
TIJOLO DE ADOBE

A forma deve ser molhada antes de se colocar 
a argila para que a terra não fique grudada. 
Quanto mais forte for o lançamento do barro 
no molde, melhor serão a compactação e a 
resistência da peça. A superfície pode ser 
uniformizada com a mão, com uma madeira, 
com uma palheta ou com um arame.
Recomenda-se deixar o tijolo secar ao sol 
durante 10 dias, virando-o a cada 2 dias.



DETALHES DA CONSTRUÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO

A bioconstrução vem formando novos 
adeptos em todo o mundo. A preocupação 
com meio ambiente vem provocando em 
muitas pessoas uma mudança nos hábitos e 
costumes.  Mudanças que abrange desde a 
forma de produzir, consumir e também no 
habitar. 

Entendemos pro bioconstrução os sistemas 
construtivos que respeitam o meio ambiente. 
Este sistema inicia-se  desde a escolha de 
materiais, passando também pela eficiência 
energética e do tratamento dos resíduos 
produzidos por este espaço.
 
A bioconstrução tem base o uso de terra. A 
terra é um material abundante que se 
encontra em todos os locais. Com terra 
podemos fazer  vár ias  tecno log ias  
construtivas como paredes de taipa, adobe, 
cob, super adobe entre outras.
Este folheto vai apresentar uma destas 
tecnologias o “ADOBE”. Tijolo feito de terra e 
argila com um pouco de palha.

O tijolo de adobe é um material de construção 
muito antigo. Consiste em um tijolo de barro e 
palha mesclados, que é moldado e seco 
naturalmente. É uma técnica muito amiga do 
meio ambiente, pois não utiliza nada de 
cimento e não gasta combustível na secagem 
dos tijolos, por não ser queimado.
Pelo uso da palha na sua composição, 
garante excelente conforto térmico. As 
construções de adobe, quando bem feitas, 
podem durar muitas décadas.
É uma técnica que está sendo cada vez mais 
resgatada e valorizada, apesar de que ainda 
há muito preconceito em relação à sua 
utilização.
Com esta técnica consegue-se construir 
habitações populares de baixo custo e 
excelente conforto térmico.
A construção com adobe é simples e 
artesanal: Fazemos um buraco próximo ao 
local da obra onde se encontre solo 
apropriado. 

A terra que será utilizada deve ser retirada a 
partir de uns 40cm de profundidade, pois a 
camada mais superficial costuma ter boa 
quantidade de matéria orgânica em 
decomposição (serrapilheira, raízes, restos 
de animais e plantas,…) e esse material pode 
influenciar negativamente na qualidade do 
tijolo. 
Um adobe de boa qualidade é aquele que tem 
em média 70% de areia e 30% de barro 
(argila).

A quantidade de palha incorporada a mistura 
não deve ser muita. A função da palha é como 
estabilizador e facilitando a amarração entre 
as partículas de areia e argila.
Logo em seguida de concluída a mistura, 
transfere-se a massa para as formas do 
adobe.
As formas podem ser feitas de madeira ou 
metal. Quanto mais lisas forem as paredes 
internas mais facilmente se solta o tijolo. As 
dimensões variam de acordo com a 
necessidade, mas seria bom que o tijolo 
tivesse o comprimento igual a duas vezes a 
largura e a altura próximo à medida da largura. 
É conveniente colocar “abas” para levantar a 
forma. 
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