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2010; ASTM, 1997; RILEM, 1992). Os re-
sultados obtidos nestes ensaios são bre-
vemente apresentados e discutidos neste 
artigo.

Unidades de adobe

As unidades de adobe usadas na cons-
trução das paredes possuem as seguintes 
características:

- Dimensões médias: 0,46x0,32x0,12m;
- Resistência média à compressão: 0,450 MPa;
- Resistência média à tracção (por com-
pressão diametral): 0,044MPa.

Resumo

Foi conduzida, no Laboratório do Departa-
mento de Engenharia Civil da Universida-
de de Aveiro, uma campanha de ensaios 
sobre 10 paredes em alvenaria de adobe à 
escala real, com dimensões de 1,26x1,26m 
(Figura 1) (Silveira; Carvalho). Estas pare-
des foram construídas com adobes intei-
ros recolhidos numa construção existente 
no concelho da Murtosa. Destas paredes, 
5 foram ensaiadas em compressão diago-
nal e 5 foram ensaiadas em compressão 
perpendicular às juntas de assentamen-
to. Os ensaios foram realizados segundo 
recomendações internacionais (ASTM, 
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Ensaios de compressão diagonal

Foram ensaiadas 5 paredes em compressão 
diagonal relativamente às juntas de assenta-
mento, obtendo-se um modo de rotura e re-
lações tensão versus deformação semelhan-
tes aos observados na Figura 2 e Figura 3, 
respetivamente.

Obtiveram-se valores de tensão de rotura 
em corte entre 0,022MPa e 0,032MPa, com 
um valor médio de 0,026MPa (ver detalhes 
na Tabela 1). O módulo de rigidez varia en-
tre 29MPa e 47MPa, com um valor médio de 
40MPa (Tabela 1).

Argamassa

A argamassa de assentamento e de reboco 
usada na construção das paredes possui as 
seguintes características:

- Traço: 3 (areia): 1 (cal);
- Resistência média à compressão: 0,469MPa;
- Resistência média à fl exão: 0,257MPa.

No seu fabrico foi utilizada uma areia com 
algum cascalho (11,3%) e uma pequena per-
centagem (4,5%) de material fi no (siltes e ar-
gila), e cal aérea (hidratada).

Figura 1. Paredes de alvenaria em adobe construídas em laboratório, à escala real.

Figura 2. Ensaio de compressão diagonal.
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Figura 3. Gráfi co tensão vs. deformação obtido em 
ensaio de compressão diagonal.

Figura 4. Ensaio de compressão perpendicular às juntas de assentamento.

Tabela 1. Resultados obtidos nos ensaios de com-
pressão diagonal.

Ensaios de compressão perpendicular às 
juntas de assentamento

Foram ensaiadas 5 paredes em compressão 
perpendicular às juntas de assentamento. Na 
Figura 4 representa-se a título de exemplo 
uma das paredes ensaiadas e o modo de ro-
tura no fi nal do ensaio de compressão. 

A tensão média de rotura em compressão ob-
tida para as cinco paredes ensaiadas foi de 
0,331MPa.

Comentários fi nais

Estes resultados servirão para a calibração de 
modelos numéricos capazes de representar o 
comportamento das construções existentes 
em adobe na região de Aveiro, para vários 
níveis de ação. Estes modelos calibrados per-
mitirão desenvolver a avaliação da segurança 
estrutural das construções existentes de ado-
be com maior rigor.
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