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Eflorescências, auréolas e manchas em alvenarias 
NOTA 

TÉCNICA 

8 
 
 
Informação Geral 
 
A aparência de uma edificação é realçada pela boa qualidade da sua alvenaria. Após séculos 
de exposição à intempérie, a alvenaria de tijolo cerâmico mantém uma aparência atraente. Isto 
só pode ser conseguido se for dada importância aos bons pormenores na fase de projecto, 
seguindo-se uma boa execução. 
 
A falta de cumprimento destes dois princípios conduzirá a alvenarias desagradáveis à vista, 
que não irão melhorar com a idade, e isto apenas pode ser remediado pela limpeza da 
edificação. 
 
Para melhores resultados : 
 

• Ter a atenção devida na fase de projecto 
• Usar argamassas produzidas em fábrica para o assentamento 
• Escolher o fabricante de argamassa correcto 
• Seleccionar um membro da Associação dos Produtores de Argamassas 
• Dar atenção aos procedimentos em obra e à mão-de-obra 

 
As principais causas de alvenarias inestéticas são : 
 

• Manchas construtivas 
• Eflorescências 
• Auréolas 

 
É fácil identificar-se um assentamento descuidado, mas as eflorescências e as auréolas são 
frequentemente confusas. 
 
 
 
Manchas construtivas 
 
A sua principal causa é a conspurcação dos tijolos com argamassa, o que se torna 
particularmente visível quando for usada uma argamassa de cor contrastante. Outras matérias 
estranhas depositadas sobre a alvenaria durante a construção também irão desfigurá-la e 
serão provavelmente difíceis de remover. 
 
Outro factor que pode estragar a aparência da alvenaria é o efeito de “faixa” que se pode ver 
em muitas paredes. A sua causa pode ser a variação de tonalidade entre diferentes remessas 
de tijolo. O tipo de junta também pode ser uma causa desta anomalia e é mais pronunciada 
quando as juntas são vincadas ao ferro. 
 
Vincar as juntas ao ferro traz a leitada à superfície e se a consistência da argamassa variar sob 
o ferro assim irá variar o teor da leitada. O clima e as condições dos materiais também podem 
afectar este problema. Quanto mais molhadas estiverem a alvenaria e a argamassa, maior será 
a quantidade de leitada e, portanto, mais clara a junta. 
 
Tijolos e areias que contenham materiais estranhos, tais como pirites e lenhite, podem 
provocar manchas sob uma exposição climatérica continuada. 
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Eflorescência 
 
Muitos materiais de construção contêm sais solúveis e, com a água usada na construção, estes 
sais irão passar a solução e, posteriormente, reaparecer à, ou próximos da, superfície 
conforme a edificação vai secando. Esta forma de eflorescência vai persistir, a menos que se 
lave a alvenaria com água corrente, e normalmente desaparece sob o efeito da chuva, após 
um curto período de tempo. 
 
Os sais responsáveis pela eflorescência são geralmente consequência dos materiais de 
construção usados, embora não se possam desprezar outras fontes de contaminação. 
 
 
Auréolas 
 
As argamassas contendo cimento podem vir a ficarem recobertas com uma fina camada 
superficial de material carbonatado, consequente da cal livre presente em todos os tipos de 
argamassas de cimento. Este efeito pode ser visível quando forem usadas argamassas de 
assentamento não pigmentadas, mas como a cor da camada de argamassa de acabamento da 
junta se aproxima bastante da cor da argamassa de assentamento, não é vulgarmente 
considerado um problema, apesar de na realidade ser bem visível. O efeito pode ser mais 
pronunciado quando forem usadas argamassas pigmentadas mais escuras no acabamento da 
junta. 
 
Investigações levadas a cabo para se determinar a relação entre a argamassa usada, o 
projecto de acabamentos e o grau de perfeição da execução, evidenciam que houve diferenças 
insignificantes entre o uso de argamassas de cal:areia e argamassas não baseadas em cal. A 
pormenorização foi considerado o factor preponderante, já que alvenarias correctamente 
detalhadas, embora mostrando uma completa ausência de perfeição na sua execução, 
demonstraram a importância de uma pormenorização correcta quando se projecta uma 
estrutura em alvenaria. 
 
 
Acções preventivas 
 
As causas das manchas construtivas, eflorescências e auréolas têm sido discutidas, mas 
porque continuam elas a aparecer ? 
 

1. Projectar e planear bem 
 

Deve ser prestada atenção às especificações de projecto, especialmente peitoris, 
capeamentos, ligações, etc. Não deve ser permitido o escorrimento de água pela alvenaria 
e esta deve ser mantida húmida. 
 
2. Escolher a argamassa correcta 

 
Utilizar uma argamassa produzida em fábrica, fornecida por um membro da Associação 
Industrial das Argamassas, para se obter um efeito mais durável e livre de defeitos. 
 
3. Cuidados em obra e mão-de-obra 
 
A água na obra é ao mesmo tempo “amigo e ladrão”. É necessário garantir-se a hidratação 
do cimento, do gesso, etc., mas a água em excesso pode provocar muitos problemas tais 
como eflorescências, fendilhações por desidratação, etc. 
 
Os construtores devem cobrir os materiais em obra, quer antes, quer depois do seu 
assentamento. No caso de materiais para paredes, isto irá reduzir as eflorescências e as 
auréolas. Cuidar bem dos materiais proporciona uma boa execução, a qual irá reduzir as 
manchas construtivas. 
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SER CUIDADOSO DURANTE A CONSTRUÇÃO POUPARÁ DINHEIRO NO FINAL 

 
Acções curativas 
 
As eflorescências, salvo se forem causadas por humidades permanentes, podem ser lavadas 
pela chuva e não provocam desfigurações permanentes. Escová-las com uma escova firme 
quando estiverem secas é a melhor maneira de as remover. A remoção das manchas 
construtivas e das auréolas pode ser feita até certo ponto por tratamentos com materiais 
apropriados ou com ácido hidroclorídrico diluido. No entanto, antes de se tentarem estes 
trabalhos curativos, deve-se fazer sempre uma experiência numa pequena área de ensaio e 
consultar o fabricante dos tijolos. 
 
 
OBSERVAR SEMPRE TODAS AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E 
SANITÁRIAS, E USAR LUVAS  E ROUPAS DE PROTECÇÃO. 
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 água limpa. 

 
 
 
 
(1) Os British Standards estão presentemente sob revisão para compatibilização com as 
Normas Europeias. Os novos standards estão em diferentes estados de preparação e/ou 
publicação; para uma lista completa dos British Standards e das novas Normas Europeias ver a 
folha de dados de referências técnicas do MIA. 
 

 

! 
O contacto com argamassas frescas pode provocar queimaduras pelo cimento (ulceração cutânea). Evite 
o contacto com a pele usando roupa protectora apropriada bem como protecção para os olhos onde 
existir possibilidade de salpicos. Quando houver contacto com a pele, quer directo quer através de roupa 
saturada, lave a área afectada sem demora. Quando houver contacto com os olhos, a área deve ser 
imediatamente e meticulosamente irrigada com

 
      Os códigos de execução, normas e regulamentos legais apropriados devem ser sempre respeitados. 

 
      A informação desta folha técnica pode ser livremente copiada por gentileza da Mortar  
      Industry Association. 
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