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LIMPEZA DA ALVENARIA DE TIJOLO 
 
Resumo : esta Nota Técnica diz respeito à limpeza de edifícios novos, à remoção de manchas 
verdes (vanádio) e castanhas (manganês), à remoção de manchas de origem externa e à 
limpeza de edifícios históricos. Os procedimentos incluídos, se forem seguidos com cuidado, 
podem resultar em acções de limpeza de alvenarias de tijolo bem sucedidas.  
 
Palavras chave : tijolo, limpeza, eflorescência, alvenaria existente, estruturas históricas, 
alvenaria nova, manchas. 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
  

A aparência final de uma alvenaria de tijolo depende , em primeiro lugar, da atenção dada às 
suas superfícies durante a construção, bem como do processo de limpeza. Muitos dos problemas das 
alvenarias de tijolo, trazidos ao conhecimento do Brick Institute of America nos últimos anos, eram 
consequência de processos de limpeza inapropriados. Essas paredes foram irremediavelmente 
danificadas em resultado da falta de atenção posta nos pormenores e procedimentos de limpeza. 

 
Os falhanços de limpeza situam-se geralmente numa das três seguintes categorias : 
 

1. Falta de saturação profunda da superfície da alvenaria com água antes e depois da 
aplicação de soluções químicas ou de detergentes para limpeza. As alvenarias secas 
permitem a absorção da solução de limpeza e podem causar “escorrimentos de 
argamassa”, “véu branco”, ou o desenvolvimento de eflorescências ou de “manchas 
verdes”. A saturação da superfície antes da limpeza reduz a taxa de absorção, 
permitindo que a solução de limpeza permaneça à superfície em vez de ser absorvida. 

2. Por não ter sido usada a solução química de limpeza apropriada. Soluções ácidas 
incorrectamente misturadas ou exageradamente concentradas podem corroer ou 
deslavar os materiais cimentícios das argamassas das juntas. Têm a tendência de 
descorar as unidades da alvenaria, em particular as de tonalidade fraca, produzindo uma 
aparência frequentemente chamada de “queimadura ácida”, e também podem causar o 
desenvolvimento de manchas “verdes” ou “castanhas”. 

3. Falta de protecção das janelas, portas e guarnecimentos. Muitos agentes de limpeza, 
particularmente as soluções ácidas, têm um efeito corrosivo sobre os metais. Se 
conseguirem contactar com as molduras metálicas, estas soluções podem provocar 
ataques no metal ou manchas nas superfícies das alvenarias e dos materiais dos 
guarnecimentos, tais como o calcário e a pedra artificial. 
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GENERALIDADES 
 

Antes que se inicie a verdadeira limpeza de uma obra, todos os procedimentos e soluções de 
limpeza devem ser aplicados numa área de ensaio com aproximadamente 20 sq.ft. (1,90 m2). A 
eficiência do agente de limpeza deve ser avaliada por inspecção à área de ensaio após um período 
nunca inferior a uma semana após a sua aplicação. O tamanho da área de ensaio pode ser superior, 
dependendo do procedimento de limpeza. O uso indiscriminado do ácido muriático ou do produto 
industrial errado pode provocar manchas inestéticas e difíceis de remover. As reacções entre o tijolo e a 
solução de limpeza nem sempre são previsíveis pelo que é mais seguro usar-se um método de tentativa-
e-erro numa pequena área de ensaio antes de se comprometer toda a obra com um dado procedimento. 
Quantidades mínimas de certos minerais que se encontram nas unidades e nos materiais cerâmicos das 
alvenarias, tais como o manganês, adicionados para se dar cor ao tijolo, podem reagir com certas 
soluções e causar manchas. As amostras de ensaio devem ser conduzidas em condições de 
temperatura e de humidade que sejam o mais aproximadas possível das condições sob as quais a 
alvenaria vai ser limpa. 

 
As soluções químicas de limpeza são geralmente mais eficientes quando a temperatura exterior 

é de 50º F (10º C) ou superior. 
 
É sempre aconselhável que o pedreiro deixe o trabalho de alvenaria tão livre de escorrimentos 

de argamassa quanto possível. No entanto, na construção moderna, em que a velocidade é importante, 
até o mais diligente assentador de tijolo pode achar isto difícil. 

 
Algumas precauções gerais podem ser tomadas para se produzir uma parede limpa, tais como : 
 

1. Proteger a base da parede contra os pingos de lama provocados pela chuva e contra os 
salpicos de argamassa. Usar palha, areia, serradura, ou folha de plástico espalhados no 
chão, cobrindo 3 a 4 ft. (0,90 a 1,20 m) a partir da base da parede e 2 a 3 ft. (0,60 a 0,90 
m) por esta acima. 

2. As tábuas do andaime perto da parede devem ser colocadas ao cutelo no fim do dia de 
trabalho para se evitar que alguma água de chuva faça cair directamente sobre a 
alvenaria acabada de fazer as argamassas ou os detritos tombados nessas tábuas. 

3. Recobrir as paredes com uma membrana impermeável no fim do dia de trabalho para se 
evitar que a argamassa das juntas se deslave e que seja infiltrada água na alvenaria 
acabada de fazer. 

4. Proteger da lama os tijolos armazenados em obra. Armazenar esses tijolos afastados do 
solo e sob uma cobertura de protecção. 

5. Deve-se usar de boa técnica de assentamento para se evitarem os escorridos de 
argamassa. A argamassa excedente deve ser cortada fora com a colher conforme os 
tijolos vão sendo assentes. As juntas devem ser acabadas ao ferro quando forem 
aparentes e “vincadas”. Após serem “vincadas”, a argamassa excedente e os detritos 
devem ser escovados da superfície. Deve-se evitar qualquer movimento que esfregue ou 
comprima as partículas da argamassa contra as faces dos tijolos. É preferível usar-se 
uma escova macia . 
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TABELA 1 
Guia de limpeza para alvenaria nova 

Tipo de tijolo Método de limpeza Observações 

Limpeza manual com 
balde e escova 

Podem ser usados produtos compostos, 
soluções de ácido hidroclorídrico, e agentes 
emulsionantes. 

Água à pressão 

Textura lisa : as manchas e escorridos de 
argamassa são geralmente mais fáceis de 
remover : menor área de exposição; mais fáceis 
de enxaguar e de lavar; superfícies não 
quebradas, portanto mais prováveis de 
mostrarem lavagem fraca, manchas ácidas, má 
remoção e escorridos de argamassa. 

Vermelho e vermelho 
de fogo 

Jacto de areia 

Textura áspera : a argamassa e a sujidade 
tendem a penetrar profundamente nas texturas : 
área adicional para a absorção de água e de 
ácido; é essencial usar-se água à pressão 
durante a lavagem. 

Corpo vermelho com 
acabamento areado 
ou revestimento 
superficial 

Limpeza manual com 
balde e escova  

Lavar com água simples e esfregar à escova 
com pouca pressão. As manchas de argamassa 
excessiva podem exigir o uso de soluções de 
limpeza. O jacto de areia não é recomendado. A 
limpeza pode afectar a aparência. 

Limpeza manual com 
balde e escova 

Água à pressão 

Unidades de cor 
clara, brancas,  
cor-de-mel, camurça, 
cinzento, matizadas, 
rosadas, castanhas e 
negras Jacto de areia 

Não usar ácido muriático !!! Lavar com água 
limpa, detergentes, agentes emulsionantes, ou 
produtos compostos adequados. Os tijolos 
coloridos com manganês tendem a reagir com 
as soluções de ácido muriático criando 
manchas. Os tijolos de cor clara são mais 
susceptíveis de sofrerem “queimaduras ácidas” 
e manchas, relativamente aos mais escuros. 

Unidades de cor 
clara com 
acabamento areado 
ou revestimento 
superficial 

Limpeza manual com 
balde e escova 
 

Ver as observações para “Corpo vermelho com 
acabamento areado e revestimento superficial”” 
e para “ Unidades de cor clara, etc.” 
O jacto de areia não se recomenda. 

Limpeza manual com 
balde e escova 

Tijolo vidrado 

Água à pressão 

Esfregar a superfície vidrada com um pano 
macio alguns minutos após o assentamento das 
unidades. Usar uma esponja ou uma escova 
macia  e água abundante para a limpeza final. 
Não usar ácido em tijolos vidrados ou 
metalizados. Não usar pós abrasivos. Não usar 
escovas ou ferramentas de limpeza metálicas. 

Argamassas 
coloridas 

O método é 
geralmente 
determinado pela 
unidade de tijolo. 

Muitos fabricantes de argamassas coloridas não 
recomendam a limpeza com soluções químicas. 
A maioria dos ácidos tendem a desbotar as 
argamassas coloridas. São geralmente 
aceitáveis as soluções detergentes fracas. 
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LIMPEZA DE ALVENARIA NOVA 
 
 
Generalidades 
 

A Tabela 1 é um guia de limpeza genérico para alvenaria nova. Os métodos actuais para a 
limpeza de alvenaria nova podem ser classificados em três categorias :  

 
1. Limpeza manual com balde e escova 
2. Limpeza com água à pressão 
3. Jacto de areia 

 
Alguns produtos e compostos químicos para se limpar o tijolo e os fumos que deles resultam 

devem ser considerados como perigosos. Devem-se usar sempre roupas e acessórios de protecção, 
ventilação adequada e procedimentos de utilização seguros. A utilização e o despejo de tais produtos e 
compostos químicos estão regulamentados por leis federais, estaduais e locais, que devem ser 
pesquisadas antes dessa utilização. Devem ser rigorosamente respeitados os requisitos sobre materiais 
e sua utilização do respectivo fabricante. 
 
 
Limpeza manual com balde e escova 
 

Este é provavelmente o mais popular mas mais mal compreendido de todos os métodos usados 
para a limpeza das alvenarias de tijolo. A popularidade deve-se à sua simplicidade de execução e à fácil 
disponibilidade dos materiais de limpeza apropriados. Um procedimento geral usando produtos 
compostos, detergentes ou soluções ácidas que se pode recomendar será : 

 
1. Escolher a solução adequada. 
 

a) No caso de produtos compostos, ter a certeza de que o que se escolheu é 
apropriado para tijolo e seguir as diluições recomendadas pelo fabricante. Muitos 
produtos compostos para limpeza cumprem de maneira satisfatória os trabalhos 
de limpeza que lhes são pedidos. Contudo, as suas fórmulas geralmente não 
são divulgadas e podem estar sujeitas a modificações. Sugere-se, assim, que 
cada produto seja submetido a um ensaio de amostragem num painel ou numa 
área de parede não visível, e apreciado nesta base experimental antes de ser 
usado.  

b) As soluções de detergentes ou de sabões podem ser usadas para se remover 
lama, poeira e terra acumuladas durante a construção. Sugere-se uma solução 
de ½ chávena de medida seca (0,14 L) de fosfato trisódico e ½ chávena de 
medida seca (0,14 L) de detergente de lavandaria dissolvidas num galão (3,9 L) 
de água limpa.  

c) Para soluções ácidas, misturar uma solução de ácido muriático a 10% (9 partes 
de água limpa para 1 parte de ácido) num recipiente não metálico. Despejar o 
ácido na água. Não deixar contactar ferramentas metálicas na solução ácida. Há 
a tentação de se misturarem soluções mais fortes que as recomendadas para se 
limparem mancham teimosas. O uso indiscriminado de qualquer solução ácida 
pode provocar novas manchas. 

 
2. Programar a limpeza para pelo menos sete dias após a conclusão da alvenaria. A 

argamassa deve estar profundamente curada e endurecida. Devem ser evitados tanto 
quanto possível períodos prolongados entre a conclusão do trabalho de alvenaria e a 
presente limpeza. As manchas e escorridos de argamassa deixados estar por um largo 
período de tempo (6 meses a 1 ano) podem curar na superfície da parede e tornarem-se 
muito difíceis de serem removidos. 

 
3. Remover à mão as partículas de argamassa grandes, com pás de madeira e com 

escopros ou ponteiros não metálicos. 
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4. Proteger a superfície de metais, vidros, madeiras, pedra calcária e pedra artificial. Cobrir 
ou proteger de outra forma janelas, portas e guarnecimentos ornamentais contra as 
soluções de limpeza. 

 
5. Enxaguar ou saturar a área a ser limpa. Banhar com água de cima para baixo. A 

alvenaria de tijolo saturada não irá absorver a solução de limpeza ou partículas de 
argamassa dissolvidas. As áreas mais abaixo também devem ser saturadas para se 
evitar a absorção dos escorrido que vem de cima. 

 
6. Começando pelo cimo, aplicar a solução de limpeza. Usar uma escova de fibra com 

cabo comprido ou outro tipo que seja recomendado pelo fabricante da solução de 
limpeza. Deixar a solução permanecer sobre a alvenaria durante 5 a 10 minutos. No 
caso de produtos compostos seguir as instruções do respectivo fabricante na sua 
aplicação e escovagem. Podem ser usadas pás e outras ferramentas não metálicas na 
remoção de partículas teimosas. Não usar escopros ou ponteiros metálicos. As marcas 
de metal irão oxidar e provocar manchas. 

 
7. O calor, o sol directo, a alvenaria quente e os ventos secos afectam o tempo de 

secagem e a taxa de reacção das soluções de limpeza. Idealmente, a equipa de limpeza 
deveria trabalhar em áreas sombreadas para se evitar a evaporação rápida. 

 
8. Lavar profundamente. Escorrer água limpa em grandes quantidades de cima para baixo 

antes que possa secar. Caso a parede não seja completamente lavada da solução de 
limpeza e da matéria dissolvida, de cima para baixo, pode aparecer a formação de “véu 
branco”. 

 
9. Trabalhar por pequenas áreas. O tamanho da área de lavagem deve ser estabelecido 

após um turno de teste. Isto vai permitir que a equipa de limpeza examine o trabalho em 
busca dos resultados iniciais. 

 
 
Limpeza com água à pressão 
 

Para cortar nos custos do trabalho, muitos empreiteiros de limpeza utilizam a água à pressão. 
Alguns sistemas de pressão apresentam uma pistola e bicos de pressão  equipados com uma válvula de 
controlo. Este dispositivo permite ao operador aplicar soluções numa parede até 100 ft. (30,50 m) a partir 
da unidade básica. Outros sistemas têm duas mangueiras separadas – uma com água limpa  e a outra 
com uma solução de limpeza. Define-se baixa pressão de 100 a 300 psi ( 700 a 2100 kPa), média 
pressão de 300 a 700 psi (2100 a 4850 kPa) e alta pressão acima de 700 psi (4850 kPa). A limpeza com 
água à pressão pode remover um acabamento areado ou um revestimento superficial, resultando numa 
aparência diferente. Pressões de jacto superiores a 700 psi (4850 kPa) podem danificar os tijolos e erodir 
as argamassas das juntas. 

 
O equipamento deve ser o mais portátil possível. As unidades podem estar sobre rodas, patins, 

reboques, ou carrinhas de caixa aberta. Os sistemas mais elaborados incluem bombas, motores, 
contentores de ácido, e tanques para armazenamento de água fixados em caixas de carrinhas. 

 
Os compostos de limpeza usados com este método devem ser compatíveis com o equipamento. 

Alguns fabricantes de equipamentos são muito cuidadosos a recomendar que apenas compostos de 
limpeza específicos devem ser bombeados pelos seus equipamentos. Outros constróem bombas que 
resistem às soluções de ácido hidroclorídrico durante períodos de tempo razoáveis. 

 
Sugere-se o seguinte procedimento : 
 

1. Seleccionar e testar a solução de limpeza numa área de ensaio. Verificar a 
compatibilidade da solução de limpeza com o equipamento. Para produtos compostos, 
misturar de acordo com as instruções do seu fabricante. 

2. Enxaguar a parede. Seguir os passos 2 até 5 do método de Limpeza Manual com Balde 
e Escova. 

3. A aplicação das soluções de limpeza pode ser feita por um pulverizador a baixa pressão, 
30 a 50 psi (200 a 350 kPa), ou pela unidade de limpeza de alta pressão. 

4. Deixar que a solução permaneça na parede aproximadamente durante 5 minutos. 
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5. Começando por cima, lavar a parede de alto para baixo, como no procedimento anterior. 
6. Precaução : É possível que as soluções sejam transportadas para o interior da alvenaria 

quando forem aplicadas a alta pressão, tornando-se a causa de futuras manchas. 
Contudo, se as paredes estiverem suficientemente saturadas com água antes que as 
soluções sejam aplicadas, os riscos de penetração ficarão reduzidos. A experiência 
mostrou que este método de limpeza tem uma alta probabilidade de alterar a aparência 
de tijolos moldados com areia, tijolos extrudidos com as faces areadas, e tijolos com 
revestimentos vidrados ou texturas aplicadas nas faces aparentes. Deve ser consultado 
o fabricante de tais tijolos sobre o uso da limpeza com água a alta pressão. 

 
 

Jacto de areia 
 
O jacto de areia a seco existe há muitos anos e é um método que pode ser usado para a limpeza 

de alvenarias de tijolo. No entanto, existe também a possibilidade de, através de uma execução 
deficiente, a face das unidades de tijolo e da argamassa das juntas poderem ser removidas. Este método 
é por vezes preferido à limpeza convencional com água, já que ele elimina o problema da reacção 
química com os sais de vanádio e com outros materiais usados na fabricação do tijolo. Os tijolos 
levemente ou densamente areados, revestidos, vidrados e com texturas superficiais não devem ser 
limpos com o jacto de areia. 

 
O jacto de areia executado por um operário qualificado, junto com adequadas especificações e 

fiscalização dos trabalhos, pode ser satisfatório. Basicamente, envolve um compressor de ar portátil, um 
reservatório de projecção, uma mangueira projecção, um bico de projecção, e roupas e capacete de 
protecção para o operário. O compressor deve ser capaz de produzir 60 a 100 psi (400 a 700 kPa) para 
uma capacidade mínima de caudal de ar de 125 cu ft. (3,50 m3) por minuto. O orifício interior ou o furo do 
bico podem variar de diâmetro desde 3/16 até 5/16 in. (4,80 a 7,90 mm). A máquina de projecção do 
jacto de areia (tanque) deve estar equipada com controles para regulação do caudal dos materiais 
abrasivos para o bico a uma taxa mínima de 300 lb/h (0,04 kg/s). 

 
Existem diversos graus desejados de desgaste e de limpeza e, consequentemente, muitos tipos 

de materiais abrasivos. Podem ser constituídos por areia de sílica natural, quartzo triturado, granito, areia 
branca de vidro (partículas esféricas), cascas de nozes partidas, e outros abrasivos suaves. A areia 
natural de sílica e o quartzo triturado devem ter uma dureza aproximada de 6 na Escala de Mohs e uma 
granulometria do Tipo “A” ou “B”. Ver a Tabela 2. 

 
Sugere-se o seguinte procedimento para o jacto de areia : 
 

1. Seleccionar materiais de projecção que sejam limpos, livres de pó e abrasivos. 
2. A alvenaria de tijolo deve estar seca e bem curada. 
3. Remover as partículas maiores de argamassa, como nos procedimentos anteriores. 
4. Proteger as superfícies adjacentes às áreas de limpeza que não sejam em alvenaria. 

Usar chapas de plástico, manga plástica ou outros materiais de cobertura. 
5. Experimentar limpar diversas áreas de ensaio a diferentes distâncias da parede e sob 

diversos ângulos que permitam escolher o melhor trabalho de limpeza sem danificar os 
tijolos ou as juntas em argamassa. 
Os operários devem ser instruídos para dirigirem o jacto abrasivo para os tijolos e não 
para as juntas. 
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TABELA 2 
Análise Típica da Granulometria de Abrasivos  

para Limpeza por Jacto de Areia a 

Tipo de  
granulometria 

Dimensão do peneiro 
(U. S.) 

Percentagem  
que passa no peneiro 

Malha 30 98 – 100 
Malha 40 75 – 85 
Malha 50 44 – 55 
Malha 100 0 – 15 

Tipo “A” 
Textura fina b 

Malha 200 0 
Malha 16 87 – 100 
Malha 18 75 – 95 
Malha 30 20 – 50 
Malha 40 0 – 15 

Tipo “B” 
Textura média c 

Malha 50 0 - 15 
 
a A análise de granulometria acima listada é sugerida em princípio para areia natural de sílica a para quartzo triturado. 
Fonte de referência : “Good Practice for Cleaning New Brickwork”, edição da Brick Assotiation of North Carolina, 822 N. 
Elm St., Greensboro, NC 27401. 
 
b A granulometria do Tipo “A” é sugerida para alvenaria de tijolo ligeiramente suja ou para onde for permitida a produção 
de uma textura muito ligeira e fina na superfície da alvenaria. 
 
C  A granulometria de Tipo “B” é sugerida para manchas de argamassa carregadas, ou para onde for permitida a 
produção de uma textura média na superfície da alvenaria. 
  
 
 
 
 
 
REMOÇÃO DE EFLORESCÊNCIAS 
 
A remoção das eflorescências salinas é relativamente fácil comparada com outras manchas. Os 

sais eflorescentes são solúveis em água e geralmente desaparecem por si sós pela normal exposição ao 
tempo. As eflorescências salinas brancas podem ser removidas por escovagem a seco ou com água 
limpa e uma escova firme. Acumulações pesadas ou depósitos persistentes de eflorescências salinas 
brancas podem ser removidas com um produto de limpeza apropriado. É imprescindível que a parede 
esteja saturada antes e depois dessa solução ser aplicada. Reportar às Notas Técnicas da Série 23 para 
mais informação sobre as causas e a prevenção contra as eflorescências. 

 
 
 
 
 
REMOÇÃO DAS “MANCHAS VERDES” (SAIS DE VANÁDIO) 
 
Os tijolos podem desenvolver sais amarelos ou verdes consequentes dos sais de vanádio. 

Podem-se encontrar manchas destas em tijolos vermelhos, camurça ou brancos. Os sais de vanádio 
responsáveis por estas manchas têm origem nas matérias primas usadas no fabrico de certos tijolos. 

 
Conforme a água se desloca através do tijolo, dissolve os óxidos e sulfatos de vanádio.  Os sais 

clorados de vanádio resultam da absorção de soluções altamente ácidas e são geralmente o resultado 
da lavagem das alvenarias de tijolo com soluções ácidas. Portanto, o problema a que se chama de 
“manchas verdes” frequentemente não existe até que as alvenarias são lavadas com uma solução ácida 
qualquer. Para mais informações sobre as “manchas verdes” reportar às Notas Técnicas da Série 23. 
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Para se minimizar a ocorrência das “manchas verdes” : 
 

1. Armazenar o tijolo afastado do chão e debaixo de coberturas de protecção. 
2. Não usar soluções ácidas para limpar tijolos de cor clara. 
3. Seguir as recomendações dos fabricantes de tijolo quanto a produtos e procedimentos 

de limpeza apropriados. 
 
Se a alvenaria tiver sido lavada com uma solução ácida e as “manchas verdes” aparecerem, 

pode-se usar o seguinte procedimento para se neutralizar o ácido : 
 

1. Imediatamente a seguir à lavagem ácida, enxaguar abundantemente a alvenaria com 
água. 

2. Lavar ou aspergir a alvenaria com uma solução de hidróxido de potássio ou de sódio, 
consistindo em ½ lb (0,23 kg) de hidróxido para 1 qt (0.95 L) de água, ou 2 lb (0,91 kg) 
por galão (3,79 L). Deixar actuar durante dois ou três dias. 

3. Usar uma mangueira para remover o sal branco produzido na alvenaria pelo hidróxido. 
 
 
REMOÇÃO DAS “MANCHAS CASTANHAS” (MANCHAS DE MANGANÊS) 
 
Sob certas condições especiais estas manchas podem aparecer nas juntas de argamassa das 

alvenarias que contenham unidades coloridas com manganês. Aparece quer como uma mancha de cor 
castanha escura, quase negra, ou por vezes cinzenta. A “mancha castanha” tem uma aparência oleosa e 
pode espalhar-se pela face dos tijolos abaixo. Parece escorrer a partir da junta argamassa - tijolo e 
resulta do manganês usado em certos tijolos como agente corante. Quando a solução atinge as juntas 
de argamassa, os sais ficam depositados por neutralização do cimento ou da cal. Ver as Notas Técnicas 
da Série 23. 

 
Durante a cozedura na processos de fabricação de alguns tijolos, ao agentes corantes de 

manganês sofrem várias transformações químicas. Estas resultam em compostos que não são solúveis 
na água, mas que são solúveis em soluções fracamente ácidas. Já que o tijolo pode aceitar a acidez por 
absorção, essas soluções fracamente ácidas podem ocorrer nos tijolos lavados com ácido 
hidroclorídrico. A água da chuva também pode ser ácida em certas áreas industrializadas. 

 
Para se minimizar este problema, não usar nenhumas soluções ácidas em tijolos escuros, 

castanhos, pretos ou cinzentos. Existem disponíveis compostos de limpeza especiais apropriados para a 
limpeza de tijolos contendo manganês. Deve ser sempre testada a sua eficácia. A opinião do fabricante 
do tijolo deve ser pedida e seguida. 

 
A remoção definitiva das manchas por manganês pode ser difícil. Após uma remoção inicial, 

frequentemente elas reaparecem. O método seguinte costuma ser eficiente na remoção das “manchas 
castanhas”, evitando o seu reaparecimento : 

 
1. Misturar cuidadosamente uma solução de ácido acético (80% ou mais forte), peróxido de hidrogénio 

(30 – 35%) e água nas seguintes proporções em volume : 1 parte de ácido acético, 1 parte de 
peróxido de hidrogénio, e 6 partes de água. Cuidado : apesar de esta solução ser muito eficiente, é 
também uma solução perigosa de misturar e de usar. A mistura ácido acético – peróxido de 
hidrogénio também existe à venda sob uma forma já pré-misturada conhecida como ácido 
peracético. Este ácido, um químico têxtil, é também perigoso e pode ser difícil de comprar. 

2. Depois de se molhar a alvenaria, pincelar ou aspergir com a solução. Não esfregar. A reacção é 
geralmente muito rápida e as manchas desaparecem rapidamente. Após a conclusão da reacção, 
enxaguar a parede com água profundamente. 

 
Uma sugestão de solução alternativa para “manchas castanhas” recentes e ligeiramente 

coloridas é constituída por cristais de ácido oxálico e água. Misturar 1 lb (0,45 kg) de cristais com 1 gal 
(3,79 L) de água. Também existem produtos compostos formulados para removerem as “manchas 
castanhas”. A sua eficiência só deve ser confirmada após ensaio. 

 
Alguns produtos compostos têm sido usados e por vezes considerados eficientes na prevenção 

do reaparecimento das manchas. Consultar as recomendações e instruções dos fabricantes das 
soluções de limpeza ou dos tijolos quando forem aplicadas soluções compostas para a remoção de 
manchas por manganês. 
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REMOÇÃO DE MANCHAS POR CAUSA EXTERNA 
 
Generalidades 
 
Existem manchas provocadas por materiais externos derramados, salpicados ou absorvidos pelo 

tijolo. Cada caso é um caso específico e deve ser tratado em conformidade. 
 
Uma boa quantidade de manchas externas podem ser removidas esfregando-as com detergente 

de cozinha. Outras podem frequentemente ser removidas por branqueamento com lixívia doméstica. 
Uma composição de ambos, como se encontra nalguns produtos de limpeza para cozinhas, pode-se 
mostrar eficiente. A Tabela 3 enumera alguns materiais que se sugerem para este fim.  

 
 
Emplastros 
 
O uso de um emplastro está incluído nalgumas das recomendações que se seguem. Um 

emplastro é uma pasta, feita com um solvente ou reagente e um material inerte. O emplastro funciona 
por dissolução da mancha e absorção ou extracção da solução para o emplastro. A substância 
pulverizada é simplesmente escovada logo que seque. Podem ser necessárias aplicações repetidas. Os 
emplastros tentam evitar o espalhamento das manchas durante o tratamento e tentam remover as 
manchas do interior dos poros do tijolo. Os emplastros são normalmente usados apenas para pequenas 
manchas. 

 
O material inerte pode ser o talco, cré, argila absorvente, diatomite, bentonite ou outra argila. A 

solução ou o solvente usados vão depender da natureza da mancha que se quer remover. Junta-se a 
quantidade necessária da solução ou do solvente a uma pequena quantidade do material inerte para se 
fazer uma pasta branda. A pasta é aplicada sobre a área manchada com uma colher ou com uma 
espátula, deixando-se secar. Logo que seque, o pó remanescente é raspado, escovado ou lavado. 

 
Se o solvente usado na preparação do emplastro for um ácido, não se deve usar giz como 

material inerte. O cré é um carbonato que reage com os ácidos produzindo dióxido carbónico. Embora 
isso não seja perigoso, irá produzir fumarada e anular a acção do ácido. 

 
 
Manchas de tinta 
 
Para tintas frescas, aplicar um decapante comercial, ou uma solução de fosfato trisódico em 

água com o teor de 2 lb. (0,91 kg) de fosfato trisódico para 1 gal (3,79 L) de água. Deixar actuar e 
amolecer a tinta. Remover com um raspador e uma escova de cerda rija. Lavar com água limpa. 
Também existem decapantes comerciais sob a forma de gel dissolvente. Estes devem ser aplicados 
numa pequena área de teste para experimentação. No caso de tintas seca muito velhas, os solventes 
orgânicos similares aos acima descritos podem não ser eficientes, e nesse caso a tinta terá que ser 
removida por jacto de areia ou por escovagem com palha de aço. 

 
 
Manchas de ferro 
 
As manchas de ferro são muito vulgares e, nalguns casos, cobrem largas áreas. Estas manchas 

são facilmente removidas por aspersão ou escovagem com uma solução forte de 1 lb (0,45 kg) de 
cristais de ácido oxálico por galão (3,79 L) de água. A adição de bifluoreto de amónio à solução  no teor 
de ½ lb (0,23 kg) por galão (3,79 L) acelerará a reacção. O bifluoreto de amónio gera ácido 
hidrofluorídrico, uma substância muito perigosa, que pode corroer o tijolo e o vidro. Essa corrosão pode 
ser visível em tijolos muito macios. Portanto, deve-se usar esta solução com muita precaução. 

 
 
Método alternativo 
 
Misturar 7 partes de glicerina sem cal com uma solução de 1 parte de citrato de sódio em 6 

partes de água morna, e misturar com giz ou diatomite para formar um emplastro. Aplicar à colher uma 
camada espessa sobre a mancha. Raspar depois de seca. Repetir até a mancha desaparecer e lavar 
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profundamente com água limpa. Um emplastro feito com uma solução de trissulfato de sódio e um pó 
inerte (talco) também tem sido usado na remoção das manchas de ferrugem. 

 
 
Manchas de cobre e de bronze 
 
Misturar conjuntamente na forma seca 1 parte de cloreto de amónio (sal amoníaco) e 4 partes de 

pó de talco. Adicionar água de amónio e remexer até se formar uma pasta espessa. Aplicar sobre a 
mancha a deixar secar. Quando se trabalhar sobre tijolo vidrado usar uma espátula de madeira para 
remover a pasta. Uma mancha velha deste tipo vai exigir várias aplicações. O cloreto de alumínio é por 
vezes usado no procedimento anterior em vez do sal amoníaco. 

 
 
Salpicos de solda 
 
Um problema relacionado com o das manchas de ferrugem é o dos salpicos de solda. Quando o 

metal é soldado muito perto de uma pilha de tijolo ou de uma alvenaria acabada, algum metal fundido 
pode salpicar para os tijolos e aderir à sua superfície. A mistura de ácido oxálico – bifluoreto de amónio, 
recomendada para as manchas de ferro, é particularmente eficiente na remoção dos salpicos de solda. 

 
Raspar a maior parte possível de metal do tijolo. Aplicar a solução num emplastro. Remover o 

emplastro quando secar. Se a mancha não tiver desaparecido, usar lixa para remover o máximo possível 
e aplicar um emplastro fresco. Para manchas persistentes, podem ser necessárias diversas aplicações. 

 
 
Fumo 
 
O fumo é uma mancha difícil de remover. Esfregar com pó de limpeza (em especial um que 

contenha lixívia) e uma escova de cerdas rijas. Alguns detergentes alcalinos e agentes emulsionantes 
comerciais, aplicados à escova ou por aspersão, desde que lhes seja dado suficiente tempo de trabalho, 
também resultam bem. Devem ser testados numa pequena área, antes de serem usados em larga 
escala. Têm a vantagem adicional de poderem ser usados em máquinas de limpeza a vapor. Em 
manchas pequenas, mas persistentes, um emplastro de tricloroetileno irá puxar a mancha para fora dos 
poros. Deve-se ter cuidado ao usar o tricloroetileno em espaços fechados. Arejar os seus fumos. 

 
 
Manchas de óleo e de alcatrão 
 
As manchas de óleo e de alcatrão podem ser eficientemente removidas por agentes 

emulsionantes comerciais. Para manchas espessas de alcatrão, misturar esses agentes com querosene 
para remover o alcatrão, e depois lavar para remover o querosene. Após a aplicação, podem ser lavados 
à mangueira. Quando têm sido usados numa máquina de limpeza a vapor, tem-se conseguido remover o 
alcatrão sem se usar querosene. 

 
Quando a área a limpar for pequena, ou quando não poder ser tolerada qualquer sujidade na 

zona em redor, é mais eficiente usar-se um emplastro de nafta ou de tricloroetileno na remoção destas 
manchas. 

 
Também podem ser aplicados gelo seco ou CO2 comprimido para tornar o alcatrão quebradiço. 

Pequenas pancadas com um martelo ou uma lâmina de canivete introduzida por baixo costumam ser 
suficientes para remover salpicos espessos de alcatrão. 

 
 
Terra 
 
A terra é por vezes difícil de ser removida, principalmente de um tijolo texturado. Pó de limpeza e 

uma escova de cerdas rijas são eficientes se a textura do tijolo não for demasiado áspera. Esfregar com 
uma solução de ácido oxálico – bifluoreto de amónio, como recomendado para as manchas de ferro, 
tem-se mostrado eficaz nalgumas texturas moderadamente rugosas. Para texturas fortemente rugosas, a 
limpeza com água à pressão parece ser o método mais eficiente. 
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Manchas de palha e de papel 
 
As manchas de palha e de papel aparecem por vezes como consequência dos materiais de 

embalagem. Nem todos os materiais de embalagem mancham os tijolos, mas os que o fazem produzem 
manchas muito persistentes. Essas manchas podem ser removidas pela aplicação de lixívia doméstica. 
Deixar secar. Podem ser necessárias diversas aplicações antes que as manchas desapareçam. A 
solução de ácido oxálico – bifluoreto de amónio, recomendada para as manchas de ferro, limpa estas 
manchas muito mais depressa. 

 
 
Crescimento de vegetação 
 
Ocasionalmente na superfície exterior de uma alvenaria, não exposta à luz solar, persiste uma 

condição de humidade constante, que exibe sinais de crescimento de vegetação, por exemplo musgo. A 
aplicação de sulfato de amónio ou de herbicida, conforme as indicações fornecidas com o produto, tem 
sido usada com sucesso na remoção dessas vegetações. 

 
 
Hera 
 
Evitar arrancar as ramagens da alvenaria já que isso pode danificar ou quebrar a argamassa. 

Cortar cuidadosamente alguns metros quadrados das ramagens numa área escondida e examinar 
quanto elas estão enraizadas na alvenaria. Inspeccionar a área exposta para determinar as suas 
condição e aparência. Podem existir depósitos deixados sobre a alvenaria. São os “chupadores” que 
agarravam e suportavam as ramagens. Não usar ácidos ou químicos para remover estes “chupadores”. 
Deixà-los no seu lugar até que sequem e escureçam. Removê-los com uma escova de cerdas duras e 
detergente. 

 
 
Salpicos de ovo 
 
As paredes de tijolo vandalizadas pelo arremesso de ovos têm sido limpas com sucesso com 

uma solução saturada de cristais de ácido oxálico dissolvidos em água. Misturar num recipiente não 
metálico e aplicar à escova após saturação da superfície com água. 

 
 
Espuma branca 
 
A espuma branca é uma sombra acinzentada que fica sobre a superfície do tijolo. Por vezes é 

erradamente tomada por ser uma eflorescência, mas tecnicamente é espuma se ácido silícico. Esta 
condição resulta após a limpeza por falta de saturação da parede antes da aplicação ou por excessiva 
quantidade de soluções ácidas aplicadas. Geralmente, é uma película de material que é insolúvel em 
soluções ácidas com excepção para o ácido hidroclorídrico, o qual é muito perigoso e geralmente não 
recomendado para este uso. Devem ser experimentados produtos compostos específicos para a 
remoção desta condição, e julgada a sua eficiência. 

 
Se a sua remoção for excessivamente difícil, pode-se considerar disfarçar esta sombra. A prazo, 

a exposição ao tempo irá removendo quer o disfarce quer a espuma branca. 
 
As soluções de disfarce podem consistir em parafina líquida e Varsol, ou óleo de linhaça e 

Varsol, aplicadas ao pincel nas unidades de tijolo afectadas. O óleo de linhaça com Varsol (10 a 25% de 
óleo) e a parafina líquida com Varsol (2 a 50% de parafina) irão escurecer tijolos de cor clara. Devem-se 
misturar e ensaiar diversos lotes da solução com concentrações variadas. Geralmente, as soluções de 2 
a 25% de parafina líquida são satisfatórias. Deixar secar durante 4 a 5 dias de tempo quente, de 
preferência a 70ºF (21ºC) no mínimo, antes de formar um julgamento sobre a eficiência destas soluções. 

 
 
Manchas de origem desconhecida 
 
As manchas de origem desconhecida podem ser um verdadeiro desafio. Podem ser necessários 

testes laboratoriais das manchas para determinar a sua composição. Só então se pode implementar o 
método apropriado para limpeza do tijolo. O uso indiscriminado de um qualquer agente de limpeza pode 
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agravar a mancha inicial e provocar outras manchas. A aplicação de um agente de limpeza sem a 
identificação prévia da mancha inicial pode resultar em mais manchas que serão difíceis de remover. 
Contudo, a aparência da mancha pode ser uma primeira pista. 

 
Manchas cor de ferrugem pode ser exactamente de ferrugem. Estas manchas são muito 

vulgares e têm sido detectadas com origem nos ingredientes das argamassas, nos “gatos” ou reforços 
de juntas com recobrimento inadequado, salpicos de solda sobre os tijolos, ou qualquer objecto colocado 
em cima do pilha de tijolos antes de estes serem assentes. 

 
“Manchas verdes” podem ser de relva, musgo, ou eflorescências de vanádio. “Manchas 

castanhas” também podem ser de eflorescências de vanádio, ou possivelmente manchas de manganês. 
 
Um teste útil na restrição da lista de possíveis causas de uma mancha envolve uma substância 

que vulgarmente não se usa na alvenaria de tijolos. O ácido sulfúrico concentrado em contacto com 
qualquer material orgânico, irá tornà-lo negro. Esta é uma forma rápida e fácil de identificar manchas 
com origem em tais materiais. As manchas orgânicas podem ser vulgarmente removidas com lixívia 
doméstica ou com ácido oxálico. 
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TABELA 3 
 

Fornecedores de Agentes de Limpeza e para Disfarce * 
 

Agente Fornecedor 

Ácido acético (80%) Empresas de produtos químicos comerciais ou científicos 

Cloreto de amónio Farmácias 

Água de amónio Supermercados, água de amónio doméstica 

Bifluoreto de amónio Empresas de produtos químicos comerciais ou científicos; sob a forma de 
cristais 

Cloreto de amónio Farmácias, substância parecida com o sal. 

Sulfato de amónio Lojas de enfermagem ou de jardinagem; era usado sob a forma de pasta 
como herbicida. Não é fácil de adquirir. Usar como substituto qualquer 
solução herbicida de marca. 

Diatomite Empresas de produtos químicos comerciais, científicos ou para piscinas. 

Ácido hidroclorídrico Lojas de ferragens; o ácido muriático está geralmente disponível em 
soluções de 18º até 20º Baumé. 

Peróxido de hidrogénio  
(30 – 35%) 

Supermercados e lojas de ferragens. 

Glicerina sem cal Lojas de ferragens; usado como base para loções para as mãos. 

Óleo de linhaça Lojas de ferragens e de tintas. 

Nafta (espíritos minerais) Lojas de ferragens. 

Ácido oxálico Lojas de ferragens; cristais. 

Parafina líquida Lojas de ferragens 

Ácido acético Empresas de produtos químicos comerciais ou científicos 

Hidróxido de potássio Empresas de produtos químicos comerciais ou científicos 

Citrato de sódio Farmácias; parece-se com sal grosso. 

Hidróxido de sódio 
(soda cáustica) 

Supermercados. 

Tiosulfato de sódio Farmácias ou lojas de fotografia; sal branco ou “hypo” dos agentes 
fixadores fotográficos. 

Talco Farmácias; pó inerte disponível como “talco purificado”, pode ser substituído 
por “talco de banho” 

Tricloroetileno Empresas de produtos químicos comerciais ou científicos e possivelmente 
algumas estações de serviço e supermercados; solvente altamente refinado 
para fins de limpeza a seco. 

Varsol Estações de serviço; solvente refinado. 

Cré Fabricantes de tintas, possivelmente nalgumas lojas de tintas; giz em pó. 
Pode ser por cozinha culinária, se a sua compra for difícil. 

 
* AVISO : Alguns produtos químicos e seus fumos podem ser perigosos. Devem-se usar sempre roupas e acessórios de protecção, 
ventilação apropriada e procedimentos de segurança no seu manuseamento. O uso e despejo de alguns químicos são 
regulamentados por leis federias, estaduais e locais, que podem ser consultadas antes desse uso. 
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LIMPEZA DE ALVENARIA VELHA 
 
A publicação “Cleaning Mansonry – A Review of the Literature”, de Calyford. T. Grimm, relaciona 

diversos métodos para a limpeza de paredes exteriores em alvenaria. Eles são : vapor a alta pressão, 
jacto de areia, lavagem manual, água à pressão e químicos com vapor. 

 
 
Vapor a alta pressão 
 
Este método aplica-se facilmente e satisfatoriamente a variados tipos de alvenaria e é 

geralmente não prejudicial para a maioria das superfícies de alvenarias. Edifícios com tijolos lisos e 
duros ou com tijolos de superfície vidrada devem ser sempre limpos com vapor. Quanto mais 
impermeável for um tijolo, mais fácil de limpar ele será. A limpeza a vapor sem aditivos químicos é feita 
usualmente a pressões inferiores a 60 psi (400 kPa). 

 
Em muitos casos, os edifícios podem ser satisfatoriamente limpos com vapor a alta pressão 

simples. Para as manchas é por vezes necessário um detergente. 
 
 
Jacto de areia 
 
O método seco do jacto de areia só poderá ser empregue quando o tijolo não ficar danificado e 

em certos tipos de tijolo que não fiquem satisfatoriamente limpos com vapor. Ver a secção Jacto de areia 
no capítulo Limpeza de alvenaria nova. 

 
 
Jacto de areia por via húmida 
 
O método do jacto de areia por via húmida é usado sobre tijolo duro e a sua eficiência depende 

da acção de um abrasivo transportado pela água. Sugere-se para a remoção de tinta ou de outros 
revestimentos de superfície, quando a abrasão desta seja aceitável. O jacto de areia por via húmida 
emprega água na acção de limpeza para eliminar os resíduos. 

 
 
Limpeza com agregados por via húmida 
 
O método de limpeza com agregados por via húmida é um procedimento especial a ser usado 

sobre tijolo macio ou materiais pétreos brandos, e é particularmente eficiente em superfícies com 
ondulações, esculturas ou outras ornamentações. É um procedimento suave mas profundo, que 
emprega uma mistura de água com agregados friáveis libertados pela sílica, a qual é projectada a baixa 
pressão por um bico de projecção com acção “esfregadora” que limpa eficientemente e sem danificar a 
superfície. 

 
 
Lavagem manual 
 
Muitos edifícios de pequenas dimensões têm sido lavados manualmente com grande sucesso. É 

um método ligeiramente mais vagaroso e não tem a vantagem do aquecimento como no caso do vapor a 
alta pressão. Normalmente este trabalho é feito usando-se sabão ou detergente com água fria. O método 
é geralmente mais caro porque é mais demorado, não se aplica a qualquer tamanho de trabalho, e pode 
necessitar de ser repetido mais frequentemente. Ver a secção Lavagem Manual com Balde e Escova.  

 
 
Água fria a alta pressão 
 
Este método geralmente resulta num trabalho satisfatório. É necessário um grande fornecimento 

de água. No entanto, o esgotamento dessas grandes quantidades de água é por vezes um problema. 
 
Em alvenarias de tijolo muito suja, a água a alta pressão pode ser muito eficiente, mas exige 

aplicação cuidadosa por operários experientes. A pressão não pode exceder aquela que possa danificar 
a alvenaria que está a ser limpa. A pressão no bico acima dos 700 psi (4850 kPa) pode danificar os 
tijolos e as juntas de argamassa. 
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Químicos com vapor 
 
O Sr. Grimm indica que os químicos com vapor a alta pressão são principalmente usados para 

remover recobrimentos da alvenaria, tais como a pintura. É um campo muito especializado e, 
frequentemente, o próprio agente de limpeza só pode ser determinado após a análise dos vários factores 
envolvidos em cada caso específico. 

 
 
LIMPEZA DE ESTRUTURAS HISTÓRICAS 
 
Este tipo de acção de limpeza deve ser entregue a um especialista em restauro. Existem estudos 

adequados e publicações disponíveis sobre este trabalho de restauro. Antes de uma estrutura antiga ser 
limpa, várias perguntas têm que ser feitas antes de uma tomada de decisão final, tais como : 

(1) Porquê limpar ? 
(2) O que é sujidade ? e 
(3) O que é parte da edificação ? 

 
A pergunta “Porquê limpar ?” é feita na publicação “The Cleaning and Waterproofing Coating in 

Mansonry Buildings” – Preservation Briefs N.º 1, por Robert C. Mack, AIA. 
 
 
 
SUMÁRIO 
 
A limpeza de alvenarias continua a ser, na maior parte das vezes, um procedimento por 

tentativas-e-erros. Portanto, recomenda-se fortemente que cada procedimento de limpeza e que cada 
produto químico de limpeza seja testado como se sugere nesta Nota Técnica. Estes testes devem ser 
executados nas condições de temperatura e humidade que mais se aproximem daquelas sob as quais a 
alvenaria de tijolo vai ser limpa. Os produtos de limpeza recomendados pelo fabricante do tijolo ou pelo 
fabricante de produtos de limpeza também devem ser testados antes de serem aplicados à totalidade da 
obra. 

 
Se as sugestões e recomendações gerais constantes desta Nota Técnica forem seguidas com 

critério e bom senso, será possível e prático executarem-se boas limpezas de alvenarias de tijolo. Devido 
às diversas naturezas das soluções, procedimentos e problemas de limpeza, o Brick Institute of America 
não pode aceitar qualquer responsabilidade pelo sucesso final ou pela eficiência desses procedimentos. 

 
Em conclusão, nada é mais eficiente do que uma cuidadosa atenção exercida durante a 

construção para se conservarem as paredes de tijolo relativamente limpas. Se tivermos sucesso nisso, 
será eliminada a necessidade de procedimentos de limpeza dispendiosos. 
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