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Essa é a água que pode sair de uma areia comprada em armazém de construção para aplicação na construção!  OLINDA – PE                             ISBN:  1111-0000

As Boas Práticas da Gestão da Conservação é uma série de fichas técnicas, elaboradas por profissionais e especialistas, com o 
objetivo de divulgar os estudos e as pesquisas, cujas experiências práticas têm se mostrado confiáveis e exitosas.  

O compromisso com a utilização das boas práticas, em qualquer campo do conhecimento, é a garantia de se trabalhar bem e 
produzir bons resultados. As boas práticas são recomendadas como um modelo para se obter o melhor benefício com base na 
experiência acumulada.  .   

O CECI apresenta duas séries de fichas para divulgação das boas práticas da conservação do patrimônio cultural construído:  

Boas Práticas da Gestão da Conservação Urbana  

Boas Práticas da Gestão de Restauro 
 

AREIA LAVADA e QUEIMADA 
Jorge Eduardo Lucena Tinoco, arquiteto 
 

Introdução à Série das Boas Práticas 
 

As boas práticas no âmbito da conservação do patri-
mônio construído são aquelas que privilegiam condu-
tas que garantam a integridade e a autenticidade do 
bem cultural. 

A “boa prática” não deve ser considerada apenas um 
termo da moda para designar simplesmente um 
processo ou uma metodologia que representa a 
forma mais eficaz de atingir um objetivo específico. O 
termo deve, preferencialmente, ser empregado no 
plural “boas práticas”, pelo fato de ser discutível se 
existe uma abordagem única e melhor para se atingir 
um fim. Uma definição adequada é de que as boas 
práticas são aquelas que têm provado trabalhar bem 
e produzir bons resultados e que, portanto, podem 
ser recomendadas como modelos (FAO, 2004). 

A adoção das boas práticas da conservação ampara-
se nos preceitos contemporâneos da significância do 
bem cultural (VIÑAS, 2005) e da sustentabilidade das 
intervenções. A questão da significância respalda-se 
nos valores que o objeto carrega, nos atributos intrín-
secos à memoria coletiva ao qual pertence ou que 
foram declarados quando da sua classificação como 
bem cultural a ser preservado. A sustentabilidade, em 
termos práticos, consiste nas maneiras de se pensar e 
se agir sobre o patrimônio com a inteligência neces-
sária à economicidade dos recursos associada às 
condutas da mínima intervenção e às ações de inspe-
ções periódicas e manutenções preventivas. 

As boas práticas da conservação e do restauro estão 
intimamente ligadas às condutas éticas dos profissio-
nais. Neste sentido, uma boa prática não pode ser 
dissociada dos critérios consagrados pelas comunida-
des técnicas nacionais e internacionais de proteção 
aos bens culturais.  

Para verificar se um método ou processo é considera-
do uma boa prática, é necessário, principalmente, 
identificar se ela provou os melhores resultados ao 
longo do tempo e se atende às necessidades atuais, 
sem oferecer riscos ou comprometer a capacidade de 
atender às necessidades futuras. 

GENERALIDADES 

A areia é um dos minerais mais comuns e abundantes 
na terra, pois resulta da erosão das rochas. A areia é 
um sedimento cujos grãos variam de 2 a 0,0625mm, 
segundo a escala de Wentworth:  
 

2,0 a 1,0......... Areia muito grossa  
1,0 a 0,50....... Areia grossa  
0,50 a 0,250... Areia média 
0,250 a 0,125.. Areia fina  
0,125 a 0,062.. Areia muito fina 

 

 

As areias mais comuns são constituídas predominan-
temente com quartzo. A composição mineralógica 
das areias pode revelar a sua fonte. Os depósitos de 
areia não apresentam plasticidade e compressibilida-
de como ocorre com os solos argilosos e siltosos. 
Entretanto, a porosidade e a permeabilidade são 
elevadas.   

A areia é um dos principais materiais da construção 
civil. Entra na composição de inúmeros itens de 
serviços, destacando-se as argamassas de revesti-
mentos e de assentamentos, bem como na produção 
do concreto. Como material agregado deve ter um 
comportamento inerte, ou seja, não participar das 
reações químicas do aglutinante na argamassa. 

Embora a maioria dos profissionais da construção 
considere a areia como um produto da natureza 
pronto para o uso, no passado ela era submetida a um 
processo de lavagem antes da aplicação nas arga-
massas superioresi. E, conforme o caso, era também 
queimada.  

AREIA LAVADA 
Desde o século I a.C. que o arquiteto Marcus Vitruvius 
Pollio já recomendava boas práticas para o uso das 
areias na construção. Naquela época, dizia ele não ser 
fácil achar a areia de jazida natural em abundância e 
que, por ser encontrada em lugares específicos e 
distantes, o transporte é difícil e caro. Assim, quando 
não fosse possível se utilizar essa areia, poderiam ser 
usadas as areias de rio ou de mar desde que lavadas 
(VITRUVIO, Livro I, cap. 2, p.16). 

Até a década de 1960 em Pernambuco ainda se 
utilizava a prática de se lavar a areia no canteiro da 
obra. Evidentemente que naquela época esse proce-
dimento era restrito às construções mais abastadas. 
Porém, no passado, era uma tarefa comum e fazia 
parte das composições dos preços dos serviços pelos 
empreiteiros (CARICCHIO, 1959, P.100). 
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Seja a areia de cava ou jazida, dos rios ou oceanos, 
toda a areia a ser aplicada na execução dos compo-
nentes construtivos acima da linha de embasamento 
da edificação, deve ser lavada. Na atualidade esse 
procedimento é ainda mais necessário devido as 
graves contaminações dos solos e rios. Evidentemen-
te, que os custos de produção para lavar a areia 
tornam o preço final de venda elevado. Entretanto, 
considerando os benefícios de longo prazo com a 
redução da periodicidade das manutenções, verifica-
se uma economia substantiva. 

Para os trabalhos que exijam maiores quantidades de 
areia lavada, podem ser utilizadas as areias lavadas 
industrialmente por ciclonagem.  

A lavagem para menores quantidades pode ser feita 
no canteiro das obras, verificando-se antes o nível de 
sujidades do agregado. Para tanto, basta pegar um 
punhado de areia e esfrega-lo com força nas mãos 
(Fig. 02). As areias contaminadas com materiais 
orgânicos, argilas e outros deixam vestígios mais ou 
menos evidentes. É aconselhável também cheirar as 
palmas das mãos logo após, pois odores pronuncia-
dos são indicadores de contaminações. 

 
Fig. 02 – Verificação rápida de sujidades e contaminações na 
areia. Experimento da aluna Raissa Balthazar no Curso 
Gestão de Restauro, 2013. 

Em seguida, se enche um copo ou frasco de vidro até 
a metade com a areia. Em seguida, coloca-se água 
potável e mexe-se vigorosamente, derramando-se a 
água na sequência sem desperdiçar a areia. Repete-se 
o processo até a água ficar limpa, translúcida. Obtém-
se assim a quantidade de lavagens necessárias para 
limpeza da areia. 

 
Fig. 03 – Experimento de lavagem de areia no curso Gestão de 
Restauro. Aluna Renata Lopes Pereira, 2006. 

É claro que contaminantes bacterianos e de metais 
pesados não serão identificados e eliminados por este 
processo. Neste caso, são necessários exames labora-
toriais específicos. 

AREIA QUEIMADA 
A prática de queimar ou aquecer a areia para aplica-
ção em argamassas de revestimentos de fachadas 
caiu no esquecimento da maioria dos construtores. 
Apenas os operários e profissionais mais antigos 
lembram-se do uso do procedimento de estucador 
para o preparo do reboco simili-granitoii ou argamas-
sa-raspada como é denominado hoje em dia o reboco 
que imita pedras graníticas. Rebocos externos imi-
tando o granito foi um modismo na arquitetura das 
primeiras décadas do século 20, perdurando até os 
meados da década de 1960 em Pernambuco. 

O simili-granito ou argamassa-raspada era um reves-
timento caro para a sua época, mas muito mais 
barato que a aplicação de pedras ornamentais. Alias 
esse tipo de reboco surgiu inicialmente para substituir 
as pedras assentes nas linhas de embasamento dos 

edifícios, ganhando posteriormente os planos superi-
ores, sempre imitando os revestimentos de pedras. 

A arquitetura moderna também fez uso dessa arga-
massa mais pelas suas características de excelência 
em impermeabilidade e durabilidade que por razões 
estéticas de mimetizações.  

 
Fig. 04 – Ef. Walfrido Antunes, Recife – PE.  

Em Recife, Pernambuco, ainda podem ser vistas 
algumas edificações que preservaram esse revesti-
mento externo de fachada, alguns sem jamais terem 
recebido uma demão de pintura de manutenção 
desde a construção. No caso dos dois exemplos das 
imagens, uma longevidade de mais meio século. 
Essas argamassas recebiam pigmentos e, como isso, 
evita-se as pinturas periódicas. 

 
Fig. 04 – Casa modernista (1959), Av. Rosa e Silva, Recife - PE 

Queimar ou aquecer a areia também era uma boa 
prática para a obtenção de argamassas flexíveis 
aplicadas em locais de movimentações, vibrações ou 
de grandes incidências de radiações solares. A arga-
massa flexível tinha a adição de óleo de linhaça, que 
retardava o endurecimento e mantinha flexibilidade 
ao longo dos anos.  

Para fins de experimentos ou de utilização em peque-
nos traços de argamassas, a queima da areia deve ser 
feita em panelas ou tachos de ferro fundido. No 
passado, nos canteiros, era utilizada uma chapa de 
ferro grande, colocada sobre um fogo, a semelhança 
de casas de farinha.   

 
Fig. 05 – Queima de farinha em forno tradicional. Nos cantei-
ros queimava-se a areia com a mesma técnica (R.A.) 

É interessante a observação da queima da areia. 
Neste sentido deve ser verificado se ocorrem exala-
ção de odores e mudança de cor. A areia após o 
esfriamento tem aparência de mais fina e apresenta-
se mais leve. Ela fica ativa e ávida por água. Deve ser 
reservada num depósito após o esfriamento para 

evitar a aquisição de água pelo contado com a umi-
dade do ar.   

CONCLUSÃO 
A lavagem e a queima de areia eram itens de especifi-
cação de serviços e seus custos eram apropriados nas 
composições de custos de concreto e de produção de 
argamassas (CARACCHIO, 1959, p.7). A areia quei-
mada para a execução dos rebocos externos era 
exigida pelos setores de Engenharia da Administra-
ção Federal nos editais para contratação de obras 
(DOU, 1932, p.22.506).  

Não se sabe ao certo o porquê dessas boas práticas 
terem sido esquecidas pela construção civil e, princi-
palmente, pelas entidades de preservação do patri-
mônio cultural do país. Terá sido a progressiva im-
plantação da política da obsolescência programada 
pela indústria da construção? Ou o marketing agres-
sivo das indústrias de tintas, de cerâmicas e pedras 
ornamentais para revestimentos de edifícios? Talvez 
o mais provável tenha sido a aceleração do ritmo de 
trabalho aos quais obras passaram a ser submetidas, 
particularmente, durante e após a construção da nova 
Capital, Brasília. 

Seja como for, o processo de lavagem de um metro 
cúbico de areia grossa no canteiro da obra de conser-
vação e restauro da Basílica de Nossa Senhora da 
Penha no Recife apresentou os seguintes quantitati-
vos e detalhes na composição de custos: 

Servente peneirando 16h 
Servente lavando 32h 
Servente secando (horas dia/sol) 40h 
Servente transportes baia/secagem 08h 

Todo o processo foi manual, não se utilizando peneira 
mecânica ou betoneira. Levando em consideração a 
hora/serventeiii de R$ 3,42, teve-se um custo de R$ 
328,32 sobre o preço do metro cúbico da areia posta 
em canteiro. Caso fossem utilizados equipamentos 
mecânicos é certo que esse custo sairia, provavel-
mente, cinquenta por cento mais barato. 

Ficam estas recomendações aos gestores de restauro 
e demais profissionais estucadores para produção de 
argamassas saneadas e longevas. Boas práticas! 
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NOTAS 
 

                                                                        
i As argamassas superiores são aquelas produzidas para 
aplicação acima da linha de embasamento da edificação, isto 
é, que não ficam em contato direto com o solo (R.A.).  
ii
 No Rio Grande do Sul a argamassa de pedra fingida é conhe-

cida pelo no nome de CIREX. 
iii Valor base da Tabela. Disponível em: http://www. sindus-
conpe.com.br/pdf/canalDoFiliado/relacoesTrabalhistas/CCT 
IPOJUCAELITORALSUL20122013.pdf. Acesso em: 14 de 
ago/2013. 


