
Resumo 
 
A alvenaria utilizada na construção nas ilhas dos Açores é maioritariamente constituída 

por blocos de betão de fabrico local, compostos por água, cimento e escórias 

vulcânicas – lapilli (vulgarmente designado por bagacina) e tufo. A incorporação da 

bagacina no betão, devido às suas propriedades, torna-o um betão leve. Apesar desta 

característica, a geometria dos blocos existentes não resultou de opções que 

considerassem as condições locais, nem o seu desempenho está adaptado aos 

requisitos exigenciais actuais. 

Através do desenho de um novo bloco e da sua integração num sistema, podem 

estabelecer-se opções de projecto que correspondam às exigências actuais, tendo em 

conta a especificidade da região. Deste modo, neste trabalho é concebido um sistema 

de alvenaria, enquadrado numa região ultraperiférica, com uma elevada dependência 

da importação de materiais e soluções, optimizando a qualidade e versatilidade das 

alvenarias locais, que provêm não só do desempenho do material, mas também da 

forma como é moldado e associado. Melhora-se assim, a eficiência da construção, 

energética e funcionalmente, originando mais conforto e reduzindo custos, numa 

perspectiva de sustentabilidade. 
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Abstract 
 
The masonry used in construction in the Azores islands is mainly constituted by locally 

produced concrete blocks, made with water, cement and volcanic scoria – lapilli 

(commonly known as bagacina) and tuft. The bagacina's addiction to concrete, due to its 

properties, makes it a light-weight one. Despite this characteristic, the existing blocks 

geometry did not result from options that considered local conditions, nor its behavior is 

adapted to the today exigencial requirements. 



Through the design of a new unit and its integration in a masonry system, one can 

establish project options that match the actual exigencial requirements, taking into 

account the region specificity. This way, in the present study a masonry system is 

conceived, fitted in a ultra peripheral region, that highly depends from material and 

solutions importation, improving the local masonry quality and versatility. This comes not 

only from the material properties but also from the way how it is shaped and assembled. 

The building efficiency is energetically and functionally improved, providing higher level 

of comfort and costs reduction, regarding sustainability. 
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