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Fig. 1d

1  Um pátio de betão ou de lajes pode ser limpo 
com uma máquina de limpeza de alta pressão. 
Se necessário, utilize um detergente. Adapte a 
pressão à dureza do piso: uma pressão dema-
siado baixa não remove a sujidade, mas se for 
excessiva há o risco de danificar um piso mais 
mole ou revestido. Trabalhe com uma pressão 
tão baixa quanto possível e/ou com um jato largo. 
Evite usar o jato rotativo, muitas vezes cha-
mado “turbo”, “rotabuse”, “powerspeed”, etc., 
que poderá danificar as juntas das lajes. Utilize 
este jato especial apenas para manchas muito 

persistentes.
Se existirem, 
proteja as plan-
tas e os arbus-
tos dos jatos de 
água. Poderá utilizar, por exemplo, 
um painel de madeira (figura 1a).

2  Limpe com especial cuidado a junta 
entre o terraço ou o pátio e a fachada. 
Verifique, também, eventuais juntas de 
dilatação nos pátios grandes de cimento. 
Se houver musgo nestas juntas, aplique 
um produto antifungos usando, por exemplo, 
um pulverizador para plantas (figura 1b).

3  Deixe o produto atuar durante o 
tempo indicado, 24 ou 48 horas. Em 
seguida, remova o musgo e a sujidade 
com uma escova dura e encha as jun-
tas com um vedante de poliuretano 
cinzento ou transparente resistente 
à água.

Material necessário

✓ Produto antifungos
✓ Pulverizador
✓ Escova dura
✓ Vedante de poliuretano
✓ Pistola
✓ Colher ou espátula
✓ Escova de nylon
✓ Máquina de limpeza 

de alta pressão

1 Limpar um terraço ou um pátio Limpar um terraço ou um pátio 
de cimento ou lajesde cimento ou lajes

Conselho

Uma escova de nylon e 
água com lixívia (uma 
parte de lixívia para cinco 
partes de água) é uma boa 
alternativa para realizar 
este trabalho caso não 
disponha de uma máquina 
de limpeza de alta pressão. 
Neste caso, tome atenção 
aos salpicos no corpo 
e no vestuário.

4  Aplique o vedante com um 
movimento regular, puxando a 
pistola na sua direção (figura 1c). 
Alise o vedante com uma colher 
(f igura 1d) ou uma espátula 
(às vezes fornecida com o produto) 
previamente mergulhada em água.
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Fig. 2b

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 2a

3  Em algumas regiões, é muito provável que a poluição 
deixe as suas marcas no terraço ou caminho. Para se livrar 
delas, use um produto desengordurante: deite o produto 
num balde com água e escove o pavimento com a mistura.

4  A superfície pode estar suja com manchas de toda 
a espécie (óleo ou ferrugem, por exemplo). Encontrará à 
venda produtos específicos para cada problema.

5  Por vezes, é necessário renovar as juntas. Se forem 
de areia, espalhe mais areia da mesma cor no terraço ou 
caminho e escove para que esta penetre nas juntas e as 
encha (figura 2b), mantendo os ladrilhos no sítio. Se as jun-
tas forem de outro material, proceda como indicado no 
passo 3 do trabalho 1 (veja nas páginas anteriores).

3 Impermeabilizar um terraço  Impermeabilizar um terraço  
revestido com mosaicorevestido com mosaico

Depois de ter limpado o terraço de acordo com 
as instruções apresentadas na página anterior, 
poderá aplicar um revestimento protetor 
transparente. O objetivo é tornar os mosaicos o 
menos porosos possível e protegê-los da água, 
do musgo e da poluição.
Aplique o produto numa ou duas camadas, 
seguindo as instruções da embalagem. O produto 
é muitas vezes utilizado com um pulverizador 
de pressão (figura 3a). Mantenha a cabeça de 
pulverização a cerca de 50 centímetros do chão. 
Em vez de um pulverizador poderá também usar 
um rolo (figura 3b). O essencial é impregnar bem 
a superfície com o produto.

Material necessário

✓ Impermeabilizante 
transparente próprio

✓ Pulverizador ou rolo 
de pintura

Atenção!

Tenha cuidado para não manchar ou salpicar 
os locais que não devam ser tratados: mais vale 
proteger as árvores e arbustos com um plástico. 
Tome também atenção a  portas, soleiras, 
janelas e parapeitos. Estas manchas são, 
normalmente, muito difíceis de remover.

Material necessário

✓ Produto antimusgo
✓ Escova dura
✓ Escova de nylon
✓ Produto 

desengordurante

2 Remover o musgo, limpar e renovar as Remover o musgo, limpar e renovar as 
juntas de uma superfície pavimentadajuntas de uma superfície pavimentada

Quando se usa a máquina de limpeza de alta 
pressão para limpar um terraço ou um caminho 
de ladrilhos, corre-se o risco de danificar as juntas. 
Por esta razão, é muitas vezes preferível usar 
o material tradicional.

1  Os mus-
gos e os líque-
nes crescem 
em todos os 
materiais porosos e, portanto, também nos ladrilhos. 
Com tempo húmido, estes podem tornar-se escor-
regadios. Comece por usar um produto antimusgo. 
Aplique o produto com uma escova de nylon dura 
(figura 2a) ou um pulverizador de pressão. Deixe o 
produto atuar durante o tempo indicado, em geral 24 
ou 48 horas. De seguida, passe uma escova dura pela 
superfície a fim de eliminar os restos de musgo.

2  Lave com uma escova e água limpa. Se ainda restarem 
musgos, repita o passo 1.
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4 Combater as ervas daninhas Combater as ervas daninhas 
num caminhonum caminho

Material necessário

✓ Regador
✓ Extensão aspersora
✓ Herbicida
✓ Pulverizador
✓ Aparelho térmico  

para eliminar ervas
✓ Raspador para juntas

1  Em superfícies grandes, use um regador com uma 
extensão aspersora (figura 4a). Deite água misturada com 
herbicida no regador.

2  O pulverizador (figura 4b) serve igualmente 
para superfícies grandes, mas permite, além 
disso, trabalhar de forma localizada e chegar 
a zonas de mais difícil acesso. Pode usar-se 
a mesma mistura de água e herbicida.

3  Outra solução para combater as ervas daninhas é usar um apa-
relho térmico, estilo maçarico (figura 4c), que destrói as células das 
plantas. Estes aparelhos funcionam com uma botija 
de gás butano do tipo usado no campismo. 
O inconveniente é que as ervas daninhas 
nem sempre são destruídas até à raiz, 
voltando a aparecer.

4  Se o problema for pontual e o esforço físico 
não o assustar, use um raspador para juntas ou 
uma faca de cortar erva (figura 4d) para eliminar as 
ervas das juntas.

5 Substituir um ladrilhoSubstituir um ladrilho

Havendo um ladrilho 
danificado no terraço ou no 
caminho, torna-se necessário 
substituí-lo. 

1  Faça uma série de 
furos no ladrilho estragado 
(figura 5a).

2  Corte o ladrilho nesse 
local com um escopro e 
um maço (figura 5b). Retire 
os dois bocados, levan-
tando-os a partir da linha 
de corte.

3  Coloque um pouco 
de areia, com uma colher 
de pedreiro, no espaço 
que ficou a descoberto 
(figura 5c).

4  Posicione o ladrilho novo e 
ajuste com um maço de borracha, 
em pancadas leves.
Coloque uma tábua sobre o ladri-
lho novo e os contíguos, para 
não os estragar e obter um bom 
nivelamento.

5  Deite areia branca e, com uma 
escova, espalhe-a sobre as juntas 
em torno do novo ladrilho, para que 
este fique firme no seu lugar. Atenção!

Trabalhe com cuidado: se usar um escopro 
para tirar o ladrilho danificado, corre o risco de 
estragar os bordos dos ladrilhos contíguos.

Material necessário

✓ Escopro
✓ Maço
✓ Areia branca
✓ Colher de pedreiro
✓ Maço de borracha
✓ Tábua
✓ Escova
✓ Berbequim e broca 

para pedra
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6 Substituir um ladrilho partido Substituir um ladrilho partido 
sobre betãosobre betão

Se um ladrilho colado sobre uma base de betão 
estiver rachado, só lhe resta tirá-lo e substituí-lo. Material necessário

✓ Escopro
✓ Maço
✓ Areia
✓ Argamassa (cimento-

-cola e de juntas)
✓ Talocha denteada
✓ Colher de pedreiro
✓ Maço de borracha
✓ Nível de bolha de ar 

ou régua
✓ Espátula para juntas

1  Para retirar o ladrilho 
partido, terá de começar 
por suprimir as juntas que 
o rodeiam com um escopro 
e um maço (figura 6a).

2  Retire o ladrilho com o 
escopro, começando pelo 
meio. 

3  Para que a superfície de betão fique comple-
tamente plana, limpe todos os resíduos de arga-
massa antiga. Coloque argamassa e cimento-
-cola em montículos (figura 6b), com uma colher 
de pedreiro, e espalhe-os para as extremidades 
com uma talocha denteada.

4  Posicione o novo ladri-
lho no lugar e assente-o 
com o cabo de um maço 
(figura 6c) ou com um 
maço de borracha. Com a 
ajuda de uma régua ou de 
um nível de bolha comprido, 
verifique se está alinhado 
com os restantes.

5  Encha as juntas com 
argamassa específica para 
o efeito (figura 6d), de forma 
a evitar as acumulações de 
água. Use uma espátula para 
juntas, a qual será útil para as 
encher e alisar.

Atenção!

Retire os ladrilhos rachados 
pelo meio e não pelos 
bordos, para não danificar 
os restantes.

7 Retirar um piso de betão Retirar um piso de betão 
assente sobre terraassente sobre terra

Material necessário

✓ Maço
✓ Escopro
✓ Pá
✓ Dois pés de cabra ou 

duas barras de ferro

Talvez não tenha vontade de colocar sozinho um 
chão novo no pátio ou no quintal. Ainda assim, 
fará grandes poupanças se tirar você mesmo 
as lajes de betão velhas e o que está por baixo. 
Desta forma vai criar uma “caixa” para a betonilha 
(mistura de cinco partes de areia para uma de 
cimento), sobre a qual assentarão as novas lajes.

1  Levante uma primeira laje 
com um maço e um escopro. Em 
seguida, poderá separar e levantar 
as outras lajes com um pé de cabra.

2  Se tiver sorte, as lajes existentes assentam 
numa camada de areia. Esta camada retira-se 
facilmente com uma pá, sobretudo se não houver 
demasiadas pedras.

3  A tarefa complica-se quando o pavimento assenta 
numa cama de betão. Neste caso, claro que poderá 
cortar o betão, pouco a pouco, com o maço e o escopro 
ou uma picareta. No entanto, será mais rápido se usar 
pés de cabra ou barras de ferro com um comprimento 
de, por exemplo, um metro. Mantenha a barra ou o pé 
de cabra na vertical, com a ponta assente no betão, 
e bata com o maço. Depois de ter feito uma fissura na 
camada de betão, poderá retirar um primeiro bocado. 
A partir de então, utilize dois pés de cabra. Introduza 
um deles sob o betão. A seguir, coloque o outro sob 
o primeiro na perpendicular (figura 7). Ao levantar o 
pé de cabra de baixo, deslocará, portanto, os dois. 
Devido a este efeito de alavanca, poderá separar 
bocados de betão maiores.

4  Finalmente, se pretender colocar 
as lajes sobre um piso rijo, como a beto-
nilha, deverá cavar uma “caixa” com 
15 a 20 centímetros de profundidade. 
Atenção que esta operação vai gerar 
um volume de detritos considerável, 
mesmo que a superfície seja relativa-
mente pequena. Para eliminar os detri-
tos, pode alugar os serviços de recolha 
de entulho através de contentor ou de 
sacos próprios.

Conselho

Consulte várias empresas 
que procedam à recolha de 
entulho e peça orçamentos 
antes de optar, já que 
os preços podem variar 
significativamente.
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Atenção!

Ponha sempre óculos 
de proteção e luvas 
quando trabalhar 
com a rebarbadora.

8 Reparar uma tela Reparar uma tela 
de impermeabilizaçãode impermeabilização

Material necessário

✓ Escova
✓ Lixa
✓ Pano húmido
✓ Maço e escopro 

ou rebarbadora
✓ Argamassa
✓ Óculos de proteção
✓ Luvas
✓ Tela de 

impermeabilização

As paredes acima do telhado, como, 
por exemplo, as das chaminés, são 
muitas vezes recobertas com uma tela 
de impermeabilização, geralmente de 
chumbo, que impede as infiltrações 
na junção entre a parede e o telhado.

1  Se a tela de impermeabilização estiver dani-
ficada ou oxidada, comece por eliminar todas as 
marcas de sujidade com uma escova.

2  Lixe a tela danificada, limpe-a com um pano 
molhado e deixe secar.

3  Em seguida, aplique um novo troço 
de tela de impermeabilização (figura 8), 
pressione-a com firmeza e elimine 
todas as bolhas de ar. Tenha em conta 
as indicações do fabricante.

4  Se a parte superior da tela antiga estiver coberta 
de reboco, terá de começar por retirar as partes de 
reboco que estiverem soltas. O melhor é, aliás, retirar 
toda a junta numa largura de três a quatro centímetros 
com um maço e um escopro ou, se tiver uma, com uma 
rebarbadora.  Remende a tela 
e volte a rebocar a junta com 
argamassa.

9 Reparar lintéis ou varandas de betãoReparar lintéis ou varandas de betão

Material necessário

✓ Escova metálica
✓ Trincha
✓ Antiferrugem
✓ Cimento epoxy
✓ Espátula ou colher 

de pedreiro
✓ Primário e pintura 

para betão

Quando os lintéis e as varandas de betão estão 
deteriorados, há o risco de se irem esboroando 
até a armação metálica ficar à vista. Esta pode 
enferrujar, o que irá acelerar a desintegração 
do lintel ou da varanda, com todos os riscos daí 
decorrentes.

1  Se os ferros da arma-
ção já estiverem à vista, 
e com sinais de ferrugem, 
comece por a eliminar 
completamente com uma 
escova metálica (figura 9a).

2  Aplique um produto 
antiferrugem com uma 
trincha (figura 9b).

3  Em seguida, poderia tapar os 
buracos com argamassa já pre-
parada. Mas é pouco provável que 
consiga uma com a mesma compo-
sição da original. Ora, se trabalhar 
com betões diferentes arrisca-se 
a criar novas tensões e fissuras. 
Mais vale trabalhar com uma arga-
massa de reparação estrutural de 
betão, tal como o cimento epoxy, 
uma espécie de resina sintética 
normalmente sob a forma de dois 
componentes. Aplique o cimento 
epoxy, em várias camadas, com 
uma espátula ou colher de pedreiro 
(figura 9c): comece pela primeira 
camada e, quando esta tiver endu-
recido, passe à segunda. Repita a 
operação até que o buraco esteja 
completamente tapado.

4  Se o betão estiver deteriorado 
numa esquina, antes de aplicar o 
cimento fixe uma tábua num dos lados 
com um peso ou um grampo (figura 9d). 
Desta forma, irá obter um acabamento 
a direito. Em seguida, faça o mesmo 
do outro lado da esquina.

5  Se quiser, pode terminar 
aplicando uma camada de tinta. 
Antes de pintar, limpe e desen-
gordure a superfície. Em seguida, 
aplique um primário para betão 
e depois uma ou duas camadas 
de tinta para betão.



TRABALHOS DE MANUTENÇÃO No exterior da casa

24 25
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10 Reparar juntas em mau estadoReparar juntas em mau estado

Material necessário

✓ Martelo
✓ Buril
✓ Rebarbadora
✓ Óculos de proteção
✓ Luvas
✓ Argamassa 

para juntas
✓ Pincel
✓ Pulverizador 

para plantas
✓ Espátula para juntas
✓ Talocha

1  As juntas em mau estado devem ser escavadas até 
uma profundidade de 1,5 a dois centímetros. Tratando-se 
de pequenas áreas, use um martelo e um buril estreito. 
Se a superfície for grande, será melhor optar por uma 
rebarbadora. Neste caso, proteja-se com óculos de pro-
teção e luvas.

2  Prepare uma nova argamassa para as juntas 
(uma parte de cimento com 2,5 ou três partes 
de areia branca). Nas juntas brancas pode usar 
cimento branco. Tratando-se de outras cores, 
junte um corante à argamassa. Existem tam-
bém alguns produtos prontos a usar, que terá 
de misturar com água utilizando uma colher 
de pedreiro ou um misturador adaptado ao 
berbequim. Para verificar se a composição é 
adequada, amasse com a mão um pedaço de 
argamassa do tamanho de uma bola de ténis. 
Se escorrer água, a argamassa está demasiado 
húmida. Caso a bola se desmanche, é porque 
a argamassa está seca demais.

3  Antes de começar a encher as juntas, limpe a 
poeira com um pincel húmido. Humedeça as jun-
tas com um pulverizador de plantas, para evitar 
que a argamassa seque demasiado depressa.

4  Aplique a nova argamassa 
com a ajuda de uma espátula para 
juntas. Para as juntas verticais, 
modele um pedaço de argamassa 
em forma de ovo. Ponha a parte 
mais estreita do ovo perto da junta 
e, com a espátula, introduza a arga-
massa (figura 10a). 

5  Quer se trate de juntas verti-
cais ou horizontais, passe a espá-
tula sobre a junta que acabou de 
encher, para alisar a argamassa.

6  Escove a parede com uma 
escova seca enquanto a argamassa 
ainda estiver mole.

Truque 
Encher uma junta vertical 
sem manchar

Encher uma junta horizontal não coloca 
qualquer problema.
Mas encher uma junta vertical é mais difícil. 
Um recipiente pequeno com um canto aberto 
pode facilitar a tarefa. Coloque argamassa 
no recipiente e aplique-a na junta vertical 
com a ajuda de uma espátula curta (veja a 
figura abaixo).

Para as juntas horizontais, ponha 
um pouco de argamassa numa 
talocha. Mantenha o bordo da talo-
cha contra a parte inferior da junta 
a encher e introduza a argamassa 
com a espátula até atingir o nível 
pretendido (figura 10b).
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