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RESUMO 

 

O uso da construção em terra remonta ao início da civilização. Nas regiões do 

Alentejo e Algarve existe ainda um grande número de edifícios com paredes em taipa, 

mas esta tecnologia tem vindo a cair em desuso desde meados do século passado. A 

construção em terra é altamente sustentável, uma vez que a terra é um material 100% 

reutilizável e existe em abundância na natureza. Os edifícios com paredes em taipa 

apresentam uma elevada inércia térmica, que conjugada com as características climáticas 

de Portugal, beneficia o seu comportamento térmico. No entanto, é necessário reduzir a 

condutibilidade térmica deste material. A preocupação ambiental relativa ao consumo 

energético, associado ao conforto na habitação, conduziu à necessidade de procurar novas 

soluções de tipologias construtivas em terra. 

É neste âmbito que surge este trabalho, onde se procurou determinar a melhoria no 

desempenho térmico das paredes em taipa, através da incorporação na terra de argila 

expandida e regranulado de cortiça expandida. 

Para a análise dos resultados, determinou-se a condutibilidade térmica de amostras 

de solo com diferentes dosagens e granulometrias de argila expandida e regranulado de 

cortiça expandida, procurando não se comprometer a resistência à compressão da taipa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A construção em terra remonta à época das primeiras sociedades sedentárias 

agrícolas. As suas qualidades são notáveis, nomeadamente a sua durabilidade, já que 

existem construções em terra com mais de 3000 anos de idade. Numa época em que a 

sustentabilidade está na ordem do dia, a construção em terra satisfaz de forma notável os 

seus princípios, nomeadamente: a construção em terra é 100% reutilizável, tem uma baixa 

incorporação de energia, a sua durabilidade é elevada, a terra é um material local e não 

requer qualquer transformação. Para além disso, a sua elevada massa térmica confere uma 

elevada inércia térmica às edificações, tornando-se numa solução construtiva 

particularmente adequada a climas caraterizados por elevadas amplitudes térmicas. 

Em Portugal, a construção em terra e, em particular, a edificação incorporando 

paredes de taipa, abunda nas regiões do Alentejo e Algarve. A construção em taipa tem, 
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no entanto, vindo a cair em desuso, principalmente a partir de meados do século passado. 

Atualmente, escasseiam os mestres desta arte, correndo-se o risco de se perder a sabedoria 

essencial para a seleção do solo, controlo do seu teor de humidade e execução do trabalho 

propriamente dito: essencialmente a colocação e compressão da terra no espaço entre 

taipais. 

É importante expor, desde já, alguns valores de referência para a condutibilidade 

térmica do solo, obtidos em estudos anteriores, para posterior análise dos resultados 

determinados neste trabalho. De forma geral, a taipa tem uma reduzida resistência  à 

transferência de calor, devido à sua elevada condutibilidade térmica. Estes valores 

dependem muito da massa específica e da humidade das soluções: geralmente, quanto 

maior a densidade e a humidade da terra utilizada maior será a condutibilidade térmica.  

Fix e Richman (2009) indicam o intervalo de 0,80-1,00 W/m.ºC para a condutibilidade da 

taipa seca. Contudo, para uma saturação de 60%, este valor aumenta para 1,50 W/m.ºC, 

cerca de 50%. É ainda possível relacionar a condutibilidade térmica das paredes de terra 

com a respetiva densidade, através da eq. (1), para valores de densidade entre os 1400 e os 

2000 kg/m3, de acordo com Heathcote (2011). 

 

 Condutibilidade = 0,0011 × Densidade - 1,00    (W/m.ºC) (1) 

 

Também de acordo com Heathcote (2011), a condutibilidade térmica da taipa é de 

cerca de 1,20 W/m.ºC, embora este valor diminua 40% para o material seco. Já o 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), através de Santos e Matias (2006), 

aponta o valor de 1,10 W/m.ºC para a condutibilidade térmica da taipa. 

Entretanto, o novo Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação (REH), disposto no Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto de 2013, coloca 

exigências ao nível da limitação do consumo nominal de energia útil durante a estação de 

aquecimento, que as construções em taipa têm dificuldade em cumprir. 

Assim, o principal objetivo deste trabalho é contribuir para a melhoria do 

desempenho térmico das paredes em taipa, através do estudo de soluções que permitam 

diminuir a sua condutibilidade térmica. Considerou-se então a adição de dois isolantes 

térmicos à terra, sendo um de origem vegetal – regranulado de cortiça expandida – e o 

outro de origem mineral – argila expandida –, materiais produzidos a partir de matérias-

primas que abundam na região. O regranulado de cortiça expandida é um produto 

aproveitado da cortiça menos nobre (desperdícios). O segundo material, a argila 

expandida, é um produto obtido da argila por expansão a alta temperatura. Os valores das 

condutibilidades térmicas do regranulado de cortiça e da argila expandida são de 0,04 

W/m.ºC e 0,11 W/m.ºC, respetivamente, segundo os seus fabricantes. A incorporação 

destes materiais na terra foi efetuada tendo em consideração diferentes granulometrias e 

dosagens, com o objetivo de se estudar a diminuição da condutibilidade térmica da taipa, 

sem se comprometer a sua resistência à compressão. 

Quando se constrói em taipa, existem propriedades mecânicas das paredes que 

devem ser garantidas. A resistência à compressão é uma dessas características, que está 

diretamente relacionada com o processo construtivo por taipa. Existem algumas 

publicações internacionais que definem valores mínimos para as propriedades mecânicas 

da taipa. Por exemplo, na Nova Zelândia, onde a construção em taipa continua a ser 

bastante recorrente, a regulamentação para a construção em terra é muito completa, com a 

existência de três normas de grande valia para a realização deste trabalho – a NZS4297 

(1998), a NZS4298 (1998) e a NZS4299 (1998). A norma NZS4297 (1998) e Delgado e 

Guerrero (2006) apresentam valores mínimos de resistência à compressão que a taipa deve 

garantir, conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2, respetivamente. 
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Tabela 1 – Valor de resistência para a taipa de acordo com a norma NZS4297 (1998) 

Parâmetro de resistência 
Valor 

(MPa) 

Resistência à compressão (por 

flexão ou compressão simples) 
0,50 

Resistência ao corte da terra 0,08 

Resistência à tração por flexão 0,10 

 

Tabela 2 – Resistência à compressão para a taipa e adobe em função do tipo de estabilização, 

segundo Delgado e Guerrero (2006) 

Tipo de estabilização 
Taipa 

(MPa) 

Adobe 

(MPa) 

Sem 

estabilização 

Baixa resistência 0,60 0,75 

Média resistência 1,20 1,50 

Alta resistência 1,80 2,25 

Estabilização 

com cimento 

Portland 

Dosagem baixa 3,00 3,75 

Dosagem média 4,80 6,00 

Dosagem alta 6,60 8,25 

Estabilização 

com cal e 

cimento 

Dosagem baixa 2,40 3,00 

Dosagem média 3,50 4,40 

Dosagem alta 4,80 6,00 

Estabilização 

com cal 

Dosagem baixa 1,80 2,25 

Dosagem média 2,40 3,00 

Dosagem alta 3,60 4,50 

 

Os resultados desta investigação têm aplicabilidade, com as devidas adaptações, 

tanto em construções em taipa como em construções em adobe. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizado solo da região de Serpa, onde existe 

uma vasta quantidade de construções em terra crua e onde se pode encontrar facilmente 

solo com uma excelente qualidade para a prática da construção em taipa. 

Para avaliar a qualidade do solo para a construção em taipa, procedeu-se 

inicialmente à respetiva caracterização geotécnica e física do solo. Para tal, efetuou-se a 

análise granulométrica do solo, de acordo com a especificação E 239 (1970), do LNEC. 

Procedeu-se ainda à determinação dos limites de consistência do solo, nomeadamente, do 

limite de liquidez (LL), do limite de plasticidade (LP) e do índice de plasticidade (IP), de 

acordo com a norma portuguesa NP 143 (1969) e a especificação do LNEC E 27 (1954). 

Posteriormente classificou-se o solo de acordo com a norma ASTM D2487-85 (1987), 

específica para fins de engenharia. Por fim, importa referir o ensaio de Proctor, realizado 

segundo a especificação do LNEC E 197 (1966), e que permitiu obter o ponto de teor de 

humidade ótimo para efetuar a compactação dos provetes utilizados nesta investigação. 

Este procedimento de caracterização do solo foi elaborado de acordo com Hall e Djerbid 

(2004) e Torgal et al. (2009), que definem as propriedades ideais de um solo para 

construção em taipa. 

Para analisar a melhoria da condutibilidade térmica da taipa, que pode ser 

alcançada através de novas soluções, foi considerada a introdução no solo de dois 
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materiais com propriedades isolantes: a argila expandida e o regranulado de cortiça 

expandida. Estes materiais foram introduzidos no solo em percentagens volumétricas de 

10, 15, 20 e 25, e em diferentes granulometrias, conforme os dados apresentados na 

Tabela 3. Foi utilizado um molde cúbico com 10 cm de aresta para a criação dos provetes, 

e para cada tipo de composição para taipa foram elaborados e, posteriormente ensaiados, 4 

provetes. Para obtenção de valores de referência, para ulterior comparação, foram ainda 

fabricados e ensaiados 4 provetes constituídos apenas por solo (100% de solo). Optou-se 

pela elaboração de 4 provetes de cada composição com o objetivo de obter resultados mais 

significativos, uma vez que a condutibilidade térmica e a resistência à compressão 

dependem em muito de fatores como a heterogeneidade, o grau de compactação e a 

granulometria. É de notar que os provetes foram realizados para um teor de humidade 

ótimo de 8,65% (resultado do ensaio Proctor) e ensaiados, para determinação da respetiva 

condutibilidade térmica e resistência à compressão uniaxial, após 28 dias de cura.  

 

Tabela 3 – Caracterização das adições de material isolante no solo 

Material de Adição Granulometria (mm) Dosagem (%) 

Argila expandida 2 a 4 

10 / 15 / 20 / 25 Regranulado de cortiça 

expandida 

2 a 10 

3 a 5 

 

Antes de se proceder ao ensaio para obtenção da resistência à compressão uniaxial 

dos provetes, determinou-se a sua condutibilidade térmica. A condutibilidade térmica () 

de um material é uma propriedade fundamental para a caraterização do seu comportamento 

térmico. A condutibilidade térmica pode ser medida in situ ou em laboratório. Há vários 

métodos para a sua determinação em laboratório. Neste trabalho, recorreu-se a um aparelho 

ISOMET 2104, da Applied Precision (Figura 1), e a uma sonda plana API 210412, cujos 

dados são apresentados na Tabela 4. O aparelho utilizado, para além da condutibilidade 

térmica, permite também determinar a difusividade térmica e a capacidade térmica 

volumétrica, e pode ser usado com diversos tipos de sondas com diferentes gamas de leitura. 

Este equipamento permite efetuar a recalibração das sondas, utilizando materiais de 

referência, e demora cerca de 15 minutos para realizar uma análise. Os valores da 

condutibilidade térmica são armazenados na memória do aparelho, podendo posteriormente 

ser transferidos para um computador, através de um interface de série RS 232. Relativamente 

à sonda que foi utilizada, esta possui um diâmetro de 60 mm, pelo que é necessário que os 

provetes tenham uma dimensão superior (Figura 2). 

 

 

 
Figura 1 – Aparelho ISOMET 2104, utilizado para a determinação da condutibilidade térmica 

dos provetes 
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Tabela 4 – Características da sonda plana utilizada para a determinação laboratorial da 

condutibilidade térmica dos provetes 

Tipo de Sonda 
Condutibilidade 

térmica (W/m.ºC) 

Capacidade térmica 

volumétrica (J/m3.ºC) 
Temperatura 

Sonda plana 

API 210412 
0,30 a 2,00 1,5x106 a 4,0x106 -15°C a +50°C 

 

 
Figura 2 – Processo de análise da condutibilidade térmica de um provete de solo 

 

Para cada provete, foram realizadas três determinações, de forma a obter valores 

mais significativos. Com o objetivo de simular o que acontece numa parede de taipa, em 

que o fluxo de calor é perpendicular à direção de compactação, os ensaios foram efetuados 

nas faces perpendiculares às camadas de compactação. Para que os valores obtidos fossem 

o mais fiáveis possíveis, optou-se ainda por colocar a sonda na face com menos 

heterogeneidades. 

Por fim, os provetes foram submetidos a um ensaio destrutivo para se determinar a 

resistência à compressão uniaxial das várias soluções. Estes ensaios foram realizados no 

equipamento CBR Test, do laboratório de Geociências da Universidade de Évora, segundo 

o preconizado na norma ASTM D1633-00 (2007), para que a velocidade aplicada nos 

ensaios se ajustasse aos intervalos de tempo de leituras. Conforme já referido, a 

resistência à compressão uniaxial dos provetes foi determinada para 28 dias de cura. 

 

 

3. CARATERIZAÇÃO GEOTÉCNICA E FÍSICA DO SOLO 

 

Antigamente, segundo Houben e Guillaud (2006), a verificação da adequabilidade 

de um solo para a construção em taipa passava apenas por análises sensoriais, através do 

contacto visual e olfativo, e a partir do tato. Contudo, nos dias de hoje, existe a 

necessidade de caracterizar pormenorizadamente esse solo quanto às suas propriedades 

físicas e geotécnicas, com recurso a ensaios laboratoriais. Neste trabalho, essa 

caracterização passou pela determinação da análise granulométrica do solo, dos limites de 

consistência e do ponto de teor de água ótimo, dados que foram obtidos de acordo com a 

metodologia apresentada em normas portuguesas e especificações do LNEC, conforme 

indicado no capítulo anterior. A partir desses dados, e recorrendo à norma ASTM D2487-

85 (1987), é possível caracterizar um solo de acordo com o Sistema Unificado (SU), para 

o fim de engenharia a que se destina. 

 

3.1. Análise granulométrica 

 

Para se verificar a adequabilidade de um solo para a construção em taipa é 

essencial proceder à sua análise granulométrica, e à respetiva classificação. A análise 

granulométrica ao solo utilizado nesta investigação foi executada de acordo com a 

especificação E 239 (1970), do LNEC, apresentando-se na Figura 3 a respetiva curva. 
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Como se pode constatar pela análise da Figura 3, o solo recolhido para a elaboração desta 

investigação é um solo grosso, uma vez que cerca de 75% da massa ficou retida no 

peneiro 75 µm, ou seja, mais de 50%. Verifica-se também que, como mais de 50% da 

massa passou no peneiro 4,75 mm, neste caso 56%, o solo é constituído por uma areia. 

Esta areia é constituída por finos, visto que 24% da massa passou no peneiro de 75 μm, ou 

seja, mais de 12%. 

 

 
Figura 3 – Curva granulométrica do solo em estudo 

 

Procedeu-se também à determinação dos limites de liquidez (LL) e de plasticidade 

(LP), e ao cálculo do respetivo índice de plasticidade (IP), para os quais se obtiveram valores 

de 26, 20 e 6%, respetivamente. Estes foram obtidos de acordo com a especificação E 27 

(1954), do LNEC. 

Por fim, procedeu-se à classificação do solo, pelo Sistema Unificado (SU), com 

recurso à norma ASTM D2487-85 (1987), específica para fins de engenharia. Através do LL, 

LP e do IP, e com recurso à Carta de Plasticidade, verifica-se que o solo utilizado neste 

trabalho é um solo com finos CL ou ML. Visto que os finos presentes no solo não são 

orgânicos (a matéria orgânica tem uma percentagem de 0,96%), os símbolos do grupo unem-

se, formando um SC-SM. Então, de acordo com a norma ASTM D2487-85 (1987), conclui-se 

que o solo em questão é uma areia argilo-siltosa com cascalho. 

 

3.2. Diagrama triangular de Feret 

 

Através das percentagens de areia, silte e argila de um solo, e com recurso ao 

triângulo de Feret, é possível verificar a adequabilidade de um solo para a construção em 

taipa. Para tal, Moran (1984) definiu no triângulo de Feret valores de referência para essas 

percentagens (Figura 4). Na Figura 4, é possível visualizar uma zona do triângulo de Feret 

assinalada a amarelo que integra uma zona em castanho. Os solos que, a partir das 

respetivas percentagens de areia, silte e argila, se localizarem na zona castanha, são 

adequados para a construção em taipa ou blocos. Os que se localizarem na zona a amarelo 

são adequados para a construção apenas em taipa. 
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Para o solo utilizado neste trabalho, e tendo em consideração a análise 

granulométrica que foi efetuada, verifica-se que este é adequado apenas para a construção 

em taipa, conforme a Figura 4. De acordo com a análise granulométrica que foi efetuada 

ao solo utilizado neste trabalho, verifica-se que este é constituído por 58% de cascalho, 

18% de areia, 14% de silte e 10% de argila. Contudo, para introduzir os dados no 

triângulo de Feret é necessário retirar a percentagem de cascalho. Assim, fazendo 

corresponder os restantes 42% de areia, silte e argila a 100%, obtém-se que 18% de areia 

corresponde a 43%, 14% de silte corresponde a 33% e, por último, 10% de argila corresponde 

a 24%, no referido triângulo. 

 

 
Figura 4 – Diagrama triangular de Feret com indicação das percentagens de referência de 

areia, argila e silte de um solo para a utilização em taipa e/ou blocos, de acordo com Moran 

(1984) 

 

 

4. CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 

 

De seguida, apresentam-se os valores médios obtidos a partir dos ensaios que foram 

realizados para a determinação da condutibilidade térmica dos provetes de solo. Os ensaios 

foram executados de acordo com a metodologia anteriormente exposta, para 4 provetes de 

cada composição para taipa, tendo sido posteriormente determinada a respetiva média e 

desvio padrão. 

Como se pode verificar pelos valores apresentados na Tabela 5, a introdução de 

material isolante no solo vem reduzir a sua condutibilidade térmica. Constata-se também que, 

regra geral, o aumento da dosagem de material isolante, independentemente de se tratar de 

argila expandida ou de regranulado de cortiça expandida, diminui a condutibilidade térmica 

dos provetes. Esta redução é, em certos casos, bastante significativa. Por exemplo, para uma 

adição de 25% de regranulado de cortiça expandida, com granulometria de 3 a 5 mm, o valor 

médio da condutibilidade térmica do solo foi reduzido de 1,08 W/m.ºC para 0,44 W/m.ºC. 

Contudo, irá ser necessário analisar o efeito desta adição para a resistência à compressão, que 

poderá conduzir à inadequabilidade da solução para a prática da construção em taipa. 

Uma análise atenta dos valores apresentado na Tabela 5 permite ainda verificar que o 

regranulado de cortiça expandida conduziu a valores de condutibilidade térmica mais 

reduzidos, relativamente aos que foram alcançados com a argila expandida. Este facto já seria 

à partida expectável, uma vez que, de acordo com os fabricantes, o regranulado de cortiça 

expandida apresenta uma condutibilidade térmica inferior à da argila expandida. 

É ainda importante realçar que o valor médio obtido para condutibilidade térmica dos 

provetes constituídos apenas por solo, ou seja 1,08 W/m.ºC, é muito próximo do valor 

indicado para a condutibilidade térmica da taipa por Santos e Matias (2006) – 1,10 W/m.ºC. 
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Tabela 5 – Valores médios da condutibilidade térmica dos provetes de solo e dos provetes 

com diferentes adições e dosagens 

Provetes (W/m.ºC) 

100% Solo 1,08 ± 0,11 

Solo + 10% Argila Expandida 2-4 1,04 ± 0,66 

Solo + 15% Argila Expandida 2-4 0,93 ± 0,15 

Solo + 20% Argila Expandida 2-4 0,94 ± 0,08 

Solo + 25% Argila Expandida 2-4 0,79 ± 0,15 

Solo + 10% Cortiça Expandida 2-10 0,91 ± 0,11 

Solo + 15% Cortiça Expandida 2-10 0,73 ± 0,14 

Solo + 20% Cortiça Expandida 2-10 0,66 ± 0,15 

Solo + 25% Cortiça Expandida 2-10 0,56 ± 0,16 

Solo + 10% Cortiça Expandida 3-5 1,04 ± 0,12 

Solo + 15% Cortiça Expandida 3-5 0,83 ± 0,11 

Solo + 20% Cortiça Expandida 3-5 0,66 ± 0,15 

Solo + 25% Cortiça Expandida 3-5 0,44 ± 0,13 

 

 

5. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

No caso dos ensaios para determinação da resistência à compressão uniaxial dos 

provetes, foi tido em consideração o estabelecido na norma ASTM D1633-00 (2007), para 

que a velocidade aplicada nos ensaios se ajustasse aos intervalos de tempo de leituras. 

Conforme referido anteriormente, estes ensaios foram realizados aos 28 dias de cura. 

De seguida, são apresentados os valores médios da tensão de rotura por compressão 

uniaxial resultantes dos ensaios realizados aos 4 provetes de cada composição. Como se pode 

verificar na Tabela 6, o valor médio da resistência à compressão uniaxial obtido para os 

provetes constituídos apenas por solo é de 2,66 MPa, com um desvio padrão de 0,30. Este 

será o valor de referência da resistência à compressão da taipa, que será utilizado na 

comparação com os valores obtidos para as restantes soluções. 

Relativamente à adição de argila expandida, nas percentagens volumétricas de 10, 15, 

20 e 25%, constata-se pela análise da Figura 5, e dos dados apresentados na Tabela 6, que o 

valor da resistência à compressão é apenas ligeiramente inferior ao valor de referência para a 

percentagem de 25%. Para as restantes dosagens, a resistência à compressão dos provetes com 

adição de argila expandida é superior a 2,66 MPa. 

O regranulado de cortiça expandida apresentou um desempenho mecânico inferior ao 

da argila expandida, no que diz respeito à resistência à compressão. Todos os valores, 

independentemente da dosagem e da granulometria, são inferiores ao valor de referência de 

2,66 MPa, conforme se pode visualizar nas Figuras 6 e 7. Também pela análise dos valores da 

Tabela 6, verifica-se que o aumento da dosagem de regranulado de cortiça expandida origina 

a diminuição da resistência à compressão, tanto para a granulometria de 2-10 mm, como para 

a de 3-5 mm. Para valores de 20 e 25% de adição, a resistência à compressão chega mesmo a 

ser inferior a metade do valor de referência. 

De acordo com a norma neozelandesa NZS4297 (1998) e com Delgado e Guerrero 

(2006), os valores mínimos de resistência à compressão que a taipa deve garantir são 0,50 

MPa e 1,20 MPa, para uma resistência média, respetivamente (ver Tabelas 1 e 2). Analisando 

mais uma vez os valores apresentados na Tabela 6, verifica-se que, apenas para as dosagens 

mais elevadas de regranulado de cortiça expandida, a condição de Delgado e Guerrero (2006) 

não é cumprida. 
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Figura 5 – Valores médios de tensão resultantes dos ensaios de compressão uniaxial em 

provetes com 28 dias de cura – comparação entre 100% de solo e diferentes dosagens de 

argila expandida 2-4 

 

 
Figura 6 – Valores médios de tensão resultantes dos ensaios de compressão uniaxial em 

provetes com 28 dias de cura – comparação entre 100% de solo e diferentes dosagens de 

regranulado de cortiça expandida 2-10 
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Figura 7 – Valores médios de tensão resultantes dos ensaios de compressão uniaxial em 

provetes com 28 dias de cura – comparação entre 100% de solo e diferentes dosagens de 

regranulado de cortiça expandida 3-5 

 

Tabela 6 – Valores médios da resistência à compressão uniaxial dos provetes de solo e dos 

provetes com diferentes adições e dosagens 

Provetes (MPa) 

100% Solo 2,66 ± 0,30 

Solo + 10% Argila Expandida 2-4 3,17 ± 0,24 

Solo + 15% Argila Expandida 2-4 3,00 ± 0,26 

Solo + 20% Argila Expandida 2-4 3,16 ± 0,09 

Solo + 25% Argila Expandida 2-4 2,62 ± 0,39 

Solo + 10% Cortiça Expandida 2-10 1,92 ± 0,26 

Solo + 15% Cortiça Expandida 2-10 1,34 ± 0,10 

Solo + 20% Cortiça Expandida 2-10 1,31 ± 0,24 

Solo + 25% Cortiça Expandida 2-10 1,18 ± 0,18 

Solo + 10% Cortiça Expandida 3-5 2,26 ± 0,20 

Solo + 15% Cortiça Expandida 3-5 1,58 ± 0,19 

Solo + 20% Cortiça Expandida 3-5 0,99 ± 0,21 

Solo + 25% Cortiça Expandida 3-5 0,86 ± 0,08 

 

 

6. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

O REH aponta valores limite e de referência para o coeficiente de transmissão térmica 

(U) dos elementos opacos e verticais da envolvente exterior das habitações, que dependem da 

zona climática onde se encontra a habitação. Para a zona climática I1, que engloba a região do 

país onde é mais comum a existência de construções em taipa, ou seja, o Alentejo e o 

Algarve, o valor de referência de U é 0,50 W/m2.ºC, enquanto que o valor limite é 1,75 

W/m2.ºC. Estes valores encontram-se estipulados na Portaria n.º 349-B/2013, publicada ao 
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abrigo do REH. A partir de 2016, este regulamento tornar-se-á ainda mais exigente, com a 

redução do valor de referência de U para 0,40 W/m2.ºC, para a zona climática I1. 

Desta forma, é conveniente comparar os resultados obtidos para o comportamento 

térmico das várias composições para taipa, analisadas neste trabalho, com os valores do 

coeficiente de transmissão térmica regulamentados em Portugal. Para tal, foram determinados 

os coeficientes de transmissão térmica correspondentes a uma parede de 0,64 m de espessura 

total, composta por 0,60 m de taipa. Para o material taipa foram utilizadas as várias 

composições analisadas ao longo deste trabalho. Os restantes 0,04 m de espessura da parede 

são constituídos por reboco, interior e exterior, em argamassa bastarda, com uma 

condutibilidade térmica de 0,80 W/m.ºC, de acordo com Santos e Matias (2006). Os 

coeficientes de transmissão térmica foram calculados segundo a metodologia apresentada no 

Despacho n.º 15793-K/2013, redigido nos termos e para os efeitos do REH, para valores das 

resistências térmicas superficiais exterior (Rse) e interior (Rsi) de 0,04 e 0,13 m2.ºC/W, 

respetivamente. 

Conforme se pode verificar pelos valores apresentados na Tabela 7, todos os 

coeficientes de transmissão térmica duma parede constituída pelas diferentes composições 

para taipa analisadas neste trabalho são inferiores ao limite máximo admissível estipulado 

pelo REH, de 1,75 W/m2.ºC. Contudo, nenhuma dessas soluções apresenta um valor do 

coeficiente de transmissão térmica inferior ao valor de referência indicado no REH, de 0,50 

W/m2.ºC. 

É preciso ter ainda em consideração os valores da resistência à compressão das 

soluções analisadas nesta investigação. A norma neozelandesa NZS4297 (1998) refere que a 

resistência à compressão do solo utilizado na construção em taipa não deverá ser inferior a 

0,50 MPa, enquanto que, segundo Delgado e Guerrero (2006), esse valor não deverá ser 

inferior a 1,20 MPa. Será tido em consideração o limite apresentado por Delgado e Guerrero 

(2006), por ser mais exigente. Na última coluna da Tabela 7, estão assinalados a verde os 

valores que cumprem esse limite. Como se pode verificar, a maioria das soluções apresenta 

uma resistência à compressão uniaxial superior a 1,20 MPa. 

 

Tabela 7 – Coeficientes de transmissão térmica de uma parede com 0,64 m de espessura total 

e 0,60 m de taipa, calculados a partir dos valores de condutibilidade térmica das soluções 

analisadas 

Solução  (W/m.ºC) U (W/m2.ºC)  (MPa) 

100% Solo 1,08 1,29 2,66 

Solo + 10% Argila Expandida 2-4 1,04 1,25 3,17 

Solo + 15% Argila Expandida 2-4 0,93 1,16 3,00 

Solo + 20% Argila Expandida 2-4 0,94 1,17 3,16 

Solo + 25% Argila Expandida 2-4 0,79 1,02 2,62 

Solo + 10% Cortiça Expandida 2-10 0,91 1,14 1,92 

Solo + 15% Cortiça Expandida 2-10 0,73 0,96 1,34 

Solo + 20% Cortiça Expandida 2-10 0,66 0,89 1,31 

Solo + 25% Cortiça Expandida 2-10 0,56 0,77 1,18 

Solo + 10% Cortiça Expandida 3-5 1,04 1,25 2,26 

Solo + 15% Cortiça Expandida 3-5 0,83 1,06 1,58 

Solo + 20% Cortiça Expandida 3-5 0,66 0,89 0,99 

Solo + 25% Cortiça Expandida 3-5 0,44 0,63 0,86 

 

Na Tabela 7, encontra-se assinalada, a negrito, a solução analisada com 20% de 

regranulado de cortiça expandida, com granulometria de 2-10 mm. Esta é a solução que, sem 
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comprometer o limite de resistência à compressão, apresenta o coeficiente de transmissão 

térmica mais baixo – 0,89 W/m2.ºC. Verifica-se que o coeficiente de transmissão térmica 

desta solução de taipa é igual a cerca de 69% do coeficiente de transmissão térmica da 

solução de taipa constituída apenas por solo, sem a adição de qualquer isolante térmico, 

ou seja, uma redução bastante substancial. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho permite concluir que é possível melhorar o desempenho térmico das 

construções em taipa, através da adição ao solo de materiais isolantes, tais como o 

regranulado de cortiça expandida e a argila expandida. Quanto maior for a percentagem do 

material isolante que se adiciona ao solo, melhor será o desempenho térmico conferido por 

essa solução. Com o estudo realizado, conclui-se ainda que a redução alcançada na 

condutibilidade térmica da taipa, pela adição de regranulado de cortiça expandida ou de argila 

expandida, é bastante significativa para dosagens de adição mais elevadas. 

Contudo, existem exigências mecânicas mínimas que a taipa deverá garantir enquanto 

material de construção, nomeadamente ao nível da resistência à compressão. Com a 

realização deste trabalho, conclui-se que dosagens mais elevadas de argila expandida ou de 

regranulado de cortiça expandida irão originar a inadequabilidade do material para a prática 

da construção, por perda de resistência à compressão. 

Com a realização deste trabalho, é também possível concluir que, recorrendo à 

construção em taipa, torna-se complicado fazer cumprir os valores de referência indicados no 

REH, para o coeficiente de transmissão térmica de elementos opacos e verticais da envolvente 

exterior das habitações, mesmo adicionando à terra regranulado de cortiça expandida ou argila 

expandida. Ao adicionar à taipa percentagens mais elevadas de um destes dois materiais 

isolantes, de forma a reduzir o coeficiente de transmissão térmica da solução construtiva para 

valores aceitáveis do ponto de vista regulamentar, essa solução construtiva deixará de ter uma 

resistência à compressão adequada para a construção em taipa. Contudo, através de uma 

correta ponderação da dosagem de regranulado de cortiça expandida ou de argila expandida a 

adicionar ao solo, é possível melhorar significativamente o desempenho térmico de uma 

parede construída em taipa, sem comprometer a respetiva resistência à compressão. 

Para terminar, importa realçar que este trabalho vem provar que, no que diz respeito ao 

desempenho térmico, é possível obter boas soluções construtivas para a envolvente das 

habitações, utilizando apenas materiais 100% naturais, contribuindo desta forma para a 

melhoria da sustentabilidade na construção. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASTM D1633-00. Standard Test Methods for Compressive Strength of Molded Soil-

Cement Cylinders. 04.02, 04.08, 04.09, 03.01 (2007). 

ASTM D2487-85; ASTM D2488-84. Annual Book of ASTM Standards. Soils and 

Rock; Building Stones; Geotextiles. Section 4, 04.08 (1987). 

Delgado, M.C.J., e Guerrero, I.C. Earth building in Spain. Construction and Building 

Materials. 20, 679-690. Elsevier (2006). 

Decreto-Lei n.º 118/2013. Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação (REH). Lisboa: Diário da República, 1.ª série, n.º 159 (2013). 



Número 47, 2013 Engenharia Civil  UM 17 

Despacho (extrato) n.º 15793-K/2013. Parâmetros térmicos para o cálculo dos 

valores que integram o presente despacho. Lisboa: Diário da República, 2.ª série, n.º 234 

(2013). 

E 27. Limites de Consistência de Solos. Lisboa: LNEC (1954). 

E 197. Solos. Ensaio de Compactação. Lisboa: LNEC (1966). 

239. Solos. Análise Granulométrica por Peneiração Húmida. Lisboa: LNEC (1970). 

Fix, S. e Richman, R. Viability of Rammed Earth Building Construction in Cold 

Climates. Toronto: Department of Architectural Science – Faculty of Engineering, 

Architecture and Science: Ryerson University (2009). 

Hall, M. e Djerbid, Y. Rammed earth sample production: context, recommendations 

and consistency. Construction and Building Materials, 18, 281-286. Elsevier (2004). 

Heathcote, K. The thermal performance of earth buildings. Informes de la 

Construcción, 63, 523, 117-126. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2011). 

Houben, H., e Guillaud, H. Traité de construction en terre. Marseille: Editions 

Parenthèses (2006). 

Moran, E. Uso del terrocemento en la construcción de vivienda de bajo costo. Tesi de 

Grado. Quito: Facultad de Ingeniería Civil – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(1984). 

NP 143. Solos – Determinação de limites de consistência. Lisboa: 2.ª edição (1969). 

NZS4297. Engineering Design of Earth Building. Nova Zelândia: Earth Building 

Association of New Zealand (1998). 

NZS4298. Materials and Workmanship for Earth Builddings. Nova Zelândia: Earth 

Building Association of New Zealand (1998). 

NZS4299. Earth Buildings Not Requiring Specifc Design. Nova Zelândia: Earth 

Building Association of New Zealand (1998). 

Portaria n.º 349-B/2013. Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação (REH) – Requisitos de conceção para edifícios novos e intervenções. Lisboa: 

Diário da República, 1.ª série, n.º 232 (2013). 

Santos, C.A.P., e Matias, L. ITE50 – Coeficientes de transmissão térmica de 

elementos da envolvente dos edifícios. Lisboa: LNEC (2006). 

Torgal, F.P., Eires, R.M., e Jalali, S. Construção em terra. Guimarães: Universidade 

do Minho (2009). 


