mesmo tempo, 

foi planejado a ordem e quantidade de CP’s por vez a serem ensaiados. 

Para montar a curva de absorção por capilaridade, as medições foram realizadas 

nos tempos determinados, após 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Utilizou-se um 

pano para secar o excesso de água após retirar os CP’s do recipiente para 

pesagem. Logo após da pesagem, rapidamente os CP’s foram reinseridos na 

água para continuar o ensaio (Figura 39). 
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Figura 39: CP’s cúbicos submersos em 5 mm de espelho d’água e processo de secagem do 

excesso de água e pesagem. Fonte: Autoral. 

 

Como o material utilizado na impermeabilização apresenta comportamento 

bastante rígido, com cuidado e sem apertá-los, foi possível manusear os CP’s 

sem danifica-los durante o transporte do recipiente com água para o pano, do 

pano para a balança e da balança de volta para o pano. Após pesar os 3 CPs, 

voltou-se com os mesmo para o recipiente com água para continuar o ensaio. 

Com os lados da face em contato com a água medidos foi calculada a área de 

absorção para cada CP. Assim, para calcular o Valor Assintótico (VA), ou seja, 

o At em 90minutos, dividiu-se a massa total de agua absorvida por cada CP aos 

90 minutos pela área de contato com a agua do CP. 

Já o Coeficiente de Capilaridade (CC) foi calculado utilizando o At de cada CP 

dividindo pela raiz quadrada do tempo da medida. Para obter o coeficiente de 

capilaridade sobre o Valor Assintótico, dividiu-se o VA pela raiz quadrada de 90 

minutos.  
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Ao avaliar o ensaio de capilaridade para argamassas de terra é importante 

considerar que estas apresentem propriedades diferentes de um reboco a base 

de areia e cimento. O ideal é que o estabilizante adicionado à argamassa de 

terra possa permitir que a argamassa se mantenha íntegra e resistente 

estruturalmente após o contato com água, mas sem impossibilitar a capilaridade, 

ou seja a absorção e liberação de umidade. Principalmente se estiver revestindo 

uma alvenaria de terra, para que se mantenha a transpiração da alvenaria. 

Para argamassas a serem aplicadas em edifícios antigos, Veiga et al., (2010) 

indica que o CC (coeficiente de capilaridade) deve apresentar-se entre 1,0 e 1,5 

kg/(m².min¹/²) ou convertendo este valor para as unidades de medida das normas 

brasileiras, entre 10 e 15 g/(dm².min¹/²).  

Já para referenciar o que seria um valor CC mais baixo, traz-se a norma NP EN 

998-1 (IPQ, 2013), requisito obrigatório para comercialização de argamassas 

pré-dosadas em Portugal. A norma não foi elaborada considerando as 

alvenarias e argamassa de terra e determina que as argamassas devem 

apresentar comportamento impermeável, no máximo CC= 0,4 kg/(m².min¹/²), ou 

convertendo este valor para as unidades de medida das normas brasileiras, no 

máximo CC= 4,0 g/(dm².min¹/²). 

A norma brasileira vigente para avaliação de argamassas em geral NBR 13.281 

oferece classificação para resultados de CC desde <1,5 até >10 g/(dm².min¹/²) 

ou convertendo este valor para as unidades de medida das normas europeias: 

desde <0,15 a >1,0 kg/(m².min¹/²). 

Assim, argamassas que apresentam CC abaixo de 0,4 kg/(m².min¹/²) possuem 

comportamento mais impermeável. E argamassas com CC maior que 1,5 

kg/(m².min¹/²) já são permeáveis em excesso. 

Além do CC, sugere-se que também seja faça uma análise quanto ao 

comportamento físico estrutural do CP após o contato de 90 minutos com a água. 

Qual o aspecto da forma do CP após o ensaio? Qual a resistência ao 

esmagamento manual deste CP depois de 90 minutos de ensaio? 

Após uma chuva ou após contato por 90 minutos com água, o CP pode se 

desfazer, como pode manter-se intacto, ou mesmo intacto na forma, mas frágil 
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ao esmagamento manual. Além disso, após a secagem, alguns traços de 

argamassa podem demorar um tempo maior para secar novamente ou mesmo 

perder resistência mecânica depois de secos. Portanto julga-se importante 

cruzar estas informações para uma análise mais completa. 

Para análise sugerida quanto ao “Aspecto da forma após 90 minutos de ensaio” 

sugere-se que sejam classificados como “Forma Intacta” os CP’s que tenham 

mantido a forma cúbica intacta. E que se classifique como “Começa a deformar” 

os CP’s que começarem a dilatar, fissurar ou desfragmentar, perdendo a forma 

plana da superfície em contato com a água e desagregando partículas, além de 

se tornarem sensíveis à abrasão dos dedos.  

Em argamassas com adições de fibras vegetais ou com adição de excremento 

bovino, é comum que o CP mantenha a forma cúbica intacta ou expanda seu 

volume levemente sem desprender partículas, mas a sua superfície se torna 

macia e esponjosa. Estes tipos de adição de fibras em solos mais expansivos, 

quando expostos por mais tempo a água podem começar a se deformar. Por isto 

é aconselhável que sejam aplicados apenas em ambientes internos, onde não 

há exposição constante à água. 

Quanto ao esmagamento manual (Figura 40), o intuito deste procedimento é 

simular um possível choque físico na argamassa após ter sido exposta a chuva 

ou outro contato por tempo prolongado com água. Assim, se após os 90 minutos 

de ensaio o CP for frágil estruturalmente, não é o mais adequado para 

revestimentos em áreas externas. 

 

Figura 40: Sugestão de procedimento de Esmagamento manual. A Figura mostra um CP que 
apresentou resistência Fraca ao esmagamento manual. Fonte: Autoral. 
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Neste procedimento sugere-se que o CP seja avaliado como “alta” (o CP não 

rompe), “médio” (CP rompe com mais esforço) ou “fraco” (CP rompe sem muito 

esforço) e que este procedimento seja realizado com apenas 1 dos 3 CP’s que 

passaram pelo ensaio de capilaridade, deixando os outros 2 para o ensaio de 

secagem. 

Na presente pesquisa o ensaio de secagem não pode ser realizado. Apesar 

disso, observou-se que passados 20 dias após a realização do ensaio de 

absorção de água por capilaridade, todos os CP’s estavam secos e rígidos 

novamente.  

Nos casos em que a argamassa absorva uma quantidade maior de água em 

relação a outro traço avaliado e mantenha-se rígida e intacta estruturalmente, 

esta será mais indicada para a construção com terra, pois além de se manter 

resistente mecanicamente após uma chuva, ainda permite a transpiração e a 

secagem da alvenaria sem prejuízo estrutural. No entanto é importante que os 

resultados do ensaio de capilaridade sejam analisados conjuntamente com os 

outros ensaios pois um traço pode apresentar desempenho satisfatório neste 

ensaio, mas ser desclassificado quanto a aderência ao suporte ou a resistência 

mecânica por exemplo. 

Assim, com vista na norma brasileira para argamassas de terra, sugere-se que 

no ensaio de capilaridade, os resultados mais impermeáveis com CC entre 1,0 

e 7,0 g/(dm².min¹/²) sejam indicadas para revestimento de paredes externas.  

Como a higroscopicidade do revestimento é muito importante para garantir a 

qualidade do ar no interior dos ambientes e regularizar a umidade relativa do ar, 

os traços com CC entre 7 e 15 g/(dm².min¹/²) e com resistência média ao 

esmagamento manual após 90 minutos de ensaio, são mais indicados para 

revestimento de interiores. No entanto, se além do CC entre 7 e 15 g/(dm².min¹/²) 

o traço também oferecer alta resistência ao esmagamento manual após 90 

minutos de ensaio, este pode ser indicado tanto para revestimentos internos 

quanto externos. 

E por último, se o revestimento apresentar CC entre 7 e 15 g/(dm².min¹/²) e 

resistência fraca ao esmagamento manual, este será indicado para revestimento 
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de interiores contanto que seja coberto por uma pintura a base de cal, pois esta 

permite a transpiração da argamassa e impede o contato direto da argamassa 

com a água que acidentalmente possa atingir a parede. 

A seguir encontra-se a Tabela 31 com a classificação e os parâmetros sugeridos. 

 

Tabela 31: Tabela com parâmetros classificatórios quanto absorção por capilaridade, sugerida 

a compor a norma brasileira de argamassas de terra. Fonte: Autoral. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa para o ensaio de capilaridade 

podem ser analisados nas Tabelas 32 e 33 a seguir, onde além dos Coeficientes 

de Capilaridade, também foram apresentadas as análises feitas conforme os 

procedimentos e a tabela de parâmetros sugeridos. 

 

Tabela 32: Resultado do ensaio de absorção de água por capilaridade de todas as 

argamassas TAV. 
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Gráfico 11: Coeficiente de capilaridade – Argamassas com TAV 

 

Gráfico 12: Curva de absorção por capilaridade – Argamassas com TAV 
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Tabela 33: Resultado do ensaio de absorção de água por capilaridade de todas as argamassas 

TASR. 

 

 

Gráfico 13: Coeficiente de capilaridade – Argamassas com TASR 
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Gráfico 14: Curvas de absorção por capilaridade – Argamassas com TASR 

Analisando os resultados de ambos os grupos, pode-se notar que as adições 

dos aglutinantes cimento, cal pura, cal com óleo e gesso com óleo, ofereceram 
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Em ambas as terras a adição 5%Óleo vegetal reutilizado apresenta absorção 

capilar moderada, mas em TAV esta apresenta resistência fraca apesar de em 

TASR apresentar resistência média sendo indicada para revestimento interno. 

Contudo vale recapitular que a adição do óleo de soja reutilizado apresenta 

aderência ao suporte muito inferior a adição de 10%excremento bovino sendo, 

portanto, este último preferível. Já a adição de 20%Excremento não apresentou 

desempenho satisfatório. 

O comportamento do Gesso era esperado pois é sabido que este não apresenta 

boa resistência ao contato com a água. Por outro lado, o desempenho da adição 

simultânea de gesso com óleo de soja reutilizado foi surpreendente e alcançou 

o CC mais baixo, tornando a argamassa praticamente impermeável.  

No entanto, Eires (2012) evidenciou que a adição de óleo de soja reutilizado, 

seja pura ou combinada a adição de cal, torna a argamassa de terra mais 

susceptível a proliferação de fungos. Por isto essa adição pode ser muito 

adequada para revestir paredes em áreas externas ou de bastante contato com 

água, contanto que sejam áreas bem ventiladas. 

Apesar de na presente pesquisa não ter ocorrido proliferação de fungos nos CP’s 

com adição de óleo, registrou-se ataque biológico nos CP’s com adição de 

excremento bovino. Isto se deve a sua composição com bastante fibras vegetais 

(matéria orgânica). No entanto, ao deixar os CP’s sob a luz do sol, eliminou-se 

os fungos que se manifestaram na superfície dos CP’s. 

Por outro lado, nos traços com adição simultânea de excremento bovino e cal, já 

houve considerável redução do surgimento de colônia de fungos na superfície. 

Assim conclui-se que os revestimentos com adição de excremento bovino 

podem ser aplicados em paredes externas com maior ventilação e incidência 

solar e para que sejam aplicados em paredes internas devem ser cobertos com 

tinta à base de cal. 
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Capítulo 9. Discussão dos Resultados 

Após apresentar os resultados de cada ensaio realizado separadamente, neste 

capítulo será discutido o desempenho de cada traço, envolvendo mais de um 

ensaio. Assim, pretende-se avaliar os estabilizantes e indicar o mais adequado 

para cada um dos dois tipos de terra estudadas e indicar sua aplicação. 

 

Tabela 34: Síntese dos resultados em todos os ensaios do Grupo1. 

As argamassas do Grupo 1- TAV, apresentam em comum o traço TAV 1:4 Areia 

média. Estas são compostas por 14% de Argila com predominância de caulinita, 

3% de Silte e 83% de Areia siliciosa. Sobre a massa total destas argamassas 

foram adicionadas as porcentagens respectivas de cada estabilizante além de 

acrescidos também água suficiente para atender a consistência e o 

espalhamento necessários para atender a norma DIN 18.947.  

As argamassas deste grupo apresentaram bons resultados, sendo a maioria 

classificáveis quanto a norma DIN e também quanto aos parâmetros sugeridos 

pela pesquisa para compor a norma brasileira para argamassas de terra. 

Como foi explicado no subtítulo 8.5.5. referente aos resultados do ensaio a 

compressão, nenhum traço foi classificado pela norma DIN por não alcançarem 

a resistência a compressão RC=1,0 Mpa. Entretanto, como os autores desta 

pesquisa questionam este valor conforme argumentado na página 139, no item 
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8.5.5., reduziu-se o valor mínimo para classificação das argamassas para 

Rc=0,4 Mpa. 

Assim apenas os traços TAV+10%E+10%O e TAV+5%O não foram 

classificáveis no ensaio de resistência a compressão. 

Além do ensaio de compressão estes dois traços também foram desclassificados 

no ensaio de tração na flexão. A adição de óleo de soja reutilizado juntamente 

com excremento bovino e a adição pura deste óleo também prejudicaram em 

50% a aderência ao suporte da TAV-REF, por isto, para as argamassas de terra 

argilosa como a TAV, estas adições não são indicadas. 

Já a adição de óleo em combinação com a cal e com o gesso proporcionaram 

dois dos melhores desempenhos em relação a resistência mecânica, e 

reduziram bastante a absorção de água por capilaridade, tornando os traços 

TAV+5%Cal+5%Oleo e TAV+5%Gesso+5%Oleo praticamente impermeáveis. 

Para revestimentos internos esta não é uma vantagem, mas para revestimentos 

externos mais expostos as intempéries ou em áreas molhadas como banheiros 

e área de limpeza, estes traços podem ser indicados. Por outro lado, a adição 

do óleo junto com a cal, e com o gesso, reduziu em 50% e 40% respectivamente, 

a aderência ao suporte em relação a TAV-REF. 

Como há diferenças entre o processo em laboratório para produção de CP “tijolo 

rebocado” e a aplicação do revestimento realizada em uma obra real, talvez uma 

estratégia para contornar este prejuízo (aderência ao suporte) e aproveitar os 

ganhos destes dois traços nos revestimentos externos e em áreas molhadas, 

seja aplicar um “chapisco” com o traço TAV+5%Cal ou TAV+5%Gesso e então 

aplicar o traço com adição simultânea de óleo em camadas mais finas, 

pressionando-a contra o suporte com a desempenadeira lisa, além de umedecer 

o suporte e o chapisco antes da aplicação. 

Esta é uma sugestão embasada na experiência pratica do autor e em 

adaptações de procedimentos descritos em COREMANS (2017). No entanto, 

estratégias para uso e aplicação da adição mista de óleo com os aglutinantes 

gesso e cal, é um tema que merece ser pesquisado futuramente. 
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Aconselha-se também que em 6 horas e em 24 horas após a aplicação da última 

camada do revestimento, a superfície seja ligeiramente umedecida com água e 

que se utilize uma esponja úmida com movimentos circulares, hidratando e 

regularizando a superfície. E por último desempenar a superfície do reboco após 

aplicar a esponja. 

A argamassa TAV-REF é uma argamassa que apresenta bom desempenho de 

maneira geral em todos os ensaios, porém, como já era esperado esta não 

apresenta boa resistência ao esmagamento manual e forma íntegra após o 

ensaio de absorção de água por capilaridade. Apesar disso, seria um equívoco 

não reconhecer o potencial deste traço para revestimento em ambientes de 

interiores, sobretudo coberto por uma pintura a base de cal.  

Como já era esperado a adição de gesso não apresentou bom desempenho no 

ensaio de capilaridade. Mas em relação aos outros ensaios, proporcionou os 

melhores resultados entre as demais adições. No entanto, por apresentar-se 

fraca mecanicamente ao esmagamento manual após 90 minutos de contato com 

a água, sugere-se que para terras argilosas a adição de 5%Gesso também seja 

reservada aos revestimentos internos, sobretudo coberta por uma pintura a base 

de cal, tal como a argamassa TAV-REF. 

As argamassas de cimento e areia são bastante impermeáveis, rígidas e 

unanimemente contraindicadas para a construção com terra. Mas a adição de 

5%Cimento como estabilizante, apresenta ganhos em relação a resistência 

mecânica e em relação a resistência ao contato com a água. Esta adição reduziu 

a absorção de água da argamassa e manteve a estrutura intacta e resistente. 

Por outro lado, a adição de cimento aumentou a retração e causou o surgimento 

de pequenas fissuras na superfície dos CP’s “tijolo rebocado”. Talvez esta 

retração também contribua para o fato do cimento não melhorar a aderência da 

argamassa de referência. 

A Cal, notória por sua sintonia química com a argila, melhorou a aderência ao 

suporte da argamassa referência. Em relação a absorção por capilaridade a 

adição de 5%Cal reduziu a quantidade de água absorvida e manteve-se intacta 

e resistente após 90 minutos de ensaio. Por tanto este traço é indicado para ser 

utilizado tanto em revestimentos internos como externos. No entanto, a baixa 
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adição de apenas 5%Cal reduziu ligeiramente a resistência mecânica em relação 

a TAV-REF. 

Já a adição simultânea de 10%Excremento bovino com 5%Cal aumentou a 

resistência mecânica e a aderência em relação a adição de 5%Cal, além de 

aumentar a absorção por capilaridade e reduzir a resistência mecânica após 90 

minutos em contato com água. Já em relação a adição 10%Excremento, a adição 

combinada apresentou menor resistência mecânica, menor aderência e menor 

absorção de água, apesar de ser mais resistente mecanicamente após o contato 

com a água. Mas ainda assim, a adição combinada melhorou o desempenho em 

relação a argamassa de referência TAV-REF quanto a resistência mecânica, 

aderência ao suporte e resistência ao esmagamento manual após 90 minutos do 

ensaio de capilaridade.  

Assim, o traço TAV-10E é mais resistente mecanicamente, é mais eficiente para 

conter a retração, mas menos resistente em relação ao contato prolongado com 

água. E a cal é ao contrário, menos resistente mecanicamente, menos eficiente 

para conter a retração, mas mais resistente ao contato prolongado com água. 

Por isto, TAV-5C+10E será indicado para solos mais expansivos, para 

revestimentos internos e para revestimentos externos. Assim as fibras presentes 

no excremento podem auxiliar na retração, na aderência e na resistência 

mecânica e a baixa adição de cal pode auxiliar na resistência a água. 

Para evidenciar a qualidade do tradicional método vernáculo de estabilização de 

argamassas de terra com adição de excremento bovino em relação aos 

aglutinantes industrializados comerciais, o traço com adição pura de 10% deste 

material destacou-se com seus resultados. O traço apresentou o melhor 

desempenho (empate técnico com 5%Gesso) em relação à aderência ao suporte 

e à resistência mecânica em relação a TAV-REF e manteve a absorção de água. 

Além disso, após os 90 minutos de ensaio de capilaridade TAV-10E apresentou 

resistência média ao esmagamento manual, melhorando o desempenho em 

relação a TAV-REF. Assim este traço será recomendado para revestimentos 

internos. Caso seja aplicado em ambientes internos próximo a janelas ou a locais 

onde possa acidentalmente ocorrer contato com água também se recomenda 

que seja coberto por uma pintura a base de cal. 



   

169 

 

Além do desempenho positivo em relação as propriedades físicas e mecânicas, 

de excremento bovino, (BAMOGO et al., 2020), evidenciou que esta adição 

também contribui para melhorar o conforto térmico e acústico dos ambientes, 

além de equilibrar a umidade do ar. 

Por outro lado, a adição de 20%Excremento bovino apresentou desempenho 

muito inferior a adição de 10%Excremento, tendo reduzido a resistência 

mecânica da argamassa de referência TAV-REF, aumentado a fragilidade da 

argamassa em contato com água embora tenha aumentado ligeiramente a 

aderência ao suporte. Assim, em situações em que houver disponível areia e 

excremento bovino para a estabilização de argamassas com terras argilosas 

como TAV, esta pesquisa aconselha que se faça a adição de quatro partes de 

areia e a adição de 10% excremento bovino. 

Por fim, a maioria das adições apresentou desempenho satisfatório obtendo 

indicação de uso, tendo apenas os traços TAV+10%E+10%O e TAV+5%O sido 

desaconselhados. E devido ao desempenho médio, mas satisfatório em todos 

os ensaios, pela integridade física e mecânica após o contato com a água e 

apresentar ganhos quanto a aderência e quanto a permeabilidade, avalia-se que 

a cal seja a melhor forma de estabilizar a terra TAV. Esta adição garante bom 

desempenho tanto para revestimentos internos quanto externos. 

Já a adição de 10% excremento bovino reuniu alguns dos melhores resultados 

em todos os ensaios e ainda apresentou resistência média ao esmagamento 

manual após 90 minutos de contato com a água. Além disso essa adição ainda 

contribui de maneira positiva para o conforto térmico e acústico dos ambientes 

(BAMOGO et al., 2020). Por isto, esta pesquisa avalia que para revestimento de 

interiores, a argamassa TASR+10E seja a mais indicada. Aconselha-se, no 

entanto, que esta seja coberta por com tinta a base de cal para evitar o contato 

direto com a água que acidentalmente possa ocorrer no interior da edificação. E 

que seja usado algum fixador na tinta como cola branca de PVA (Acetato de 

Polivinila) para evitar pulverulência de cal na superfície da parede. 

Em seguida foram avaliados os resultados apresentados pelas argamassas 

produzidas com a terra areno-siltosa TASR. 



   

170 

 

 

Tabela 35: Síntese dos resultados em todos os ensaios do Grupo2 

As argamassas do Grupo 2- TASR, apresentam em comum o traço TASR 1:1 

Areia média. As argamassas deste grupo são compostas por 4,5% de Argila com 

predominância de caulinita, 18% de Silte e 77,5% de Areia siliciosa. Sobre a 

massa total destas argamassas foram adicionadas as porcentagens respectivas 

de cada estabilizante além de acrescidos também água suficiente para atender 

a consistência e o espalhamento determinados pela norma DIN 18.947.  

As argamassas deste grupo apresentaram bons resultados, sendo a maioria 

classificáveis quanto a norma DIN e também quanto os parâmetros sugeridos 

pela pesquisa para compor a norma brasileira para argamassas de terra. 

Conforme argumentado na página 139, no item 8.5.5., reduziu-se o valor mínimo 

para classificação de Rc para 0,4 Mpa. Assim apenas os traços TASR-REF, 

TASR+10%E+10%O e TASR+20%E não foram classificáveis neste ensaio. 

Além do ensaio de compressão estes três traços também foram desclassificados 

no ensaio de tração na flexão. E no ensaio de aderência não houve alterações 

expressivas em TASR-REF. 

Por isto, sugere-se que para produzir uma argamassa com terras areno-siltosas 

como TASR no traço TASR1:1Areia, seja adicionado algum estabilizante para 
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incrementar suas propriedades físicas e mecânicas, uma vez que TASR-REF 

sem adições não atende os requisitos mínimos estabelecidos pela norma DIN. 

Já a adição de 10%Excremento bovino sem a adição de óleo, oferece resultados 

melhores. Apesar de não apresentar os mesmos bons resultados obtidos na 

estabilização da terra argilosa TAV, esta adição causou melhoria em todos os 

ensaios em relação a TARS-REF. Aumentou a resistência mecânica, diminuiu a 

absorção de água por capilaridade, e aumentou a resistência ao esmagamento 

manual em relação a TASR-REF. O traço também apresentou o segundo melhor 

desempenho em relação à aderência ao suporte, depois apenas da adição de 

5%Gesso. Assim esta pesquisa recomenda este traço para revestimentos 

internos, sobretudo coberto por uma pintura a base de cal. 

Ao contrário dos efeitos em TAV onde registrou-se decréscimo do desempenho 

em todos os ensaios, a adição de 5%Óleo de cozinha reutilizado melhorou o 

desempenho de TASR-REF (1:1) tornando possível alcançar os valores mínimos 

para classificação quanto a compressão e flexão. A adição reduziu a retração 

consideravelmente, melhorou a aderência e reduziu a absorção de água 

drasticamente, o que para ambientes internos não é uma vantagem, pois 

prejudica a absorção de água pelo revestimento e a troca de umidade com o 

interior dos ambientes. Porem como o traço apresentou resistência média após 

o contato com água por 90 minutos, esta adição também não será a mais 

indicada para revestimento externo embora também seja aceitável para usuários 

e casos onde não haja acesso fácil à cal hidratada ou ao excremento bovino. 

A adição de óleo em combinação com a cal e em combinação com o gesso 

proporcionaram dois dos melhores desempenhos em relação a resistência 

mecânica, e reduziram bastante a absorção de água por capilaridade, tornando 

os traços TASR+5%Cal+5%Oleo e TASR+5%Gesso+5%Oleo praticamente 

impermeáveis. Ao contrário do ocorrido no grupo 1, a adição de óleo junto destes 

ligantes não reduziu a aderência ao suporte em relação a TASR-REF, mas 

também não aumentou. Mantendo o mesmo valor de 0,05 MPa, o mínimo para 

classificação conforme a norma DIN. 
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Assim como foi discutido com estas adições no grupo 1, estes traços podem ser 

úteis em revestimentos externos ou áreas molhadas, sobretudo seguindo as 

estratégias sugeridas anteriormente na discussão dos resultados do grupo 1. 

Como já era esperado a adição de gesso não apresentou bom desempenho no 

ensaio de capilaridade. Mas em relação à aderência e compressão, 

proporcionou os melhores resultados entre as demais adições. No entanto, por 

apresentar-se fraca mecanicamente ao esmagamento manual após 90 minutos 

de contato com a água, sugere-se que para terras areno-siltosas a adição de 

5%Gesso também seja reservada aos revestimentos internos, contanto que seja 

coberta com pintura a base de cal. 

A adição de 5%Cimento proporcionou melhoria em relação a resistência 

mecânica e aumentou ligeiramente a absorção de água da argamassa. A adição 

ainda manteve a estrutura rígida e resistente após 90minutos do ensaio de 

capilaridade. A adição de cimento reduziu a retração de forma mínima, mas 

mesmo que de forma menos expressiva, causou o surgimento de pequenas 

fissuras na superfície dos CP’s “tijolo rebocado”. Apesar disto, ao contrário do 

ocorrido no grupo 1, o cimento proporcionou um pequeno ganho a aderência em 

relação a argamassa de referência. 

Mesmo que de forma sutil, a disparidade de resultados do cimento entre os dois 

tipos de terra avaliados, indicam que o silte atue como agregado miúdo, e que o 

cimento e a argila competem pela água disponível na argamassa, ocasionando 

o aumento da fissuração. 

Já a adição de Cal proporcionou ganhos maiores em relação ao cimento quanto 

a resistência mecânica e semelhante quanto a aderência. E ao contrário do 

ocorrido com a terra TAV, a cal aumentou a absorção de água por capilaridade. 

Mas manteve-se também intacta após o contato prolongado com a água. 

Devido aos bons desempenhos da adição de cal, e o fato de não apresentar 

resistência a “transpiração” das argamassas e ainda manter-se rígida e intacta 

após o contato com a água, este traço é indicado para ser utilizado tanto em 

revestimentos internos como externos. 
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Em relação a adição de apenas 5%Cal, a adição simultânea de 10%Excremento 

bovino com 5%Cal, melhorou a aderência ao suporte e reduziu a resistência 

mecânica e ao esmagamento manual após 90 minutos do ensaio de 

capilaridade. Mesmo assim, a adição combinada ainda apresentou desempenho 

melhor em relação a argamassa de referência TASR-REF em todos os ensaios.  

No entanto o traço TASR+5C+10E também será indicado apenas para solos 

mais expansivos. Assim as fibras presentes no excremento podem auxiliar na 

retração e na aderência e a cal na resistência mecânica e a ação da água.  

Por fim, a maioria das adições apresentaram desempenho satisfatório e 

obtiveram indicação de uso, tendo apenas TASR-REF, TASR+10%E+5%O e 

TASR+20%E sido desaconselhadas. 

Devido ao desempenho satisfatório em todos os ensaios, e principalmente pela 

integridade física e mecânica após o contato com a água, avalia-se que a melhor 

forma de estabilizar a terra TASR seja com a adição de 5%Cal. Esta adição 

garante bom desempenho tanto para revestimentos internos quanto externos. 

Assim como em TAV, a adição de 10%Excremento bovino também reuniu bons 

resultados em todos os ensaios, sendo por isto também indicada a TASR+10E 

como alternativa TAV+5CH. Aconselhando-se também que esta seja coberta por 

com tinta à base de cal para evitar o contato direto com a água que 

acidentalmente possa ocorrer no interior da edificação.  
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9.1. Comparando com outras autoras 

Devido à variedade de estudos sobre o assunto no cenário internacional, 

escolheu-se para a comparação dos resultados, pesquisas que apresentaram 

maior semelhança com os materiais e adições utilizadas na presente 

investigação. 

No entanto nem todos os ensaios realizados nesta pesquisa foram realizados 

por todas as pesquisas eleitas para comparação dos resultados, além de haver 

algumas diferenças nas metodologias utilizadas. Assim, por serem os ensaios 

mais relevantes quanto a avaliação das argamassas, as comparações terão 

maior enfoque quanto aos ensaios de retração, resistência mecânica 

(compressão e flexão), aderência ao suporte e absorção de água por 

capilaridade quando os ensaios tiverem sido realizados. 

As publicações a serem comparadas com os resultados proporcionados pelas 

adições estabilizantes avaliados são: 

a) Argamassas de referência (Caulinita) - Lima et al., (2020) 

 

b) 5% Óleo vegetal usado - Lima et al., (2016) e Eires (2012) 

 

c) 5% Gesso – Correia ( 2016)  

 

d) 5% Cal Hidratada CH-I - Gomes et al., (2013) 

 

e) 5% Cal Hidratada CH-I - Eires (2012) 

5% Cal Hidratada com 5% Óleo vegetal usado - Eires (2012) 

5% Cimento CP-IV - Eires,( 2012) 

 

f) Excremento Bovino - Bamogo et al., (2020), Millogo et al., (2016) e 

Vilane (2010) 
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a) Argamassas de referência (Caulinita) 

Lima et al., (2020) avaliaram as propriedades físicas e mecânicas de 

argamassas de terra produzidas com os três tipos principais de argila: Ilita, 

Caulinita e Montmorilonita. O resultado obtido para argila Caulinita será utilizado 

para comparação com as argamassas de referência deste trabalho. 

Lima et al., (2020) encontraram a retração de 0,38% para a argamassa com terra 

caulinita (1:3). Na presente pesquisa registrou-se 0,94% para TAV-REF (1:4) 

(Terra argilosa Vermelha Caulinita), mesmo com a adição maior de areia. E em 

TASR-REF (1:1) (Terra Areno-Siltosa Rosa com predominância de Quartzo e 

Caulinita) registrou-se retração de 0,63%. 

A argamassa de terra caulinita (1:3) de Lima et al., (2020) apresenta 

Rc=0,45Mpa, Rf=0,18Mpa, Aderência=0,04Mpa e Coeficiente de Capilaridade 

CC=0,34 Kg/m²/min¹/². Na presente pesquisa TAV-REF (1:4) apresenta 

Rc=0,6Mpa, Rf=0,3Mpa, Aderência=0,10Mpa e CC=1,16 Kg/m²/min¹/². E TASR-

REF (1:1) apresenta Rc=0,3Mpa, Rf=0,16Mpa, Aderência=0,05 e CC=1,00 

Kg/m²/min¹/². 

Podem haver pequenas diferenças na composição mineralógica do solo ou 

mesmo entre as argilas caulinitas brasileiras e as portuguesas utilizadas, 

tornando-as mais ou menos reativas e mais ou menos expansivas, portanto mais 

ou menos resistentes mecanicamente. Mas como as diferenças são sutis 

considera-se importante trazer esta referência para comparar com os resultados 

da presente pesquisa. 

b) Adição de 5% Óleo vegetal usado 

Lima, Silva e Faria (2016) investigaram argamassas de terra com traço 

volumétrico 1:3 (terra argilosa ilitica:areia) com adições de 2% e 5% de óleo de 

Linhaça e compararam os resultados com argamassas de gesso, cal viva e cal 

hidráulica também produzidas no traço 1:3 (ligante:areia).  

Lima, Silva e Faria (2016) encontraram a retração de 0,08% para a argamassa 

de referência (argila ilita e traço 1:3), e o aumento para 0,14% com a adição de 

5% óleo de linhaça. Ao contrário na presente pesquisa, a adição de 5% óleo de 

soja reutilizado reduziu significativamente a retração da TAV-REF (0,94%) para 

0,31% e de TASR-REF (0,63%) também para 0,31% 
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A argamassa de referência, apresentou Rc=0,77Mpa, Rf=0,25Mpa e 

Aderência=0,02Mpa. Ao adicionar 5%Óleo de Linhaça, aumentou-se em 170% 

a Rc e Rf e em 600% a Aderência. 

Já na presente pesquisa a argamassa de referência com terra argilosa (caulinita) 

TAV-REF (1:4) apresenta Rc=0,6Mpa, Rf=0,3Mpa e Aderência=0,10Mpa e ao 

contrário da pesquisa de Lima, Silva e Faria (2016), a adição de 5%óleo de soja 

reutilizado diminuiu em 57% a Rc, diminuiu em 43% Rf e diminuiu em 40% a 

aderência. Já a argamassa produzida com a outra amostra de terra siltosa 

TASR-REF (1:1) apresenta Rc=0,3Mpa, Rf=0,2Mpa e Aderência=0,05Mpa. E 

assim como em Lima, Silva e Faria (2016) a adição de 5%óleo de soja reutilizado 

aumentou Rc em apenas 40%, aumentou Rf em 88%, e aumentou também a 

aderência em 60%. 

Embora em menor proporção, as argamassas produzidas com o solo TASR 

apresentaram comportamento semelhante ao solo Ilítico de Lima, Silva e Faria 

(2016) quanto a resistência mecânica e aderência. A adição de óleo de soja 

reutilizado ainda reduziu a retração em TASR. No entanto com o solo mais 

argiloso TAV os efeitos foram contrários. A discrepância entre os resultados pode 

se dar devido a diferença dos tipos de óleo utilizados nas duas pesquisas e a 

diferença dos solos utilizados. 

Para complementar a comparação dos resultados referentes as adições de óleos 

vegetais, faz-se referência a Eires (2012) onde foram avaliadas as adições de 

1% óleo de linhaça e 1% óleo de soja usado em cozinha utilizando um solo 

elaborado em laboratório com 80% areia e 20% caulinita. Apesar de que na 

presente pesquisa utilizou-se uma adição maior de óleo de soja usado 5%, é 

possível perceber que há diferenças quanto ao uso dos dois tipos de óleo. 

Segundo a autora, a adição de 1% óleo de linhaça aumentou em 150% a Rc da 

argamassa de referência (próximo do valor de 170% apresentado por Lima, Silva 

e Faria (2016), e reduziu em 10% a absorção de água por capilaridade. Enquanto 

a adição de 1% óleo de soja reutilizado reduziu em 10% a Rc da argamassa de 

referência (assim como ocorreu na presente pesquisa em TAV-REF+5%O) e 

manteve a absorção de água. 
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Contudo, pode-se afirmar que para solos como TASR, assim como para solos 

como os utilizados por Lima, Silva e Faria (2016) as adições de óleos vegetais 

apresentam potencial positivo para estabilização de argamassas produzidas 

com estas terras, sendo, portanto necessário investigar quais tipos de óleo e sob 

quais condições (virgem ou reutilizado) são as mais indicadas para cada tipo de 

solo ou argila. 

c) Adição de 5% Gesso 

Correia (2016) estudou argamassas de terra argilosa do tipo Ilita para avaliar as 

adições de 5%, 10% e 20% de Gesso e as consequências da granulometria da 

areia utilizada, fina e grossa.  

Nas argamassas de terra ilítica com areia média 1:3, Correia (2016) encontrou 

retração de 0,8% para argamassa de referência e a redução para 0,7% para 

adição de 5%Gesso. Na presente pesquisa também se utilizou areia média. A 

adição de 5%Gesso em TAV-REF (1:4) não alterou a retração e em TASR-REF 

(1:1) causou um aumento de 0,63% para 0,96%. 

Quanto a resistência mecânica Correia (2016) encontrou para sua argamassa 

de referência ilítica 1:3 Rc=0,88Mpa, Rf=0,25Mpa e Aderência=0,07Mpa. Ao 

adicionar 5% Gesso registrou-se o aumento para Rc=1,03Mpa, Rf=0,37Mpa e 

não houve reflexos quanto a Aderência que permaneceu 0,07Mpa. 

Na presente pesquisa, a adição de 5%Gesso também surtiu efeito positivo nas 

argamassas de referência. TAV-REF(1:4) aumentou Rc de 0,6Mpa para 

0,92Mpa, aumentou Rf de 0,3Mpa para 0,5Mpa e ainda melhorou a aderência 

de 0,10Mpa para 0,15Mpa. Em TASR-REF (1:1) a adição de 5% também 

aumentou Rc de 0,3Mpa para 0,78Mpa, aumentou Rf de 0,16Mpa para 0,45Mpa 

e ainda dobrou a aderência de 0,05Mpa para 0,10Mpa. 

Quanto a adição de 5% Gesso ambas as pesquisas foram unanimes em relação 

ao aumento da resistência mecânica. Porém, talvez pela diferença dos tipos de 

argila (ilita e caulinita) o gesso surtiu melhor efeito quanto a aderência na 

presente pesquisa (caulinita) do que em relação a realizada por Correia (2016). 

Ainda que na presente pesquisa tenha se registrado ligeiro aumento na retração 

linear com a adição de gesso em TASR. 
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d) Adição de 5% Cal Hidratada 

Gomes (2013) estudou argamassas de terra argilosa do tipo caulinita no traço 

volumétrica 1:3 (terra:areia), com adições de 5%, 10% e 15% de cal hidratada, 

cal hidráulica e combinações de cal com fibras vegetais. 

Na pesquisa de Gomes (2013) a autora utilizou uma amostra de terra com 

predominância de argila caulinita, e adicionou areia grossa no traço 1:3. A adição 

de 5% Cal Hidratada aumentou a retração em 95%, já a adição simultânea de 

5%CH com 5%fibras de cânhamo, manteve a mesma retração do traço de 

referência, sendo, portanto, vantajosa uma vez que resolve a retração e ainda 

confere a resistência da cal.  

Na presente pesquisa em TAV-REF (1:4) a adição de 5%Cal hidratada CH-I 

reduziu em 15% a retração de (0,94% para 0,81%), e a adição combinada de 

5%CH-I com 10%Excremento bovino reduziu em 5%, (de 0,94% para 0,90%). Já 

em TASR-REF (1:1), a adição de 5%CH-I aumentou a retração em 10% (de 

0,63% para 0,69%), e a adição simultânea de 5%CH-I com 10%Excremento 

reduziu em 5%, de 0,63% para 0,60%. 

Quanto a resistência mecânica a autora encontrou para a argamassa de 

referência no traço 1:3 a Rc=0,5Mpa, Rf=0,16Mpa e CC=0,13 Kg/m²/min¹/². Com 

a adição de 5%Cal, ocorreu perda de 80% na resistência expressa por 

Rc=0,1Mpa, Rf=0,07Mpa e aumento na absorção de água CC=0,22Kg/m²/min¹/². 

Já com a adição combinada de 5%CH com 5%fibras de cânhamo, obteve 

redução menor, de 50%, expressa por Rc=0,25Mpa, Rf=0,06Mpa e aumento de 

água absorvida expresso por CC=0,2 Kg/m²/min¹/². 

Já na presente pesquisa em TAV-REF(1:4) a adição de 5%CH reduziu em 5% a 

Rc de 0,6Mpa para 0,57Mpa, aumentou em 10% a Rf de 0,3Mpa para 0,33Mpa 

e reduziu em 33% a absorção de água CC de 1,15 para 0,81 Kg/m²/min¹/², 

diferentemente do registrado por Gomes (2013). Com a adição combinada de 

cal e excremento bovino, houve aumento de 17% na Rc de 0,6MPa para 0,7MPa, 

aumento de 25% na Rf de 0,3MPa para 0,4MPa, e redução de 9% na absorção 

de água por capilaridade, de 1,15 para 1,05 Kg/m²/min¹/². 

Em TASR-REF (1:1), a adição de 5%CH-I aumentou Rc de 0,3Mpa para 0,6Mpa 

e Rf de 0,16Mpa para 0,37Mpa, além de aumentar em 26% a absorção de água 
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aumentando CC de 1,0 para 1,26 Kg/m²/min¹/². Em TASR-REF (1:1) a adição 

combinada de cal e excremento aumentou em 40% Rc (de 0,3 para 0,42MPa), 

aumentou em 113% Rf (de 0,16 para 0,34MPa) e também aumentou em 26% a 

absorção de água aumentando CC de 1,0 para 1,26 Kg/m²/min¹/². 

Em síntese em Gomes (2013) a adição de 5%Cal Hidratada reduz a Rc e 

aumenta CC. E a Adição de Cal com fibras reduziu Rc e aumentou CC. 

E na presente pesquisa a adição de 5%Cal Hidratada em TAV-REF (1:4) reduziu 

Rc e reduziu CC. E a adição de cal com excremento bovino aumentou Rc e 

reduziu CC. 

Em TASR-REF (1:1) a adição de cal aumentou Rc e aumentou CC. E com cal 

e excremento aumentou-se Rc e aumentou CC. 

Alguns possíveis motivos para a disparidade de resultados entre as duas 

pesquisas podem ser a diferença do tipo de areia utilizada (grossa e fina) e a 

composição granulométrica das argamassas (a presença maior ou menor de 

silte), e a composição mineralógica das terras utilizadas (tipo de argila e 

componentes químicos). 

Mesmo que não haja semelhanças conclusivas entre as duas pesquisas, 

considerou-se importante trazer os resultados da autora Gomes, pois, este 

comportamento com baixas adições de cal aérea hidratada em argamassas de 

terra é recorrente em algumas pesquisas como (GOMES et al., 2017; SANTOS 

et al., 2020; SANTOS et al., 2017).Contudo, a seguir também será trazida outra 

autora que evidenciou que há expressiva diferença de comportamento em 

diferentes solos mediante a adição de cal hidratada, sendo normal a variação de 

resultados e por tanto importante e necessária a investigação dos efeitos desta 

adição para diferentes tipos de argila e composição de solo. 

Além disso, a disparidade dos resultados apresentados quanto ao 

comportamento em relação a adição conjunta de cal com fibras ou cal com 

excremento também se dá pela diferente composição química do excremento 

bovino e das fibras de cânhamo. A adições de excremento bovino estão melhor 

explicadas e comparadas após a comparação com a pesquisa de Eires. 
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e) Adição de 5% Cal Hidratada, 5% Cimento e combinação de 5%Cal 
Hidratada com 5% Óleo vegetal usado  

Eires (2012) estudou diversas adições orgânicas (biopolímeros), adições 

minerais além de aglutinantes convencionais como cimento e cal. O estudo 

caracterizou amostras de terra estabilizadas com cal viva, com e sem adição 

simultânea de biopolímeros e aditivos minerais. Apesar da autora dar enfoque 

em seu trabalho para a estabilização de solos visando a sua utilização em 

técnicas de construção com terra compactada, os resultados foram utilizados 

para a comparação com as argamassas de terra, pois compara os efeitos na 

estabilização de duas amostras de terra proporcionados pelas adições de 

cimento, cal hidratada e de cal com óleo, mesmo que seja cal viva e não cal 

hidratada como foi realizado na presente pesquisa. 

Na pesquisa de Eires (2012) dividiu-se o trabalho em várias etapas de análise, 

sendo duas delas de interesse da presente pesquisa. Primeiramente foram 

analisadas adições em uma amostra de solo “fictício” elaborado em laboratório 

para obter maior pureza mineralógica (80%Areia:20%Caulino). Aqui este solo 

será referido “solo LAB”. E outra etapa foi realizada com uma amostra de solo 

real, onde a autora misturou dois solos para obter uma amostra com a 

composição granulométrica desejada para sua pesquisa 

(85%Areia:6%Silte:9%Argila). Aqui este solo será referido como “solo REAL”. 

Como o estudo sobre estabilização de solos foi realizado com o objetivo de 

produzir taipa e blocos de terra compactada (BTC) os CP’s são maiores assim 

como os resultados. Por isto estes estão apresentados e discutidos apenas em 

porcentagens.  

Os ensaios realizados com o “solo LAB” revelam que a adição de 4%Cal 

Hidratada aumenta em 190% a Rc e reduz em 20% a absorção de água. E a 

adição de 4% Cimento (semelhante ao CP-II brasileiro) aumenta em 290% a Rc 

e reduz em 50% a absorção de água. 

Na presente pesquisa a argamassa de referência produzida com a terra argilosa 

vermelha (TAV-REF (1:4)) apresenta composição granulométrica 

83%Areia:14%Argila:3%Silte com predominância caoliníticas, semelhante ao 
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“solo LAB” porem com algumas impurezas orgânicas, vestígios de outros 

minerais e argilas além da presença de 3% silte. 

Em TAV-REF(1:4) a adição de 5%Cal Hidratada CH-I reduziu (ao contrário do 

solo LAB) em 5% a Rc e reduziu em 30% a absorção de água (assim como solo 

LAB). E a adição de 5%Cimento CP-IV (cimento com adição de pozolanas) 

aumentou em 17% a Rc e reduziu em 36% a absorção de água (assim como 

solo LAB). 

Por outro lado, com o “solo REAL” as adições realizadas na pesquisa de Eires 

(2012) apresentaram comportamento oposto do “solo LAB”. A adição de 4%Cal 

Hidratada reduziu em 10% a Rc e aumentou em 36% a absorção por 

capilaridade. E a adição de 4%Cimento aumentou em 56% a Rc e aumentou em 

35% a absorção de água. 

Na presente pesquisa também se produziu argamassas com um segundo solo, 

desta vez mais siltoso. Vale lembrar que as argamassas produzidas com este 

solo receberam adição de 1 parte de areia definindo a seguinte composição 

granulométrica: 78%Areia:5%Argila:17%Silte, designada da pesquisa por 

TASR-REF (1:1). 

Ao adicionar 5%Cal Hidratada CH-I em TASR-REF (1:1) obteve-se aumento de 

100% em Rc e aumento de 26% na quantidade de agua absorvida. Já a adição 

de 5% Cimento aumentou em 51% a Rc e aumentou em 10% a absorção por 

capilaridade. 

Em síntese, quanto a adição de Cal Hidratada, em Eires (2012), no “solo LAB” a 

adição de 4%CH-I aumenta Rc e reduz CC. E na presente pesquisa em TAV-

REF (1:4) a adição de 5%CH-I reduz Rc e reduz CC. A semelhança destes solos 

é que ambos apresentam predominância de argila caulinita e pouco ou nenhum 

silte. Já com “solo REAL” a adição de 4%CH-I reduz Rc e aumenta CC (assim 

como em TAV). E em TASR-REF (1:1) a adição de 5%CH-I aumenta Rc e 

aumenta CC.  

Os resultados apresentados demonstram que a adição de 4% ou 5% de cal 

aérea hidratada reduzem a resistência mecânica em relação as argamassas de 
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referência com solo TAV (presente pesquisa), solo LAB (Eires, 2012), solo REAL 

(Eires, 2012) e solo de Gomes (2013), todos com predominância de caulinita.  

Segundo observado em (GOMES et.al., 2018), isto ocorre devido a rede 

estrutural criada pelo carbonato de cálcio que interrompe as ligações entre as 

lâminas de argila, prejudicando a matriz estrutural argilosa. E devido a adição 

ser baixa (5%) a cal não forma uma matriz estrutural forte o suficiente, resultando 

na redução da resistência mecânica da argamassa. 

Este comportamento de estabilização de solos argilosos com baixas adições de 

cal pode ser observado também em outras pesquisas publicadas sobre o 

assunto (GOMES et.al., 2018) (SANTOS et. al., 2017) (SANTOS et. al., 2020) 

onde a adição de 5% frequentemente reduz a resistência mecânica. O que é 

amenizado a medida que se aumenta o valor da adição de cal para 10% e 15%. 

Faria (2018) apresenta que adições a partir de 20% deste aglutinante já 

começam a aumentar a resistência mecânica da argamassa de terra. 

No entanto, como demonstrado por Eires (2012) e pelos resultados obtidos na 

presente pesquisa com a adição de 5%Cal em TASR(1:1)-REF, este 

comportamento de solos mediante baixas adições de cal é relativo mediante a 

composição granulométrica e mineralógica (química) de cada solo. 

Os resultados também evidenciam que em comparação com a adição de 5% cal, 

o desempenho da adição de 10%Excremento bovino apresenta desempenho 

superior em todos os ensaios avaliados. 

Talvez a maior presença de silte em TASR e em “solo REAL” e a menor presença 

de argila disponível para reagir com a Cal, possam ter contribuído para o 

aumento da absorção por capilaridade, ou seja, a redução da capacidade 

impermeabilizante da cal no solo utilizado.   

Segundo Minke (2006) é necessário que haja quantidade expressiva de argila 

no solo para que quando adicionada a cal e a água os íons de cálcio da cal 

liguem-se com os íons metálicos da argila, para gerar fortes aglomerações de 

partículas finas e dificultar a penetração da água, tornando a argamassa de terra 

mais rígida, resistente mecanicamente e mais resistente a chuva.  
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Quanto a adição de cimento, em síntese, na pesquisa de Eires (2012) no “solo 

LAB” a adição de 4%Cimento CP-II aumenta Rc e reduz CC. E em TAV-REF 

(1:4) a adição de 5%Cimento CP-IV aumentou Rc e reduziu CC, tal qual o 

comportamento do “solo LAB”. 

Já no “solo REAL” a adição aumenta Rc e aumenta CC. E em TASR-REF (1:1) 

a adição de 5%CP-IV aumentou Rc e aumentou CC, exatamente como o 

comportamento do “solo REAL”, que apresenta fração silte em sua composição. 

Apesar de que na presente pesquisa os CP’s foram rompidos entre 50 e 60 dias, 

não se percebeu grandes diferenças entre os CP’s estabilizados com 

5%Cimento e 5%Cal Hidratada (com exceção de que nos traços estabilizados 

com adição de cimento ocorreu maior fissuração e redução da aderência). 

Já Eires (2012) avaliou a resistência mecânica e a capilaridade das adições aos 

7, 14, 28, 56 e 180 dias de idade dos CP’s e evidenciou que apesar de o cimento 

proporcionar maior resistência até os 28 dias, aos 180 dias a adição de cal 

hidratada apresenta Rc=5,2Mpa superando o cimento que apresenta 

Rc=5,05Mpa e até mesmo a cal viva 4,7Mpa, evidenciando que a cal demora 

mais tempo para atingir a sua resistência máxima na estabilização de solos, mas 

quando a atinge supera o cimento. Eires ainda experimentou a adição 

combinada de cal viva e soda caustica tendo superado a adição de cal hidratada, 

alcançando Rc=6Mpa. 

E por último Guettala et al., (2005) também realizou um estudo comparando 

diferentes adições em baixa proporção para estabilização de solos e deixou os 

revestimentos em condições climáticas reais por 4 anos. E também se concluiu 

que não foram notadas diferenças notórias entre os estabilizantes, embora a 

adição de cimento tenha sido ligeiramente menos danificada pelas chuvas. 

Por tanto, para a estabilização de solos, além da cal hidratada ser quimicamente 

mais compatível, esta adição gera resistência mecânica de maneira eficiente 

como o cimento e ainda é calcinada em temperaturas mais baixas reduzindo as 

emissões de gases estufa durante seu processo de produção. 
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Para a comparação dos resultados obtidos com estudos de outros autores sobre 

a adição simultânea de cal com óleo, encontrou-se apenas os resultados 

obtidos por Eires (2012) na mesma pesquisa. 

A autora optou por utilizar a adição simultânea de 4% de cal virgem (viva) e 

1%óleo de soja utilizado em cozinha. A presente pesquisa preferiu utilizar a Cal 

Hidratada ao invés de cal viva devido aos riscos de acidentes e também utilizou 

óleo de soja reutilizado, mas em maior proporção (5%Cal Hidratada e 5%Óleo 

de soja reutilizado). Não se encontrou um estudo que compare a diferença entre 

adicionar óleo em cal viva ou em cal hidratada e seus efeitos na estabilização de 

argamassas de terra, sendo esta outra sugestão para pesquisas futuras. 

Os ensaios realizados com o “solo LAB” revelaram que em relação ao solo sem 

adições (de referência), a adição de 4%Cal Viva hidratada em 1% óleo reutilizado 

aumenta em 50% a Rc e reduz em 84% a absorção de água (CC). Enquanto a 

adição de pura 4%cal virgem aumenta ainda mais em 120% Rc e não altera CC. 

Já com o “solo REAL” a adição de cal com óleo aumenta de forma mais 

expressiva ainda Rc em 162% e reduz em 99% a absorção de água (CC) 

tornando a argamassa impermeável. Enquanto a adição de pura 4%cal virgem 

aumenta de forma menos expressiva em 102% Rc e reduz em 20% CC. 

Na presente pesquisa, em TAV-REF (1:4) a adição simultânea de 5%Cal 

Hidratada com 5%Óleo de soja reutilizado aumentou em 35% a Rc e reduziu em 

78% o coeficiente de capilaridade (CC). Enquanto a adição de pura 5%cal 

hidratada reduziu em 5% a Rc e reduziu também em 30% o CC. 

Já em TAS-REF (1:1) a adição de cal e óleo aumentou em 117% a Rc e reduziu 

em 88% o CC. Enquanto a adição de pura 5%Cal Hidratada aumenta em 100% 

Rc e aumenta em 26% o CC. 

Ou seja, a adição de cal virgem pura em “solo LAB” aumenta Rc de maneira mais 

expressiva do que com a adição de óleo. Mas em “solo REAL”, a adição de cal 

com óleo confere maior resistência mecânica além de tornar a argamassa ainda 

mais resistente ao contato com a água. 



   

185 

 

Já em TAV-REF (1:4) e em TASR-REF (1:1) a adição de cal hidratada com óleo 

aumenta Rc de maneira mais expressiva do que a adição pura de cal hidratada 

além de tornar a argamassa mais resistente ainda ao contato com a água. 

Assim conclui-se que no caso das adições de cal com óleo, ambas as amostras 

de solo estudadas na presente pesquisa acompanharam o comportamento do 

“solo REAL” de Eires, sendo comum a todas três amostras de terra a presença 

de silte, ou a não pureza da argila, ao contrário do “solo LAB”. 

Assim a presente pesquisa é reforçada pelos resultados da pesquisa de Eires, 

concluindo que em relação ao mesmo solo sem adições, a adição conjunta de 

cal (virgem ou hidratada) com óleo de soja reutilizado aumenta a resistência 

mecânica e reduz a absorção de água por capilaridade, aumentando assim a 

resistência ao contato com a água. 

A autora ainda realiza ensaios de compressão com os CP’s no estado saturado 

(de água) após o ensaio de absorção de água por capilaridade, onde também se 

evidenciou a resistência superior desta adição combinada de cal e óleo mesmo 

após o contato com a água por tempo prolongado. 

Contudo, a autora também realizou ensaios para averiguar a propensão de 

ataque biológico nos corpos de prova e concluiu que a adição do óleo de cozinha 

usado puro ou com cal, torna a argamassa mais susceptível à colonização de 

fungos. Mesmo que a conclusão tenha sido obtida a partir de um ensaio que cria 

um ambiente propicio para a proliferação de fungos, pode-se afirmar que o uso 

desta adição não é recomendado para ambientes mais expostos a umidade e 

com baixa ventilação. Apesar disto, para revestimentos de áreas externas, onde 

há maior insolação, calor e ventilação, esta adição pode ser muito útil. No 

entanto, devido a sua relevante propriedade hidrófuga, a adição também pode 

ser usada em banheiros contanto que haja suficiente ventilação e incidência de 

luz solar. 

f) Adições de 10% e 20% Excremento Bovino 

Bamogo et al., (2020) investigaram os efeitos da adição de 2%, 4% e 6% de 

Excremento bovino em argamassas de terra com predominância de caulinita. 
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Sendo esta e outra investigação dos mesmos autores (MILLOGO, 2016) as 

referências mais completas encontradas sobre o tema. 

Na pesquisa de Bamogo et al., (2020) foram avaliadas argamassas de terra com 

adições de 2%, 4% e 6% de Excremento bovino. As argamassas foram 

produzidas sem adição de areia. A composição granulométrica da amostra de 

solo utilizada é de 40%Argila:50%Areia:10%Silte, com predominância de argila 

do tipo caulinita. Dentre as adições realizadas, a que ofereceu melhor 

desempenho foi a adição de 6%Excremento, como na presente pesquisa foram 

adicionados 10 e 20%, o valor de 6% será o utilizado para comparações. 

A argamassa de referência dos autores apresenta índice de retração de 3,13%, 

Rc=0,68Mpa, Rf=0,57Mpa e CC=0,47 Kg/m²/min¹/². Com a adição de 

6%Excremento bovino, reduziu-se a retração em 34%, para 2,06%, aumentou-

se a resistência a compressão em 15%, para Rc=0,76Mpa, aumentou-se a 

resistência a flexão em 27%, para Rf=0,70 e reduziu a absorção de água em 

53%, para CC= 0,22 Kg/m²/min¹/². 

Na presente pesquisa em TAV-REF (1:4) a adição de 10%Excremento reduziu 

em 23% a retração, de 0,94% para 0,72%, aumentou a Rc em 50%, de 0,6Mpa 

para 0,87Mpa, aumentou Rf em 66%, de 0,3Mpa para 0,48Mpa e reduziu em 5% 

a absorção de água, CC de 11,51 para 11,18 Kg/m²/min¹/², acompanhando de 

maneira geral o comportamento apresentado por Bamogo et al., (2020). 

Já adição de 20%Excremento, em TAV-REF (1:4), reduz ainda mais a retração 

em 66% (de 0,94% para 0,31%), reduz a Rc em 17% (de 0,6MPa para 0,5MPa), 

reduz a Rf em 17% (de 0,3MPa para 0,25MPa), além de aumentar em 50% a 

absorção de água, de 11,51 para 16,11 Kg/m²/min¹/². 

Percebe-se que nas adições de Bamogo et al., (2020) há uma tendência linear 

nos resultados apresentados para as adições de 2, 4 e 6%, de redução de 

retração, redução da absorção de agua e aumento na resistência mecânica. 

Tendência esta que prossegue até a adição de 10% apresentada por esta 

pesquisa. 

Já com adições maiores, como a de 20% realizada na presente pesquisa, 

percebe-se um comportamento contrário, dando início a redução da resistência 
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mecânica e aumento da absorção de água por capilaridade enfraquecendo a 

argamassa. Assim, confirma-se os resultados apresentados por Vilane (2010) de 

que há um ponto ótimo para a adição do excremento bovino e está próximo de 

10%. 

Millogo et al., (2016) explica que a adição de excremento bovino no adobe (ou 

na argamassa de terra) aumenta a sua resistência em contato com a água devido 

à formação do silicato de amina insolúvel que cola as partículas de solo isoladas. 

Segundo Bamogo et. al. (2020) as aminas de silicato insolúveis (Si(OH)44NH3) 

são formadas na reação dos compostos de amônia presentes no excremento 

bovino, com o quartzo fino (SiO2) e a caulinita (Al2Si2O5(OH)4) presentes no solo. 

Para comparar os efeitos da adição de excremento bovino em uma amostra de 

terra com menor teor de argila e maior teor de silte, também foram produzidas 

argamassas com uma amostra de terra siltosa (TASR) na presente pesquisa. 

Quando se adiciona 10%Excremento bovino na argamassa de referência TASR-

REF (1:1), ocorre a redução da retração em 15%, de 0,63% para 0,55%, e 

aumento na resistência a compressão em 80%, de 0,3Mpa para 0,54Mpa, 

aumento na resistência a flexão em 100%, de 0,16Mpa para 0,32Mpa e redução 

na absorção de água em 13% de 1,0 para 0,87 Kg/m²/min¹/². 

Já a adição de 20% Excremento em TASR-REF (1:1), reduziu ainda mais a 

retração em 80%, de 0,63% para 0,12% e não alterou a resistência mecânica. 

Mas ao contrário de TAV-REF+20%E, nesta terra esta adição diminuiu a 

absorção de água em 18%, de 1,0 para 0,82 Kg/m²/min¹/².  

Assim, ambas as pesquisas concordam com os efeitos positivos da adição de 

excremento bovino e que este material atua como estabilizante em argamassas 

de terra de maneira a reduzir a retração, aumentar a resistência mecânica, e 

aumentar a resistência ao contato com a água. 

  



   

188 

 

Capítulo 10. Considerações Finais 

Por fim, em relação aos materiais adicionados para cumprir função de 

estabilizante, conclui-se que para cada aplicação e uso há um estabilizante que 

seja mais adequado, não havendo melhor ou pior, e sim o mais compatível. 

Porém existem adições que foram contraindicadas por não apresentarem bom 

desempenho, não atendendo as exigências mínimas propostas pela norma DIN. 

Além das conclusões que já foram apresentadas durante a discussão dos 

resultados e da comparação com outras autoras, faz-se importantes outras 

considerações finais. 

É interessante observar que a argamassa de terra produzida com TAV, a terra 

argilosa pura sem adição de areia, apresenta as melhores resistências 

mecânicas de todos os traços avaliados na pesquisa, com e sem estabilizante. 

A argamassa produzida apenas com a terra TAV sem adições apresenta 

composição 70% Argila Caulinita, 15%Silte e 15% Areia Siliciosa. 

O alto teor da fração argila nesta argamassa é responsável por elevada rigidez, 

apresentando resistência a compressão de Rc=1,9 MPa (Tabela 14, pág.117). 

Porém, além da resistência mecânica a argila também é responsável por grande 

retração nesta argamassa, alcançando índice de retração 9,38%.  

Para sanar a retração experimentou-se quatro traços com adição de areia nas 

proporções 1:1, 1:2, 1:3 e 1:4. Apenas a adição 4 partes de areia para uma de 

terra TAV foi capaz de controlar a retração da argamassa. Porém, evidenciou-se 

que apesar de contribuir com a redução da retração, a adição de areia reduz a 

resistência mecânica das argamassas de terra argilosa e aumenta a absorção 

de água por capilaridade, além de torna-las menos resistentes ao contato 

prolongado com a água, acelerando o processo de desintegração da argamassa. 

Assim conclui-se que para argamassas de terra tão argilosas (como a TAV), é 

necessário adicionar areia até conter por completo o surgimento de fissuras. E 

que para melhorar o desempenho das outras propriedades físicas e mecânicas 

ainda é aconselhável que se faça a adição de algum estabilizante, apesar da 

argamassa TAV-REF (1:4) já apresentar resultados classificáveis pela norma 

DIN, em todos os ensaios realizados na pesquisa. 
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Após conter a retração com adição de areia e determinar o traço 1:4, a pesquisa 

se dedicou a avaliar o desempenho da adição de alguns estabilizantes para 

melhorar as propriedades físicas e mecânicas da argamassa de terra. 

Realizados os ensaios e avaliações concluiu-se que as adições de 

10%Excremento bovino e 5%Cal são as mais adequadas para estabilizar este 

tipo de terra argilosa. Sendo 10%Excremento bovino mais indicada para 

ambientes internos e a 5%Cal para externos e internos.  

A adição de apenas 5% Cal reduziu em 14% a retração após secagem, reduziu 

em 5% a resistência a compressão, aumentou em 10% a resistência a tração, 

aumentou em 20% a aderência da argamassa no Adobe, reduziu em 30% a 

absorção de água por capilaridade e ainda fez com que a argamassa se 

mantenha intacta e rígida após os 90 minutos em contato com a água, o que é a 

maior contribuição desta adição.  

Como alternativa natural a adição de cal, sugere-se a adição de 10% Excremento 

bovino. Esta adição aumentou em 50% a resistência a compressão, aumentou 

em 60% a resistência a tração, aumentou em 70% a aderência da argamassa no 

Adobe e manteve a absorção de água por capilaridade. 

Apesar de ter melhorado significativamente sua integridade física em relação a 

argamassa traço TAV(1:4)Areia, a adição de 10%excremento só não obteve 

melhor desempenho em relação a adição de 5%cal por não ter feito com que a 

argamassa obtivesse alta resistência ao esmagamento manual após os 90 

minutos em contato com água. 

Por isto essa adição é aconselhada apenas para ambientes internos. E para 

amenizar problemas de contato com a água que acidentalmente possa ocorrer 

no interior da edificação, recomenda-se a cobertura do revestimento com tinta à 

base de cal. Impedindo assim o contato direto com a agua, e permitindo a 

transpiração do revestimento e da alvenaria. 

Com o intuito de minimizar a utilização da areia natural e minimizar a devastação 

ao meio ambiente (oriunda da extração e transporte da areia), este trabalho 

também experimentou adicionar os mesmos materiais que foram avaliados como 

estabilizantes, para checar seu potencial de controlar a retração nas amostras 

de terra puras (TAV-PURA e TASR-PURA) sem adição de areia. 
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No entanto, devido ao elevado teor de argila em TAV, nenhuma adição foi capaz 

de controlar a fissuração, tendo o excremento bovino proporcionado alguma 

melhora. Por tanto, para terras argilosas como TAV conclui-se que é necessário 

adicionar areia para conter a retração. 

É importante salientar que a obtenção da areia utilizada na construção civil causa 

elevado impacto ambiental, tais como a modificação da vazão dos rios, perda 

aleatória da biodiversidade no local e o assoreamento devido à devastação das 

margens. A areia natural geralmente é proveniente dos leitos de rios e é extraída 

através da dragagem dos depósitos naturais nesses leitos.  

Porém ela cumpre um papel importante como agregado miúdo na construção 

civil e na estabilização de solos para construção com terra através da correção 

granulométrica como foi constatado na pesquisa. 

Apesar das argamassas de terra produzidas com TAV precisarem da adição de 

4 partes de areia para uma de terra, existem outras amostras de solos brasileiras 

que já apresentam em sua composição natural maior fração de areia, sendo por 

isto possível não haver ou haver menor adição de areia e até mesmo ser possível 

a adição de outro material para conter a retração. 

A amostra de terra TASR é um exemplo de solo que apresenta maior percentual 

de areia em sua composição natural, mas que também apresenta elevado teor 

da fração silte e baixo teor de argila. 

A terra TASR é composta por 55% Areia Siliciosa, 36%Silte e apenas 9% Argila 

Caulinita, com curva granulométrica muito bem distribuída e equilibrada (o que 

favorece sua estabilidade estrutural e mecânica). Esta apresenta índice de 

retração muito menor em comparação a TAV PURA, mas ainda apresenta 

bastante fissuras no estado endurecido da argamassa. 

Assim, visando controlar a fissuração da argamassa, experimentou-se a adição 

de areia nos traços 1:1 e 1:2. Como a amostra de solo TASR já apresentava 55% 

areia e baixa presença de argila, portanto menor retração, a adição de apenas 

uma parte de areia já foi suficiente para conter a retração de TASR. 

Para tentar proporcionar o controle da retração sem a adição de areia em TASR, 

também foram experimentadas as adições de cal, cimento, gesso, óleo de soja 
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reutilizado e excremento bovino. A adição de 20%Excremento bovino foi a única 

adição que surtiu o efeito desejado e controlou a retração, sendo por tanto uma 

alternativa a adição de areia. 

Para revelar outros efeitos positivos desta adição, produziu-se corpos de prova 

com 20% Excremento bovino com os quais realizou-se os ensaios de 

compressão, tração na flexão e capilaridade. Os resultados evidenciaram que 

além do controle da retração, esta adição também aumentou a resistência 

mecânica e aderência da argamassa produzida com TASR pura. Após os 

90minutos de contato com a água do ensaio de capilaridade os CP’s mantiveram 

a sua forma intacta e apresentaram resistência média ao esmagamento manual, 

também melhorando o resultado em relação a TASR pura. 

Comprovada a eficiência da adição de 20% Excremento bovino em TASR PURA 

e o superior desempenho em comparação a adição de areia, a pesquisa também 

direcionou-se a melhorar o desempenho de argamassa produzidas com adição 

de areia traço 1:1 (TASR:Areia Média), valendo-se das mesmas adições 

estabilizantes utilizadas em TAV, e avaliando os efeitos causados. 

O objetivo desta etapa foi o de gerar dados para comparar o desempenho da 

estabilização desta terra com e sem areia e para evidenciar as consequências 

destas adições em uma argamassa de terra produzida com terra siltosa e poder 

compara-la com as argamassas de terra argilosa. 

Realizados os ensaios e avaliações concluiu-se que a adição de 5%Cal também 

é a mais adequada para estabilizar as argamassas produzidas com este tipo de 

terra areno-siltosa (como TASR) e adição de uma parte de areia. Sendo esta 

adição aconselhada para ambientes externos e também para ambientes 

internos.  

Geralmente a adição de Cal contribui para redução da retração quando 

adicionada em argamassas de cimento, o que também ocorreu na argamassa 

de terra produzida com TAV (1:4). Porém, em TASR (1:1) a adição de Cal 

aumentou em 5% a retração da argamassa de referência (de 0,63% para 0,69%), 

apesar de ainda estar no limite do valor de 2% estabelecido para o índice de 

retração pela norma DIN. 
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A adição de apenas 5% Cal em TASR-REF (1:1) ofereceu bons resultados: 

aumentou em 100% a resistência a compressão, aumentou em 130% a 

resistência a flexão, aumentou em 20% a aderência da argamassa no Adobe, 

aumentou em 26% a absorção de água por capilaridade e ainda fez com que a 

argamassa se mantivesse intacta e rígida após 90 minutos em contato com a 

água.  

Já a adição de 10% Excremento bovino aumentou em 80% a resistência a 

compressão, aumentou em 100% a resistência a tração, aumentou em 80% a 

aderência da argamassa no Adobe e reduziu em 13% a absorção de água por 

capilaridade. 

A adição de 10% Excremento bovino apresentou resultados ainda melhores em 

relação a cal na maioria dos ensaios, porém assim como em TAV, esta adição 

natural não é capaz de tornar a argamassa tão rígida após contato com água, 

quanto a cal. Por isto essa adição é aconselhada apenas para ambientes 

internos e coberta com tinta à base de cal. 

Vale destacar que os valores obtidos pela adição de 10%Excremento bovino na 

argamassa TARS (1:1) Areia Média, são os mesmos obtidos pela adição de 

20%Excremento bovino na argamassa TARS PURA sem adição de areia. 

Assim, em termos quantitativos, também pode-se concluir que em casos de 

obras onde a terra disponível seja do tipo areno-siltosa como TASR, e haja 

disponível para estabilização, apenas areia e excremento bovino, a melhor 

opção é adicionar 20%Excremento sem adição de areia. 

Contudo, apesar de ser tradicionalmente utilizado a séculos, para indicar e 

garantir o uso do excremento bovino seria necessário um estudo de avaliação a 

longo prazo para acompanhar o comportamento dos CP’s estabilizados com 

esse material, sendo esta outra sugestão de pesquisas futuras.  

Outra conclusão interessante é quanto ao desempenho das terras siltosas na 

produção de argamassas de terra. As terras siltosas são contraindicadas pela 

literatura devido ao baixo potencial de aglutinação deste material, sendo a sua 

presença aceitável no solo apenas em baixas proporções comportando-se como 

agregado miúdo com dimensão de grãos entre a areia e a argila. 
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Os resultados obtidos na presente pesquisa comprovam que a resistência 

mecânica e a aderência ao suporte das argamassas produzidas com a terra 

argilosa TAV são superiores às produzidas com a terra siltosa TASR.  

Como pode ser observado na Tabela 16 (pág. 120) a argamassa produzida com 

TARS PURA não alcança se quer os valores mínimos para classificação 

conforme a norma DIN. Já com a adição de 1 parte de areia (1:1), apesar de 

conter a fissuração, piora-se ainda mais o desempenho da argamassa, pois resta 

ainda menos aglutinante (argila) na mistura. 

No entanto com adição de alguns estabilizantes avaliados, as argamassas 

produzidas com TASR (seja pura, seja com adição de areia 1:1) conseguem 

alcançar valores satisfatórios e classificáveis quanto a norma DIN, com destaque 

para a adição de Cal Hidratada CH-I e para adição de excremento bovino. 

Assim, conclui-se que o silte não apresenta propriedades aglutinantes e atua 

apenas como agregado miúdo, sendo sua presença interessante apenas para a 

melhor distribuição granulométrica.  

Após a análise dos resultados com os tipos de solos estudados, encontram-se 

indicativos que tornam possível inferir que para produzir argamassas de terra 

que atendam a norma DIN e os parâmetros sugeridos pela presente pesquisa, é 

necessário que haja no mínimo 5% argila com adição mínima de 5% de outro 

aglutinante como cimento ou cal. Ou no mínimo 10% argila para que não seja 

necessário adicionar outros aglutinantes. 

Caso não haja mínimo de 5% argila, o solo areno-siltoso apresentará 

comportamento apenas de um agregado com vestígios de grãos finos, e não 

uma terra para construção com terra. 

No Brasil existem uma gama enorme de variação de solos. Sendo necessário 

uma análise criteriosa como a que foi realizada nesta pesquisa, porém em um 

número maior de amostragens de solo. Por isto não se pode afirmar que todos 

os solos siltosos e com baixa presença de argila são adequados à construção 

com terra. 

Apesar disso, os resultados dos ensaios obtidos para argamassas produzidas 

com TASR querem demonstrar que em obras onde não haja recursos financeiros 
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para adquirir caminhões de terra argilosa de fora do terreno, talvez seja possível 

utilizar a terra disponível localmente com adição de outros aglutinantes que não 

a argila. Mesmo que esta seja uma terra com 55%Areia, 36%Silte e apenas 

9%Argila, como é TASR. 

Por fim, observou-se um parâmetro que pode ser útil para determinar o traço da 

argamassa, mas que necessita de investigações com amostragem maior de 

solos para evidenciar a generalidade do quesito. Observou-se que os traços com 

melhor desempenho atendem a proporção de 1:6 (aglutinantes:agregados), 

onde os aglutinantes seriam a argila e a cal somados, e os agregados seriam a 

areia e o silte somados. 
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Capítulo 11. Proposição de ensaios e parâmetros classificatórios para 

norma brasileira referente a Argamassas de Terra para Revestimento de 

Paredes e Tetos 

 

Ensaios sugeridos 

Após a realização de todos ensaios propostos e análise dos resultados, bem 

como sua comparação com pesquisas internacionais, sugere-se os seguintes 

ensaios e parâmetros a serem usados para avaliação das propriedades físicas 

e mecânicas de argamassas de terra para revestimento no Brasil. 

1. Análise Granulométrica 

2. Preparo da Mistura  

3. Determinação da consistência - Espalhamento 

4. Densidade de massa fresca 

5. Produção dos CP’s 

6. Retração inicial 

7. Densidade no estado endurecido 

8. Resistência a tração e compressão 

9. Aderência ao suporte 

10. Absorção de água por capilaridade 

 

Sugestão de parâmetros para avaliação 

1. Análise Granulométrica 

Sugere-se que a proporção do ligante argila em relação ao agregado areia 

média, seja próximo a Argila1:6Areia. 

Além disso também sugere-se a seguinte composição granulométrica para as 

argamassas de revestimento: 

-areia: entre 70% e 85% 

-silte: até 15% 

-argila: entre 10% e 15% 

- água: adição de 15 a 30 % da massa total da soma de areia, silte e argila. 
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2. Preparo da mistura 

Seguir as orientações descritas no item 4.4.2.   

3. Determinação da consistência - Espalhamento 

Para produção dos CP’s prismáticos a argamassa deve atender ao 

espalhamento de 175 +- 5 mm. Já para a produção dos CP’s “tijolo rebocado”, 

aconselha-se utilizar espalhamento de 200 +- 5 mm 

4. Densidade de massa fresca 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações descritas no item 4.4.4.  

Os resultados obtidos neste ensaio apontam densidades entre 1400 e 1900 

kg/m³ ou 1,4 e 1,9 kg/dm³. Por isto, a tabela apresentada pela norma NBR 13.281 

pode ser mantida para análise de argamassas de terra. Ademais, seguindo 

orientações da norma DIN 18.947, sugere-se que no estado fresco, as 

argamassas devem atender a densidade mínima de 1,2 kg/dm³ ou 1200 kg/m³.  

5. Produção dos CP’s 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações descritas no item 4.4.5. 

Sugere-se que duas vezes por dia durante os dois primeiros dias desde a 

produção, seja borrifada água nos CP’s e utilizada uma esponja limpa e 

embebida em água para realizar movimentos circulares na superfície dos tijolos 

rebocados caso estejam surgindo pequenas fissuras. 

6. Retração inicial 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações descritas no item 4.4.6. 

Ademais conforme a norma DIN e os resultados observados na pesquisa, 

sugere-se que o índice de retração não seja maior que 2%. Em casos em que 

houver adição de fibras vegetais, aceita-se o valor de no máximo 3%. 

7. Densidade no estado endurecido 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações no item 4.4.7. 

Os resultados obtidos neste ensaio apontam densidades entre 1400 e 1900 

kg/m³ ou 1,4 e 1,9 kg/dm³. Por isto, a tabela apresentada pela norma NBR 13.281 

pode ser mantida para análise de argamassas de terra. 

8. Resistência a tração e compressão 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações no item 4.4.8.  
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9. Resistência potencial de Aderência ao suporte 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações no item 4.4.9.  

Para classificação das argamassas quanto a resistência a compressão, flexão e 

aderência, sugere-se uma tabela única tal como a norma DIN 18.947, porém com 

alteração nos valores mediante análise de resultados de diversas pesquisa sobre 

o assunto. Seguem os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 36: Tabela para classificação combinada dos resultados dos ensaios de resistência à 

tração na flexão e compressão axial 

10. Absorção de água por capilaridade 

Para metodologia do ensaio seguir as orientações no item 4.4.10. 

Para classificação das argamassas quanto a absorção de água por capilaridade 

sugere-se os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 37: Tabela para classificação dos resultados do ensaio de absorção de água por 

capilaridade. 
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Capítulo 12. Sugestões para pesquisas futuras  

 

Após a conclusão da pesquisa, observou-se algumas indagações que podem 

render boas pesquisas e somar as informações a respeito das argamassas de 

terra, sendo por isto indicadas como sugestões para pesquisas futuras. 

 

- comparar as diferenças causadas pela adição de óleo vegetal em cal viva e 

em cal hidratada e seus efeitos na estabilização de argamassas de terra. 

- realizar avaliação a longo prazo para acompanhar o comportamento dos CP’s 

estabilizados com adição de 10% excremento bovino.  

- analisar a fertilidade do solo após a adição de 5%cimento, e também dos outros 

estabilizantes avaliados nesta pesquisa. A última pesquisa encontrada sobre 

esse assunto é de Malavolta, (1967). 

- apesar de serem importantes e de simples execução, devido a restrições de 

acesso ao laboratório durante a pandemia de 2020, não foi possível realizar os 

ensaios: Secagem (após absorção por capilaridade), Geelong drip test e 

Resistência a Abrasão física superficial. Por isto sugere-se que estes ensaios 

sejam realizados futuramente com as argamassas e estabilizantes que 

obtiveram melhores resultados nos ensaios realizado na presente pesquisa. 

- avaliar os efeitos causados pelo uso de diferentes óleos vegetais na 

estabilização de argamassas de terra. Avaliar quais as diferenças entre usar óleo 

de soja, linhaça, girassol além de algumas opções de reciclagem de resíduos. E 

se as condições de uso do óleo (reciclado ou virgem) interferem em seu 

desempenho. 
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ANEXO 1. Análise Granulométrica 

TAV - Terra Argilosa Vermelha 
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ANEXO 2. Análise Granulométrica  

TASR - Terra Areno-Siltosa Rosa 
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ANEXO 3. Limites de Attemberg – Liquidez e Plasticidade 

TAV - Terra Argilosa Vermelha 
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ANEXO 4. Limites de Attemberg – Liquidez e Plasticidade 

TASR - Terra Areno-Siltosa Rosa 
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ANEXO 5. Caracterização Mineralógica por Difração e Fluorescência de 

Raios-X - TAV - Terra Argilosa Vermelha 

 

  



   

213 

 

ANEXO 6. Caracterização Mineralógica por Difração e Fluorescência de 

Raios-X - TASR - Terra Areno-Siltosa Rosa 

 
 

 


