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TIJOLO REAPROVEITADO 
 
Resumo : É abordado o uso em construção nova de tijolo reaproveitado. Os factores que 
afectam a selecção incluem propriedades físicas alteradas (durabilidade), aparência, economia, 
requisitos dos códigos construtivos e ensaios experimentais. 
 
Palavras chave : tijolo, alvenaria, ligação da argamassa, tijolo rosado (salmon), tijolo 
reaproveitado. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 A selecção de materiais de construção requer a consideração de quatro factores : aparência, 
características de projecto, economia e nível de desempenho requerido. O tijolo reaproveitado é por 
vezes seleccionado pela sua “aparência rústica” e outras vezes pelo seu baixo custo inicial. Raros são os 
casos em que o tijolo reaproveitado é escolhido pelas suas características de projecto. Em geral, 
paredes que usem tijolos reaproveitados são mais fracas e menos duradouras do que paredes 
construídas com unidades de alvenaria novas. A maioria do tijolo reaproveitado é obtido a partir da 
demolição de edifícios que duraram 40 a 50 anos, ou mais. De facto pode ser quase impossível 
reaproveitar-se tijolos a partir de estruturas modernas que usaram o assentamento desse tijolo com 
argamassas de cimento Portland. Quando o tijolo é inicialmente posto em contacto com a argamassa, 
ele absorve algumas partículas dos materiais cimentícios. É virtualmente impossível limparem-se 
completamente estas partículas absorvidas das superfícies das unidades de tijolo. Isso pode afectar 
gravemente a ligação entre o tijolo e a argamassa, quando reutilizados. 
 
 
MÉTODOS DE FABRICO 
 
 No início dos anos 1900, os métodos de fabrico eram marcadamente diferentes dos actuais. O 
tijolo por via seca era desconhecido; os fornos a carvão e lenha periodicamente carregados e acesos 
eram lugar comum. Os fornos contínuos (túnel) modernos, alimentados a combustíveis sólidos, líquidos 
e gasosos, com temperaturas rigorosamente controladas também eram desconhecidos. As condições de 
fabrico, no passado, eram geralmente tais que grandes volumes de tijolos eram enfornados em 
condições de maior variação de temperaturas do que hoje seria tolerado. Estas condições resultavam 
numa grande variação do produto acabado. Os tijolos das zonas de alta temperatura saiam muito 
cozidos, muito resistentes e duráveis; os das zonas de baixa temperatura ficavam pouco cozidos, com 
baixa resistência e pouca durabilidade. Estas variações de temperatura também resultavam numa vasta 
gama de cores a propriedades de absorção. Os tijolos pouco cozidos eram mais porosos, ligeiramente 
maiores, e de coloração mais ligeira que os tijolos muito cozidos. (É da natureza dos produtos cerâmicos 
que contraiam durante a sua cozedura. Geralmente, para uma dada matéria prima argilosa, quanto maior 
for a temperatura de cozedura, maior será a contracção e mais carregada a cor.) A vulgar cor rosa-
alaranjada origina o nome de “salmon brick” (que traduziremos por tijolo pouco cozido ou por tijolo claro). 
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FIG. 1 
Quando são demolidas paredes antigas, os tijolos muito 

cozidos e os tijolos pouco cozidos (salmon) ficam 
ediavelmente misturados. É virtualmente impos

zer-se uma distinção entre unidades duráveis e não 
duráveis. 

 
 
 Durante esses tempos passados, os métodos de construção dominantes tornavam ambos os 
tipos, muito e pouco cozidos, serem economicamente aceitáveis. A maioria dos edifícios tinham paredes 
resistentes em tijolo com uma espessura mínima de 12” (30 cm). As unidades mais fortes, mais duráveis 
eram usadas nos panos exteriores das paredes; os mais claros (e outros) eram usados nos panos 
interiores e não ficavam expostos aos elementos exteriores. A maioria da escolha e da combinação dos 
tijolos era feita em obra pelo pedreiro, apesar de os fabricantes assumirem por vezes essa 
responsabilidade.  
 
 O advento das estruturas reticuladas marcou o início da construção em grande altura e o gradual 
abandono da construção com paredes resistentes espessas em alvenaria. (Apesar da redução no seu 
uso, as paredes resistentes continuam a ser um método muito económico para a construção de edifícios 
de pequena e de média altura). Os arquitectos e os engenheiros começaram a projectar paredes sem 
funções de suporte, e gradualmente diminuíram a sua espessura. Esta evolução nas técnicas de projecto 
e de construção necessitaram de uma alteração nos métodos de fabrico do tijolo. Lentamente, mas 
firmemente, a procura pelo tijolo claro (salmon) diminuiu. Após se ter tornado dominante o uso de 
unidades perfuradas, a necessidade dos tijolos claros tornou-se praticamente nula. Ao mesmo tempo, 
tendo inventado  painéis de paredes mais delgados e mais leves, os projectistas dirigiram a sua atenção 
para a resistência das paredes que eles equiparavam com a resistência à compressão individual das 
unidades de tijolo. 
 
 Porque a principal procura era dirigida para elevadas resistência à compressão e durabilidade, 
os fabricantes tiveram que passar a produzir uma elevada proporção de tijolos bem cozidos. Esta 
procura implicou numa alteração dos processos de fabrico. Portanto, uma evolução nas técnicas de 
projecto e de construção levou a uma significativa e benéfica evolução na produção do tijolo.  
(Para uma sinopse dos actuais métodos de fabrico, ver a Nota Técnica 9 Revista, “Manufactoring, 
Classification and Selection of Brick; Manufactoring – Part 1”). 
 
 
SELECÇÃO DO MATERIAL 
 
 Propriedades físicas. Alguns argumentos são por vezes avançados a favor do uso do tijolo 
reaproveitado. Entre eles apontam-se : 
 

1. Porque os tijolos são extremamente duráveis, podem ser reaproveitados e usados de novo. 
2. Se os tijolos eram satisfatórios à altura da sua primeira utilização, eles serão satisfatórios agora. 

 
Ambos os argumentos são falaciosos. 
 
 Quando o tijolo foi inicialmente posto em contacto com a argamassa, ele absorveu alguma água 
e algumas partículas dos materiais cimentícios. A taxa de absorção inicial (sucção) é um factor 
importante que afecta muito a ligação entre a argamassa e o tijolo. Tijolos com extremamente altas ou 
extremamente baixas sucções não desenvolvem boa ligação. (Para a discussão da resistência da 
ligação entre a argamassa e as unidades de alvenaria novas, ver a Nota Técnica 8 Revista, “Mortars for 
Brick Masonry”). 
 
 Com o tijolo reaproveitado, há mais factores que influenciam a ligação. Os poros do tijolo estão 
preenchidos com partículas de cal, poeira e outros materiais prejudiciais. Muitas das superfícies de 
assentamento do tijolo reaproveitado não estão cuidadosamente limpas, podendo, pelo contrário, estar 
cobertas de argamassa. A ligação entre argamassa nova e argamassa velha não é muito forte. Se a 
argamassa original for fraca, a nova ligação irá ser prejudicialmente afectada. A ligação com o tijolo 
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reaproveitado é consideravelmente menor do que com tijolos novos similares, e isso foi demonstrado 
muitas vezes por ensaios comparativos (ver a secção Ensaios Experimentais nesta Nota Técnica). 
 
 Muitas vozes autorizadas concordam em que a penetração da água através da alvenaria resulta 
de juntas incompletamente preenchidas e de uma incompleta ligação entre o tijolo e a argamassa. Isto é, 
a água penetra mais através de defeitos das juntas do que directamente através do tijolo ou da 
argamassa. Portanto, paredes em alvenaria de tijolos reaproveitados, com a sua inferior ligação à 
argamassa, é provável que sejam mais susceptíveis à penetração pela água e mais fracas sob acções 
laterais do que paredes similares de alvenaria, construídas com unidades novas. A resistência máxima à 
compressão dessas paredes também será menor se existirem tijolos claros (salmon). 
 
 A durabilidade da alvenaria depende da qualidade dos materiais e da ligação da argamassa. 
Geralmente os tijolos claros não proporcionam a mesma durabilidade que tijolos novos, quando expostos 
ao tempo. Com as paredes de alvenaria mais finas actuais, o tijolo é usado principalmente como material 
de revestimento para proporcionar uma barreira ou protecção contra o tempo. No entanto, muitos tijolos 
claros são eventualmente colocados em faces expostas de paredes construídas com tijolo reaproveitado. 
Mesmo onde são usadas paredes maciças, é provável que muitos tijolos claros fiquem expostos ao 
tempo, porque é impossível seleccionar-se e lotear-se o tijolo reaproveitado. Com os tijolos claros fracos 
e altamente absorventes expostos ao tempo, e com a fraca ligação da argamassa permitindo uma 
excessiva penetração pela água, é bastante provável que a alvenaria de tijolo reaproveitado irá sofrer 
descamação, desagregação e fissuração superficiais em consequência de gelo-degelo, em presença de 
humidade excessiva. 
 
 Uma característica comum à maioria dos materiais de construção fabricados é um razoável grau 
de uniformidade dentro de uma dada escolha ou de um lote específico. O tijolo reaproveitado falha nesta 
característica. Muito cozidos e pouco cozidos, irremediavelmente misturados durante as operações de 
demolição, criam efectivamente um lote de material incluindo duas variedades muito diferentes (ver 
Figura 1). Uma amostra do material irá conter peças de cada variedade. Se essa amostra for ensaiada à 
absorção ou à compressão, a amostra irá apresentar características amplamente diversificadas. A 
absorção ou a resistência médias não se aproximarão dos valores reais de cada variedade, ficando 
algures a meio delas. Com efeito, é difícil determinar-se onde o tijolo reaproveitado cumpre com as 
actuais especificações de materiais ou com os requisitos dos códigos construtivos. 
 
 Estética. O tijolo reaproveitado pode satisfazer o desejo por uma superfície de alvenaria rústica 
e muito colorida. Os arquitectos desejam frequentemente uma gama de cores exagerada que vai do 
vermelho escuro até ao branco e ao cinzento das unidades ainda parcialmente recobertas com 
argamassa. Mas muito frequentemente a cor rosada clara do pouco cozido (salmon) cria o efeito 
desejado. Infelizmente o rosado dos pouco cozidos resulta de falta de forno, a qual produz unidades que 
não devem ser expostas ao tempo. Uma desintegração excessiva por exposição ao tempo pode alterar, 
muito em breve, e de uma forma drástica, a aparência inicialmente desejada (Ver Fig. 2 a 4). 
 
 

 
 
 

FIG. 2 
Uma chaminé feita em tijolo reaproveitado que se 

desagregou num prazo relativamente curto após a sua 
construção (Knoxville, Tenessee). 

 
 
 

 
 
 
 

FIG. 3 
Um grande plano de uma parede mostrando uma 

desagregação excessiva que é provável vir a suceder 
quando o tijolo reaproveitado é exposto ao tempo. 
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FIG . 4 
Porque existe uma grande probabilidade de a humidade 

estar presente, o tijolo reaproveitado não deve ser usado 
em pátios exteriores, passeios, pavimentos, etc. 

 
 
 
 

 
 Nem todo o tijolo cor-de-rosa está necessariamente pouco cozido. Durante os tempos mais 
recentes a procura arquitectónica pela variedade cromática levou ao uso alargado de barros naturais que 
depois de cozidos às temperaturas normais apresentam cores diferentes do vermelho escuro. 
Actualmente, além de outras cores, existem muitos tijolos cor-de-rosa bem cozidos. Estas unidades 
podem estar conformes aos requisitos da mais alta qualidade, à luz das especificações ASTM aplicáveis. 
(Muitos tijolos cor-de-rosa estão conformes aos Lotes de Escolha SW ou MW [exposição ao tempo 
severa ou moderada] de acordo com o ASTM C 216 ou C 62).  
 
 Muitos fabricantes combinam tijolos de cor diferente para fornecerem uma aparência rústica 
semelhante à do tijolo reaproveitado. Existem vantagens no uso do tijolo novo : o arquitecto pode 
especificar qualquer mistura de cores desejada e pode especificar o loteamento de escolha desejado 
conforme as especificações ASTM. Portanto, pode obter o efeito estético desejado sem sacrificar a 
durabilidade ou a resistência, um facto que é alcançar de cumprir quando se usa tijolo reaproveitado. 
 
 Economia. Apesar de em muitas ocasiões o tijolo reaproveitado ser vendido mais caro do que o 
tijolo novo, a principal razão para a sua utilização é o seu custo inicial ser predominantemente menor. 
Mas esta economia inicial revela-se frequentemente uma falsa economia. Por exemplo, os custos com 
mão-de-obra são geralmente maiores para o tijolo reaproveitado, por causa das necessárias escolha e 
limpeza das unidades. Os custos de manutenção para o tijolo reaproveitado excedem muito 
provavelmente estes custos iniciais, tendo-se em consideração : 1) a retirada  e a substituição das 
unidades desintegradas; 2) o preenchimento pontual das juntas de argamassa para redução de 
infiltrações e reparação de fissuras; e 3) as repetidas tentativas de hidrofugação. (Os perigos de se 
revestirem alvenarias de tijolos pouco cozidos está discutida na Nota Técnica 6A, “Colorless Coatings for 
Brick Masonry”. As unidades mal cozidas sofrem acelerada desagregação se forem aplicadas 
protectores impermeáveis na face exterior da parede). Em muitos casos, a economia inicial do tijolo 
reaproveitado prova ser falsa e resulta em mais elevadas despesas totais. 
 
 
 
 
REQUISITOS DOS CÓDIGOS CONSTRUTIVOS (Ver referências) 
 
 
 American Standard Building Code Requirements for Masonry, ANSI A41.1, Secção 2:1:1 
(comentário do apêndice) : 
 
 “Independentemente do loteamento original das unidades de alvenaria, a conformidade com os 
requisitos do código, para materiais que tenham estado expostos ao tempo durante muitos anos, não 
pode ser assumida na ausência de ensaios. Muitos tijolos reaproveitados provém da demolição de 
edifícios antigos, construídos com alvenaria de tijolos maciços, nos quais foram empregues tijolos muito 
cozidos no exterior e tijolos pouco cozidos no enchimento das paredes, e, como a sua cor, que era o que 
guiava os antigos pedreiros no loteamento e selecção dos tijolos, ficou obscurecida pela exposição e 
pelo contacto com a argamassa, existe um perigo óbvio de que esses tijolos de cor clara possam ser 
usados em condições de exposição exterior, com a sua consequentemente rápida e excessiva 
degradação. Antes de se permitir usá-los, o operário da construção deve assegurar-se de que os 
materiais em segunda mão são adequados para a localização e para as condições de utilização 
propostas. O uso de unidades de alvenaria reaproveitadas de chaminés não é recomendado, já que tais 
unidades podem estar impregnadas com materiais oleosos ou betuminosos.” 
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 National Building Code, Secção 1401.2 : 
 
 “Unidades em segunda mão : Os tijolos e outras unidades de alvenaria em segunda mão que se 
pretendem reutilizar, devem ser aprovados quanto à sua qualidade, condições e conformidade com os 
requisitos para as unidades de alvenaria novas. A unidade deve estar inteira, ser de material são, livre de 
fissuras e de outros defeitos que possam interferir com os seus assentamento e utilização adequados, e 
devem ser limpa das argamassas antigas antes do seu novo uso.” 
 
 
 Standard Building Code, Secção 1401.2 : 
 
 “1401.2.1   As unidades de alvenaria podem ser novamente usadas se estiverem limpas e 
conformes aos outros requisitos deste capítulo, excepto no que respeita aos esforços de serviço que 
devem ser inferiores em 50% aos permitidos para as unidades de alvenaria novas. 
 

 1401.2.2    As unidades de alvenaria que vão ser novamente usadas como estruturais em 
localizações sujeitas à acção do tempo ou do solo, não devem ser autorizadas sem que tenham sido 
ensaiadas amostras representativas suas, para conformidade com os requisitos aplicáveis do 1402.” 

 
 
Uniform Building Code, Secção 2406 (k) : 
 
“Reaplicação de unidades de alvenaria : As unidades de alvenaria podem ser novamente usadas 

se forem limpas, inteiriças e conformes com os restantes requisitos desta secção. Todas as propriedades 
estruturais da alvenaria no caso das unidades recuperadas, especialmente a ligação por aderência, 
devem ser determinadas e aprovadas por ensaio. Os esforços de serviço permitidos não devem exceder 
os 50% dos que são permitidos para as mesmas propriedades de unidades de alvenaria novas.” 
 
 
 ENSAIOS EXPERIMENTAIS 
 
 Em diversas ocasiões, partes interessadas conduziram ensaios para compararem alvenarias de 
tijolos reaproveitados com alvenarias similares de tijolos novos. Uma das mais completas séries de 
ensaios foi conduzida há muitos anos pela Engineering Experimental Station, University of New 
Hampshire. As seguintes afirmações procedem do relatório desses ensaios : (Project n.º 98, “Relative 
Adhesion of Mortars to New and Used Brick”, para Star Brick Yard, Epping, NY [1934 - 1935]). 
 
 “O objecto deste estudo foi a determinação, por métodos laboratoriais, da aderência relativa 
entre diferentes argamassas normalizadas e tijolo novo ou recuperado ... (usando-se apenas) ... os 
materiais ... que geralmente possam vir a ser empregues ... 
 
 ... no que respeita aos materiais ... uma parede construída com tijolos usados ou recuperados ... 
difere de outra assente com tijolos novos ... (apenas) na aderência entre a argamassa e as superfícies 
dos tijolos. É sobre esta qualidade que o presente estudo está preocupado.” 
 
 Foram ensaiados quatro tipos de tijolos usados e comparados com os mesmos tipos de tijolos, 
mas novos (num total de oito tipos). (O relatório descreve os oito tipos de tijolos ensaiados como 
incluindo tijolos duros e brandos, agredidos pela água ou pela areia, novos e velhos). Foram empregues 
sete argamassas normalizadas. Na descrição dos procedimentos de ensaio, o relatório afirma, em parte : 
 
 “Os tijolos a serem ensaiados foram seleccionados e limpos de todas as partículas soltas de 
argamassa que foi possível remover por meio de um martelo e de uma escova de arame. Não foi feita, 
no entanto, qualquer tentativa para remover alguma partícula de argamassa, etc. que estivesse tão 
firmemente aderida à superfície do tijolo que a pancada do martelo ou a escovagem não o conseguissem 
fazer.” 
 
 A maior parte do relatório é demasiadamente grande para ser reproduzido na sua totalidade. No 
entanto, os seguintes excertos das conclusões dos ensaios são de bastante interesse : 
 
 “ ... A aderência da argamassa a tijolos novos (duros) foi bastante superior do que a tijolos em 
segunda mão.” 
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“Com poucas excepções a aderência da argamassa aos tijolos duros foi muitíssimo superior do 
que ... aos tijolos brandos do mesmo tipo.” 

 
“Sem qualquer excepção ... as falhas de aderência da argamassa à superfície dos tijolos usados 

excederam largamente as falhas nas juntas entre argamassa e tijolos novos. Por outras palavras, parece 
que os poros capilares dos tijolos em segunda mão estavam tão obstruídos ... que a argamassa nova 
não podia realizar qualquer ligação apreciável com as superfícies dos tijolos.”  

 
“ ... (Os ensaios indicam) que a resistência de aderência entre da argamassa aos tijolos duros 

excede a sua resistência de coesão ...” 
 
“Com (todos) os tijolos usados ... a resistência de coesão das argamassas excedeu em muitas 

vezes a resistência entre essas mesmas argamassas e as superfícies do tijolo.” 
 
“ ... dentro das limitações destes ensaios ... a aderência relativa entre as argamassas e ... o tijolo 

recuperado ... (é) menor do que metade da que se poderia esperar se as mesmas argamassas fossem 
usadas com tijolos novos do mesmo tipo e com a mesma dureza.” 
 
 
SUMÁRIO 
 
 Esta Nota Técnica discutiu o uso de tijolos reaproveitados na construção de paredes novas  em 
alvenaria de tijolo. As considerações feitas são baseadas no conhecimento existente e na experiência. 
Não foram feitos nem implicados esforços para afirmar ter sido feita uma discussão total do assunto em 
causa, já que as condições variam largamente através do país. No entanto, esta é uma base para que 
cada projectista possa decidir sobre o uso de tijolo reaproveitado em estruturas novas de alvenaria. 
 
 As decisões finais sobre o uso da informação e das sugestões apresentadas nesta Nota Técnica 
não estão dentro dos objectivos do Brick Institute of America e devem ser assumidas pelo projectista, 
pelo proprietário ou por ambos. 
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Tradução e edição por : António de Borja Araújo, Eng.º Civil, I.S.T., Lisboa - 2001 


	Notas Técnicas
	TIJOLO REAPROVEITADO
	INTRODUÇÃO
	MÉTODOS DE FABRICO
	
	FIG. 1
	Quando são demolidas paredes antigas, os tijolos�


	SELECÇÃO DO MATERIAL
	
	FIG. 2
	FIG. 3
	FIG . 4


	SUMÁRIO
	REFERÊNCIAS *


