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La tierraConstrución de fornos de barro

A terra arxilosa ténse empregado como material de construción dende hai máis de 
10.000 anos, tanto en cerramentos como en cimentacións de todo tipo de vivendas 
e mesmo en fortalezas. Tamén é innumerable a cantidade de aparellos que se teñen 
fabricado, e aínda se fabrican, empregando diferentes tipos de arxila. E como non, 
o barro ténse empregado tamén para construir fornos.

Á terra arxilosa empregada como material de construcción chámaselle de diversas 
formas:

● Chámaselle barro á mistura de arxila, limo e diferentes áridos.

● Cando a terra arxilosa se comprime en bloques emprégase o termo adobe ou 
bloque de barro.

● Cando esta se compacta empregando un encofrado, chámase tapial.

Á hora de empregar este material como elemento de construcción, ben sexa em-
pregado como adobe, tapial ou simplemente aplicado como revoco, podemos ato-
par algúns inaxeitados, pero tamén moitas vantaxes.

Desvantaxes

O barro non é un material estandarizado. 

A súa composición depende de onde se extrae. Pode conter diferentes cantidades 
de arxilas, limos, areas e engadidos. Polo tanto a súa mistura e aplicación pode variar.

O barro contráese ao secar.

Para activar a capacidade aglomerante da arxila débese amasar con auga. As fisuras 
aparecen cando a auga se evapora durante o proceso de secado. Este fenómeno 
chámase retracción lineal e pódese minimizar reducindo a cantidade de auga e 
arxila, aumentando así as proporcións de areas e agregados, e tamén pódenselle 
incorporar fibras como a palla, a fibra de coco ou pelo animal.

O barro non é impermeable.

O barro debe ser protexido contra a choiva e as xiadas, especialmente cando está 
húmido. A incidencia directa da auga pode chegar a lavar o barro desprendendo 
as arxilas.

vantaxes

O barro almacena o calor ben.

O barro, pola súa grande densidade, é capaz de almacenar o calor e cedelo á con-
torna lentamente. Esta propiedade chámase inercia térmica.

O barro aforra enerxía e diminúe a contaminación ambiental.

O aforro enerxético non é unha propiedade que teña o barro en si mesmo, pero 
podemos ter en conta que como material construtivo só precisa un 1 % da enerxía 
requerida para a extracción, transporte e elaboración dos ladrillos cocidos.

A terra
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La tierra

O barro é reempregable.

O barro crú pode empregarse as veces que se queira. Só temos que triturar e vol-
tar a misturalo con auga. Nunca será un residuo nin un escombro, seguerá a ser a 
mesma estrutura mineral que ten formado parte da nosa terra.

O barro é apto para todos os públicos.

Manexar o barro é algo que pode facer calquera persoa, non fai faia ter una capa-
citación especializada, iso si, é aconsellable contar cunha persoa experimentada, ou 
ben experimentar unha mesma, ata acadar o resultado desexado.

Como CoñeCer os Compoñentes Da terra

Existen algunhas probas prácticas que nos poden axudar a determinar se a terra 
coa que contamos é apta para un determinado uso. Estas probas non son exac-
tas, puras, científicas, pero axúdannos a coñecer suficientemente o barro co que 
contamos.

o olor

Polo xeral debemos descartar as terras con olor a mofo. Este cheiro é caracterís-
tico do humus ou da materia orgánica en descomposición. A arxila é inodora en 
seco. 

a Cor

As arxilas poden oscilar de cor debido a que na súa composición existen diferentes 
cantidades e tipos de óxido de ferro, de magnesio, de cal e outros elementos que lle 
aportan diversas tonalidades. As arxilas de cor negra, branca ou areosa son as peo-
res para o seu uso na construcción. Aquelas con tonalidades vermellas ou amarelas 
son as máis axeitadas.

a plastiCiDaDe

Unha das maneiras de coñecer o pegañento que é o barro co que contamos, é fa-
cendo unha bóla con pasta húmida e aplanándoa contra a palma da man. Se cando 

xiras a man a bóla non se desprende é que ten arxila. Se abres e pechas a man e a 
bóla segue aí significa que ten moita.

a seDimentaCión

Para coñecer as diferentes porcentaxes (aproximadamente) da materia que ten 
a terra coa que contas, podemos facer una proba sinxela de sedimentación. En 
un bote ou frasco verte terra. Pode servir con 
2/3 do bote, o resto éncheo de auga e axí-
tao enerxicamente. No fondo do recipiente 
quedará a grava e a area. Despois poderemos 
distinguir unha capa de areas finas e limos, e 
por último establecerase a arxila. Esta proba, 
aínda que visualmente pode ser esclarecedo-
ra, tense demostrado que non determina con 
exactitude a proporción dos compoñentes. 

a proba Da bóla

Facer unha bóla cunha masa lixeiramente húmida, que logo deixaremos caer ao 
chan dende unha altura de 1,5 metros. Se a bóla se aplana e fende moi pouco ou 
nada, significará que ten moita capacidade aglutinante e por tanto unha alta por-
centaxe de arxila. Posiblemente teremos que rebaixar o nivel de arxila con area 
ou outro agregado. No caso de que a bóla rompa máis ou menos limpamente, a 
mistura será axeitada para o seu uso polo equilibrio dos seus compoñentes. Se 
pola contra, a bóla rompe en infinidade de anacos e incluso desfaise, significará 
que contén demasiada area.

a Cohesión

Cóllese unha mostra de barro e móllase só o suficiente para poder moldear unha 
cinta de 3 mm de grosor e alomenos 20 cm de lonxitude. Ten que estar ben amasada 
e prensada. Extenderémola sobre a man e deixámola escorregar sobre a palma para 
deixala colgar tanto como sexa posible.

Se a cinta rompe a poucos centímetros significará que é demasiado areosa, en cam-
bio se aguanta sen romper ata os 15 ou 20 cm, a mostra terá un alto contido de arxila.
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Esta proba tampouco mide con exactitude a capacidade aglutinante da mostra, xa 
que o resultado pode variar dependendo do amasado, do espesor e do ancho da cinta.

Existen outras probas que nos poderán axudar a identificar o nivel de arxila e 
áridos da nosa terra. O máis axeitado é realizar diferentes probas para valorar con 
maior coñecemento a porcentaxe destes compoñentes. 

Se queremos ter máis información sobor da nosa mistura podemos facer experi-
mentos máis complexos que nos axuden a determinar a expansión e retracción, 
a plasticidade, a capilaridade, a estabilidade, a resistencia á erosión, o seu perío-
do de secado, a capacidade de cohesión, as resistencias á compresión, a tracción 
e a flexión, etc.

Como preparar a nosa mistura

1. Agregar os compoñentes necesarios para obter a mistura desexada. 

Esta mistura dependerá de para que vaiamos a empregala. No noso caso para reali-
zar adobes para un forno, poderemos contentarnos cunha terra que conteña entre 
1/3 ou a metade de arxila.

2. Misturar con auga.

Para obter barro debemos misturar a nosa terra con auga. Primeiro deixarase a 
mistura con un pouco de auga durante un día para que a terra poida ir absorbendo 
a auga lentamente. Demostrouse que aumenta a cohesión do barro. Despois, se é 
preciso, engadiráselle máis auga ou máis arxila seca en pó ata acadar a flexibilidade 
desexada. Se é a primeira vez que usas unha terra, é mellor facer diferentes probas 
para determinar as cantidades necesarias.
 
3. Amasado da mistura.

O instrumento ideal para remover a masa é un  legón ou aixada que nos axude a 
romper os posibles terróns que queden e dar o primeiro amasado. Despois de-
beremos homoxeneizar a masa empregando os nosos pés, a nosas mans ou ben 
mediante algún elemento mecánico, como mesturadoras ou batedoras.

O primeiro paso para construir un forno de barro é conseguir o barro. Un barro 
óptimo pode ser o que teña unha proporción de entre o 35 % e 50 % de arxila. 
Para averiguar que tipo de barro é o que temos, podemos realizar as probas e 
experimentos que apuntabamos no apartado de Como coñecer os compoñentes da terra 
(páxina 6). 

O proceso de construción
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Unha vez que sabemos que o barro que atopamos é apto para construir o forno, 
poñémonos mans á obra.

Temos que facer adobes (ladrillos de barro) que nos  facilitarán a construción das 
paredes do forno.     O día anterior á elaboración dos adobes, deixaremos o ba-
rro no chan con auga para que adquira a consistencia axeitada. Para isto faremos 
un montón co barro e construiremos unha especie de cráter na montaña que se 
forma. Encheremos o oco con auga e deixarase toda a noite para que o barro vaia 
absorbendo a cantidade de auga que precise. 

Ao día seguinte xa teremos o barro preparado para elaborar os adobes. 

     Outro elemento necesario para facer os adobes son os moldes que nos serven 
para darlles forma. Construimos marcos cun interior de 20 cm x 10 cm x 6 cm. 
Podemos construir moldes individuais, dobres, triplos, de diferentes tamaños…
Tamén é preciso construir unha rapadoira: será unha táboa de madeira das di-

mensións interiores dos moldes 
cunha agarradoira. 

Esta rapadoira sérvenos tanto 
para retirar o material sobrante 
dos moldes como para empu-
rrar o ladrillo cando queremos 
retirar os mesmos.
 
E xa podemos comezar a cons-
truir os adobes.     Para isto, fa-
remos bólas co barro golpeando 
de xeito repetido coas mans, coa 
idea de compactar o material e 
evitar que queden burbullas de 
aire dentro. De seguido rechea-
remos o molde coidando tamén 
de que non queden ocos, para o 
cal iremos presionando cos de-
dos especialmente as esquinas. 
O material sobrante, unha vez 
que estea recheo, retírase coa 
rapadoira. Para retirar o molde, 
colocaremos a rapadoira como 
unha tapa enriba do ladrillo 
e á vez que presionamos cara 
abaixo con coidado, tiraremos 
do molde cara arriba. Así fixe-
mos o noso primeiro adobe. 
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     Seguindo estes pasos 
faremos uns 100 adobes 
máis, para construir un 
forno de 80 cm x 100 cm 
de base. Cada vez que 
empreguemos o molde 
de adobes e a rapadoira, 
limparémolo con auga 
para que o barro non 
quede pegado e nos di-
ficulte a tarefa. Para isto 

é útil ter ao lado un caldeiro de auga e una esponxa coa que deluvar. Deixaremos 
os adobes no chan para que sequen, dándolles volta cada dous ou tres días para 
que aireen por todos os lados. O secado dependerá da temperatura ambiente, a 
humidade, etc.

    O ideal é facelos ao aire li-
bre para que sequen. Se chovera, 
cubririámolos ben cun plástico 
ou ben levariámolos a un sitio 
cuberto, xa que ao terceiro día 
xa se poderían mover con moito 
coidado.

Antes de poñernos a construir 
o forno,    teremos que facer a 
plataforma sobre a que vai des-
cansar. Pódese construir de moi-
tos materiais (ladrillo, pedra…) 
sempre tendo en conta que non 
permitan que suba a humidade 
do chan. Unha boa idea é facer 
esta estrutura oca para así poder 
gardar a leña que, desta maneira, 

manterase sempre seca e terémola á man. A altura ideal é aquela que nos permite 
un uso máis cómodo do forno. Teremos en conta que á altura á que o fagamos 
haille que engadir uns 10 cm do chan do forno.

As dimensións da plataforma sobre a que irá o forno serán como mínimo de  
80 cm x 100 cm para poder facer unha boca o suficientemente ancha e que o forno 
teña capacidade. Lembramos tamén que o forno debe estar cuberto para que non 

se molle, co cal, se non temos 
un sitio axeitado, tamén teremos 
que construir un tellado para o 
forno.

Comezamos así a construir o 
forno.     Como argamasa em-
pregamos o mesmo barro que 
usamos para facer os adobes. 
Por elo, é aconsellable ter sem-
pre preparada masa coa consis-
tencia axeitada misturando o ba-
rro con auga.
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     O primeiro paso é fixar 
o que será o chan do forno. 
Con este fin dibuxaremos 
sobre a plataforma a forma 
do forno que imos facer 
coas dimensións axeitadas. 
Debemos ter en conta que 
a base do forno ten que ter 
un grosor o máis parecido 
á parede para non ter per-
da de temperatura. Esta fi-
gura debuxada debe cubrir-
se por completo con baldosas de barro que uniremos á plataforma mediante unha 
base de barro. Se é preciso para darlle forma, cortamos as baldosas cunha radial ou 
usamos anacos que nolo permitan.

    Agora levantamos a 
primeira fila de adobes se-
guindo o perímetro mar-
cado.      Para conseguilo 
botamos coa paleta un 
pouco de barro colocando 
o ladrillo enriba, movemos 
e presionamos con coida-

do para que pegue. Para acadar un perfecto pegado, mergullaremos o adobe seco en 
auga por un par de segundos. Aproximadamente todos os adobes deben quedar á 
mesma altura. 

      Xa que estamos reali-
zando unha figura curva, 
en algún momento po-
demos cortar algunha es-
quina dos adobes que nos 
permitan debuxar a forma 
de xeito máis doado. Ao 
seren unicamente barro 
cortaranse de xeito sinxelo 
co fío dunha paleta ou al-
gunha ferramenta similar.

       Os ocos entre adobe e adobe 
encheranse con barro.

    
     A segunda fila de adobes po-
rase igual que a primeira pero 
sempre contrapeando os mes-
mos, é dicir, é importante que as 
xuntas entre ladrillos non coin-
cidan. Para isto podemos cortar 
algún e así evitar que caian nos 
mesmos lugares.
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    Da mesma maneira coloca-
rase a terceira e a partires da 
cuarta, aproximadamente, ire-
mos pechando pouco a pouco 
a cúpula do forno, sempre con-
trapeando os ladrillos.

    A partires deste momento 
debemos traballar con coi-
dado podendo empregar, de 
xeito puntual, algún elemen-
to que nos sirva de apoio ou 
suxeición das paredes do for-
no. Isto pode que non sexa 
necesario se facemos o tra-
ballo sen presa e unindo ben 
os adobes de maneira que se 
forme un único corpo, é di-
cir, unha soa peza.

    Seguimos deste xeito su-
bindo e pechando a cúpula. 
Con este fin cada vez temos 
que cortar os adobes en pezas 
máis pequenas. Cando chegue 
o momento, pecharemos o 
arco de entrada.

Como xa comentamos, para 
estes delicados momentos po- 
demos empregar pezas de 
suxeición que retiraremos ao 
rematar o traballo.    Para fa-
cilitar o seu retirado, é intere-

sante empregar cuñas para suxeita-
las. Así, unha vez que quitemos a 
cuña, a peza queda solta.

  Unha vez pechado o arco, só 
nos queda ir pechando a cúpula con 
pezas pequeñas de adobe. Durante 
todo este proceso, imos observan-
do tamén o interior do forno para 
que non queden zonas coas paredes 
moi anchas ou outras máis estreitas, 
e coidando de que a forma esféri-
ca se manteña tanto por fóra como 
por dentro.     E así chegamos á co-
locación da última peza que pecha o 

forno.     Para que o conxunto que-
de máis orgánico, podemos enfus-
car toda a plataforma do forno co 
barro que empregamos para a súa 
construción.
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   As paredes do forno rás-
panse con coidado para darlle 
o rematado desexado. Tamén 
podemos realizar algún moti-
vo decorativo como debuxos 
ou relieves.

   Só queda pechar o forno 
coa súa tapa. Cortamos unha 
chapa de metal coas dimen-
sións da boca deixando uns 
centrímetros de máis.

      Marcamos sobre o arco 
da entrada ata onde chega a 
porta.

     Cunha pequena espátula 
cortamos o sobrante en án-
gulo recto.

   Así teremos realizado 
un marco no que a porta 
encaixa perfectamente. É 
interesante poñer na porta 

unha agarradeira dalgún material 
que nos permita collela sen quei-
marnos.

É habitual que se fagan algunhas 
fisuras debido á contracción do 
barro pola perda de humidade. 
Estas fisuras poden taparse con 
barbotina ou humedecendo di-
rectamente as paredes e pasando 
unha paletina. Agora só queda 
agardar o tempo necesario ata 
que o forno estea totalmente seco 
e preparado para ser estreado.
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