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Resumo 

Em Portugal observa-se uma grande predominância de edifícios antigos, cuja 

estrutura resistente assenta nas suas paredes principais, designadas 

paredes-mestras ou resistentes. Dessas construções, grande parte é constituída 

por edifícios com estrutura de alvenaria de pedra. 

A par das anomalias que estas construções possam apresentar, por falta de 

manutenção e conservação, regra geral, é necessário reduzir a sua vulnerabilidade 

sísmica através da reabilitação estrutural, nomeadamente, com o emprego de 

técnicas de consolidação e reforço. Só se poderá garantir a boa prática da 

reabilitação nas construções com o conhecimento das soluções passíveis de ser 

aplicadas em cada caso, tanto na sua concepção e definição na fase de projecto, 

como na execução em obra. 

A presente dissertação pretende contribuir para divulgar o conhecimento das 

técnicas de consolidação e reforço mais utilizadas em paredes resistentes de 

edifícios antigos. 

Para concretizar esse objectivo, identificam-se os aspectos fundamentais 

relacionados com os edifícios antigos nomeadamente com as paredes (classificação 

quanto à função e tipológica), caracterização das estruturas de alvenaria de pedra e 

identificação das tipologias objecto de estudo – paredes de alvenaria ordinária e 

mista; e com as anomalias mais comuns nesses elementos.  

Descrevem-se e caracterizam-se as principais soluções de consolidação e reforço de 

paredes de edifícios antigos, nomeadamente, injecção de caldas, refechamento de 

juntas, desmonte e reconstrução ou substituição, pregagens costura, tirantes, 

confinamento transversal de paredes, rebocos armados, encamisamentos e 

cintagem global da estrutura. São referidos alguns trabalhos de investigação 

realizados no âmbito do estudo dessas técnicas. 

Em complemento da análise efectuada, apresentam-se oito exemplos de aplicação, 

obras em que foram aplicadas algumas das técnicas de consolidação e reforço 

estudadas anteriormente.  

Finalmente, extraem-se as principais conclusões do trabalho realizado e 

sugerem-se vias de desenvolvimento futuro deste tema. 

 

 

Palavras-chave: Edifícios antigos; alvenaria de pedra; paredes resistentes;     

           anomalias; reabilitação estrutural; técnicas de consolidação e reforço. 
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Abstract 

In Portugal there are many old buildings in rural areas and in the historical centers 

of many cities. The structural strength of those buildings lies on their main walls, 

which are built with stone masonry walls.  

It’s necessary to decrease the seismic vulnerability to failure of those old buildings 

threw retrofitting and strengthening techniques in old buildings. Only doing so, the 

rehabilitation of traditional masonry structures can be achieved. That demands the 

knowledge of those solutions and techniques, whether in design phase, whether 

during its execution, so that they can be chosen correctly. 

The present work aims to contribute for a better knowledge of retrofiting and 

strengthening techniques on stone masonry walls. 

To reach that goal, this work identifies the main features related to ancient 

masonry walls, the classification regarding their function and the stone masonry 

structures characteristics. The walls typologies, which are scope of this work, are 

identified. The most common anomalies in those types of structures are also 

mentioned. 

The main retrofitting and strengthening techniques of stone masonry walls are 

analyzed, in particular injections, repointing, replacement of the damaged part and 

its substitution, stitching, ties, steel bar reinforcement, thickening techniques and 

global structural strapping techniques. Some other works made are mentioned. 

There are presented eight examples of buildings in which different retrofitting and 

strengthening techniques on stone masonry walls took place.  

In the end of this work conclusions are extracted and future works are suggested. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Old buildings; stone masonry structures; structural walls;  

  anomalies; retrofitting and strengthening techniques. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A presente dissertação tem como objectivos o estudo das principais técnicas de 

consolidação e reforço1 de paredes de edifícios antigos e a análise das suas 

aplicações em algumas obras que constituem exemplos de aplicação. O 

conhecimento destas soluções é essencial nos trabalhos de reabilitação de 

construções antigas, tanto na fase de inspecção e diagnóstico da situação existente 

antes da intervenção, como na concepção e detalhe do projecto, e também na 

execução em obra. Só com o conhecimento das soluções possíveis e dos seus 

campos de aplicação, se poderá garantir a boa prática da reabilitação, para 

proceder à escolha das mais adequadas. 

Nesta dissertação, considera-se como edifício antigo qualquer edificação anterior ao 

advento do betão armado, que se generalizou em Portugal em meados do séc. XX. 

A estrutura resistente destes edifícios assenta nas suas paredes principais, 

designadas paredes-mestras ou resistentes, que assumem funções estruturais 

importantes, bem como nas paredes divisórias, que contribuem para o 

contraventamento do edifício às acções horizontais. 

O parque habitacional de edifícios antigos em Portugal é considerável. Observa-se 

uma grande predominância de edifícios antigos, quer em zonas rurais, quer nos 

centros históricos de muitas cidades. Segundo os Censos de 2001, existiam em 

Portugal cerca de três milhões de edifícios, um terço dos quais, aproximadamente, 

construídos antes de 1960. Destes, grande parte é constituída por edifícios com 

estrutura de alvenaria de pedra [34]. 

De acordo com os dados do Euroconstruct de 2005, o mercado português da 

reabilitação da habitação representa aproximadamente 23% do mercado da 

construção, ou seja, cerca de seis mil milhões de euros. Apesar da quota da 

reabilitação da construção portuguesa ser uma das menores dos 19 países que 

integram o Euroconstruct, constata-se uma tendência crescente deste mercado que 

se deve a programas públicos de incentivo e à revisão do quadro jurídico do 

arrendamento [63]. 

Neste contexto, e tendo em conta o crescente reconhecimento da sua importância 

em termos de sustentabilidade e de preservação arquitectónica dos centros 

históricos urbanos, é expectável um incremento significativo do número de edifícios 

                                       
1 Os termos “consolidação” e “reforço” encontram-se definidos no Glossário. 
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antigos alvo de trabalhos de reabilitação. Entende-se assim que o estudo das 

técnicas de consolidação e reforço de paredes resistentes de edifícios antigos se 

apresenta com grande actualidade, e que o melhor conhecimento das soluções 

poderá contribuir para aumentar a eficácia das intervenções de reabilitação. 

Uma das principais causas das anomalias que se verificam nas paredes resistentes, 

de alvenaria de pedra, é a sua reduzida resistência à tracção, nomeadamente 

quando são sujeitas a acções dinâmicas, como é o caso dos sismos, ou a 

assentamentos de apoios. Nos edifícios antigos é possível reduzir a sua 

vulnerabilidade através de técnicas de consolidação e reforço, cuja eficácia é 

“ilustrada” na Figura 1.1. Trata-se de uma fotografia tirada na sequência do sismo 

do Faial de 1998 que mostra a clara diferença de vulnerabilidade de dois edifícios. 

Embora ambos tenham estado expostos à mesma acção sísmica, o da esquerda, 

objecto de reforço anterior à data dessa ocorrência, não sofreu danos, enquanto o 

da direita colapsou [15]. 

 

 

Figura 1.1 – Diferença de vulnerabilidade entre edifícios [15] 

 

A presente dissertação está organizada em 6 capítulos. 

No Capítulo 2 é efectuada a descrição das diversas tipologias de paredes de acordo 

com a sua função, natureza e características dos materiais e ligantes empregues. 

Caracteriza-se a tipologia construtiva “alvenaria de pedra”, enunciando os 

parâmetros que diferenciam as paredes resistentes e os seus principais aspectos 

construtivos. Procede-se à identificação e descrição das tipologias objecto de 

estudo, nomeadamente, das paredes de alvenaria ordinária e das paredes de 

alvenaria mista. 
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No Capítulo 3 descrevem-se as principais anomalias que ocorrem nas paredes 

resistentes, devido à falta de manutenção e ao abandono a que os edifícios antigos 

estão sujeitos, decorrentes de erros construtivos, ou ainda de solicitações verticais 

e horizontais excessivas. Procede-se ao levantamento das anomalias mais comuns 

e relevantes nas paredes de construções antigas, nos seus revestimentos e 

acabamentos. Também se abordam as anomalias em fundações, por estas estarem, 

por vezes, directamente associadas ou na origem das anomalias que ocorrem nas 

paredes. 

No Capítulo 4 descrevem-se as principais técnicas de consolidação e reforço de 

paredes de edifícios antigos, caracterizando-as e indicando os seus campos de 

aplicação. Uma vez que existem muitos edifícios antigos que evidenciam as 

anomalias descritas no capítulo anterior, torna-se necessária uma intervenção que 

exige o conhecimento, não só das características da parede, mas também das 

principais soluções de consolidação e reforço possíveis, assim como das suas 

vantagens e limitações. É efectuada referência a trabalhos de investigação 

realizados no âmbito das técnicas de consolidação e reforço de paredes efectuados 

na UNL-FCT e noutras instituições portuguesas.  

No Capítulo 5 apresentam-se alguns exemplos de aplicação de diferentes técnicas 

de consolidação e reforço em paredes de edifícios antigos. Descrevem-se os 

fundamentos e os conceitos abordados anteriormente, nomeadamente, o tipo de 

alvenaria, as principais anomalias detectadas e as soluções preconizadas em 

projecto e a sua execução em obra. 

Por fim, no Capítulo 6, apresentam-se as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido, sendo referidos ainda alguns aspectos de interesse a desenvolver no 

futuro, para um aprofundar dos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Nota do autor: Todas as figuras não referenciadas bibliograficamente são da 

responsabilidade do autor. 
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Capítulo 2 

Paredes de Edifícios Antigos 

2.1 Considerações iniciais 

As paredes dos edifícios antigos apresentam distintos tipos de solução, em que 

podem variar, essencialmente, as técnicas de aplicação e os materiais utilizados na 

sua composição, quer ao nível dos materiais de ligação, quer das unidades 

elementares [2]. 

A classificação tipológica estabelece as diferenças morfológicas em secções de 

paredes, típicas de diferentes locais e épocas. Estas diferenças devem ser tomadas 

em consideração, porque têm influência no comportamento mecânico dessas 

paredes [52]. 

As diferentes tipologias e designações de paredes antigas caracterizam-se de 

acordo com os seguintes aspectos, como se referem nas secções 2.2 e 2.3 [41]: 

 a função desempenhada; 

 a natureza e características dos materiais e ligantes utilizados.  

2.2 Classificação tipológica de paredes quanto à função 

2.2.1 Paredes resistentes ou mestras 

As paredes resistentes são aquelas que contribuem de forma decisiva para a 

estabilidade do edifício face às solicitações verticais (de natureza gravítica) ou 

horizontais (vento e sismos). Têm boa resistência à compressão, sendo menor ao 

corte e muito baixa à flexão e à tracção. São elementos rígidos e pesados, por 

terem uma grande espessura, a qual pode variar de 0,50m a 1,50m, que resulta 

numa grande capacidade para equilibrarem forças horizontais derrubantes e 

deslizantes, numa diminuição da esbelteza que reduz o risco de instabilidade por 

encurvadura, no alargamento do núcleo central e na protecção do interior do 

edifício das acções dos agentes atmosféricos (água, temperatura e vento em 

particular). As paredes-mestras podem ser interiores ou exteriores, de fachada 

(frente e tardoz), ou laterais (sendo de empena quando se prolongam até ao 

espigão do telhado, ou meeira entre edifícios) [2, 42]. 

Este tipo de paredes apresenta uma vasta diversidade de soluções, identificando-se 

uma clara influência local na escolha das mesmas, de acordo com a disponibilidade 

de materiais. Estas podem ser em adobe com blocos de argila cozida ao sol (usual 
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em zonas ricas em barros), de taipa à base de terra seleccionada (característica em 

zonas onde escasseia a pedra), ou construídas em alvenaria de pedra, alvenaria de 

tijolo (maciço ou furado), ou ainda de madeira. Nas construções correntes 

pombalinas2, as paredes interiores com capacidades resistentes são também 

designadas por paredes de frontal. Na Figura 2.1, ilustram-se quatro tipos de 

paredes-mestras [2, 42]. 

  
           Paredes de adobe [39]                 Parede de taipa 

  
         Parede de alvenaria de pedra [39] Parede de alvenaria de tijolo maciço 

Figura 2.1 – Paredes resistentes 

 

2.2.2 Paredes divisórias ou de compartimentação 

As paredes divisórias ou de compartimentação têm como função criar compartimentos, 

delimitando os espaços interiores de um edifício. Trata-se de elementos com menor 

rigidez quando comparados com as paredes resistentes, mas cuja disposição espacial 

auxilia o contraventamento e a consequente resposta estrutural do edifício às acções 

horizontais. Este travamento das estruturas é conseguido através da interligação 

                                       
2 Assunto que é abordado na secção 2.5.2. 
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destas paredes com os pavimentos e coberturas, em geral, de madeira. Este 

fenómeno de interligação é muito importante para a capacidade resistente global 

do edifício, pois permite a dissipação de energia aquando da ocorrência de um 

sismo e a mobilização de todo o edifício para resistir às acções sísmicas [2, 42, 43]. 

Contudo, não é de desprezar o facto de o equilíbrio estático das estruturas dos 

edifícios antigos sofrer alterações ao longo do tempo, devido ao envelhecimento e 

fluência dos materiais, aos movimentos de fundações, aos sismos e a degradações 

de vária ordem. Os reajustamentos e reordenamentos provenientes da conjugação 

dessas causas fazem, frequentemente, com que a parede divisória passe a ter 

funções resistentes às acções verticais. Verifica-se, bastantes vezes até, que as 

paredes divisórias “substituem” as paredes-mestras nas suas funções resistentes, 

quando estas evidenciem maior degradação ou quando tenham sido suprimidas em 

intervenções descuidadas. Na Figura 2.2, ilustra-se um caso extremo, em que, na 

sequência da ocorrência de um sismo forte nos Açores, em 1998, na ilha do Faial, 

as paredes divisórias assumem uma importância vital para a segurança dos seus 

ocupantes. As paredes resistentes de duas fachadas ruíram e algumas paredes de 

compartimentação servem de apoio à cobertura, a nível local [2]. 

 
Figura 2.2 – Paredes divisórias que apoiam a cobertura após a ocorrência de um sismo [55] 

As paredes divisórias podem ser construídas em tijolo (com espessura igual à 

largura de um tijolo - pano de tijolo a meia vez), ou em madeira designadas por 

tabiques (tendo em geral uma espessura média de 0,10m). Os tabiques são 

frequentemente formados por um esqueleto em pranchas de madeira colocadas ao 

alto, o fasquiado aplicado sobre as pranchas, sendo o conjunto revestido com 

reboco de argamassa de cal e saibro (areia argilosa), em ambas as faces, esboçado 

e estucado, Figura 2.3 [14, 42]. 
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Uma outra técnica usada na construção de paredes interiores, contudo menos 

representativa, é o tabique não fasquiado, Figura 2.3. Consiste na construção de 

um esqueleto com barrotes de madeira, de tal maneira associados, que permitem 

formar uma estrutura, em que os espaços vazios são preenchidos com materiais 

diversos, normalmente, barro e palha [37]. 

  
           Tabique fasquiado     Tabique não fasquiado 

Figura 2.3 – Paredes interiores em tabique [37] 

2.3 Classificação tipológica de paredes quanto à natureza e 

características dos materiais e ligantes utilizados 

A solução construtiva adoptada nas paredes dos edifícios antigos dependia de 

vários factores, sendo o de maior influência a localização da obra, disponibilidade e 

natureza de recursos e os materiais existentes. Outros factores condicionantes 

eram o custo previsto da obra, o prazo de execução, a natureza dos materiais de 

ligação, as técnicas construtivas, a qualidade de mão-de-obra e os meios de 

transporte disponíveis [43]. 

A classificação das paredes antigas baseia-se nas diferenças existentes quanto à 

natureza, dimensão, grau de aparelho e material ligante destas. Assim, identificam-

se os seguintes tipos de paredes: de terra (taipa e adobe); de alvenaria – tijolo, 

várias soluções em pedra, e mista; e outras soluções que têm menor expressão no 

território nacional. Na Tabela 2.1 sistematizam-se os tipos de paredes referidos. 
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Tabela 2.1 – Designação das paredes dos edifícios antigos [41] 

Tipo de 

paredes 
Designação Natureza 

Paredes de taipa Paredes construídas com terra moldada, entre 
taipais de madeira 

De terra 

Paredes de adobe Paredes construídas com blocos de terra, 
designados por adobes 

Parede de alvenaria de 
tijolo 

Paredes construídas com tijolos cerâmicos 
(maciço ou furado) 

Parede de alvenaria 
de pedra seca ou 

insonsa 

Pedras assentes por justaposição, apenas 
travadas entre si, sem qualquer tipo de 
argamassa 

Parede de alvenaria 
ordinária 

Pedras toscas, irregulares, em formas e 
dimensões, geralmente manejáveis por um 
homem, e ligadas por argamassa ordinária 

Parede de alvenaria 
de pedra aparelhada 

Pedras irregulares aparelhadas numa das faces 
e assentes em argamassa ordinária 

Pa
re

d
es

 d
e 

al
ve

n
ar

ia
 d

e 
p
ed

ra
 

Parede de cantaria 

 ou silharia  

(ou enxilharia) 

Pedras com as faces devidamente aparelhadas 
(cantaria), geralmente de grandes dimensões e 
com formas geométricas definidas, assentes 
com argamassa ou apenas sobrepostas e 
justapostas 

De alvenaria 

Parede de alvenaria mista 
Paredes de alvenaria e cantaria; de alvenaria 
pedra e tijolo; de alvenaria com madeira 
(frontal pombalino); etc 

De madeira Paredes de tabique 
Paredes com pranchas de madeira com 
fasquiado; ou só esqueleto de madeira 
preenchido com barro e palha (não fasquiado) 

Formigões Aglomerado semelhante ao betão em que o 
cimento é substituído pela cal 

Alvenaria de gesso armado Paredes construídas com pedra e argamassa de 
gesso como ligante 

Paredes de beton 
Paredes resultantes do aglomerado artificial 
composto pela mistura de saibro ou cascalho 
com argamassa hidráulica 

Outras 

soluções 

Paredes de colmo Paredes com ripas de cana e mato cozido a 
ponto (colmo) 

Dos tipos de paredes identificados na Tabela 2.1, só vão ser abordadas as paredes 

de alvenaria de pedra e alvenaria mista, as quais são objecto de estudo da dissertação. 
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2.4 Paredes de alvenaria de pedra 

2.4.1 Caracterização da alvenaria de pedra 

A alvenaria de pedra, por ser comum a todas as soluções dentro do âmbito deste 

trabalho, é aqui objecto de uma descrição mais detalhada, sendo analisadas as 

suas variantes e características, que influenciam o comportamento estrutural das 

paredes. 

Designa-se por alvenaria de pedra o material compósito resultante, em geral, da 

associação de um conjunto de pedras e argamassa. As pedras das paredes de 

cantaria, silharia (ou enxilharia) podem ser assentes com argamassa, ou ser 

apenas sobrepostas e justapostas sem argamassa. Nas alvenarias de pedra seca ou 

insonsa, não é utilizada argamassa entre as pedras. 

Em alvenarias antigas, as tipologias atrás referidas podem ser, eventualmente, 

reforçadas com estrutura interna de madeira e elementos metálicos, conferindo 

uma melhor ligação entre paredes bem como destas com pavimentos e coberturas. 

A presença de vazios ou cavidades interiores é uma característica das alvenarias de 

pedra, e aparecem, consoante os casos, em maior ou menor volume, 

Figura 2.4 [52]. 

 

 

 

Figura 2.4 – Componentes da parede de alvenaria de pedra [8] 

As estruturas de alvenaria de pedra resultaram de processos empíricos de 

aprendizagem contínua, por métodos iterativos, de “tentativa e erro” ao longo dos 

tempos. As pedras são justapostas e sobrepostas de forma mais ou menos 

imbricada (quer longitudinal, quer transversalmente), para que da associação 

resulte uma interacção de equilíbrio entre os diferentes elementos. Este equilíbrio 

assegura-se através de tensões de compressão e de atrito [31]. 

O conjunto formado pelas pedras (e/ou fragmentos cerâmicos) e argamassa 

constitui um material compósito heterogéneo, com boa resistência à compressão e 
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muito fraca resistência à tracção, o que contribui para a fragilidade e 

vulnerabilidade das alvenarias face à acção sísmica. Apesar da reduzida ligação 

entre as pedras, verifica-se que estas estruturas se mantêm estáveis durante 

largos períodos de tempo, podendo durar vários séculos. As tensões de atrito 

geradas são suficientemente fortes para evitar o movimento entre pedras e evitar o 

deslizamento entre elas sob acções verticais [31]. 

A título exemplificativo apresentam-se alguns valores das características mecânicas 

de uma parede de alvenaria ordinária com pedra calcária, argamassa de cal e areia, 

de um edifício de habitação. Obtiveram-se valores de resistência à compressão de 

0,82MPa; módulo de elasticidade de 2600MPa; 0,05MPa de resistência à tracção; e 

80MPa de módulo de distorção [52]. 

Nas estruturas de alvenaria de pedra, o início dos mecanismos de deterioração 

mecânica ocorre, normalmente, quando se instalam tracções, que podem resultar 

de assentamentos diferenciais ou acções sísmicas. Estas acções conduzem à 

fendilhação e aceleram o processo de degradação e de colapso. Os mecanismos de 

rotura e os padrões de fendilhação nas paredes de alvenaria de pedra dependem do 

nível de carga vertical aplicada, bem como das características mecânicas dos 

materiais constituintes, nomeadamente, a resistência mecânica da pedra e a 

resistência da junta de argamassa à tracção e ao corte. Alguns destes problemas e 

as consequentes anomalias manifestam-se hoje em dia em alvenarias antigas, 

transformadas posteriormente em construções mais altas e/ou pesadas, com o 

acrescento de pisos e a introdução de lajes em betão armado. Outro factor é o 

enfraquecimento das estruturas antigas3, que decorre da eliminação de paredes 

interiores para a obtenção de maiores vãos (ao nível do piso térreo, 

principalmente) [52, 60]. 

A selecção dos materiais, tal como a concepção e o cumprimento das boas regras 

de construção destas estruturas reflectem-se na durabilidade, no comportamento 

mecânico e no actual estado de conservação das estruturas antigas. Nas edificações 

antigas de melhor qualidade construtiva – edifícios “especiais”, tais como igrejas, 

conventos e palácios, esses factores eram respeitados, o mesmo não acontecendo, 

em geral, nas outras construções – edifícios correntes, habitacionais que 

correspondem ao maior volume de construção, Figura 2.5. Ao contrário do que 

sucedia com os edifícios correntes, os “especiais” assumiam-se construtivamente 

de forma muito distinta, tirando partido de cantarias como materiais dominantes, 

nomeadamente na execução de paredes, colunas, arcos e abóbadas, constituindo 

                                       
3 Assunto que é abordado na secção 3.2.1. 
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estruturas de pavimentos e de coberturas em terraço, em que a pedra aparelhada é 

o elemento distintivo [3, 52]. 

  
Figura 2.5 – Edifícios antigos de alvenaria de pedra 

2.4.2 Classificação das paredes de alvenaria de pedra 

A classificação das paredes de alvenaria de pedra assenta em quatro parâmetros de 

base: as pedras, o assentamento, a argamassa e a secção transversal. Todos eles 

estão intimamente ligados, podendo fornecer informações sobre a resistência da 

alvenaria e sobre o comportamento mecânico das suas paredes [9, 11].  

Assim, a alvenaria é caracterizada pelos seus materiais (pedras e argamassa) e as 

características físicas, químicas e mecânicas desses componentes; pela morfologia 

da secção (número de folhas e suas ligações); e pelos aspectos construtivos4 [9, 11, 52]. 

De seguida abordam-se os seguintes aspectos: pedras, assentamento, argamassa e 

secção transversal. 

 Pedras 

As pedras usadas na alvenaria de pedra podem ser diferenciadas pela forma 

(trabalhadas ou não, regulares ou irregulares), origem ou natureza (sedimentares, 

metamórficas, ou magmáticas), dimensões, estado de conservação e cor [2, 52].  

A forma das pedras influencia a técnica construtiva, bem como o tipo de 

acabamento, a regularidade das fiadas ou camadas de pedras, a regularidade das 

juntas de argamassa e sua espessura, etc, Figura 2.6. A influência regional faz-se 

sentir na natureza das pedras usadas, sendo predominante o uso de granito nas 

                                       
4 Assunto que é abordado na secção 2.4.3. 
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zonas ricas nesta rocha (Trás-os-Montes, Beiras, Douro Litoral), do xisto (no Douro 

e também nas Beiras), dos calcários (na Região de Lisboa, em certas zonas do 

Alentejo e da Beira Litoral), etc [2, 52]. 

   

   
Juntas desalinhadas Juntas irregulares alinhadas Juntas regulares alinhadas 

Figura 2.6 – Classificação das alvenarias de pedra quanto à forma das pedras  

(alguns exemplos) [27] 

Quanto à forma, a pedra utilizada na construção das paredes de alvenaria pode 

apresentar-se em fragmentos de várias formas com dimensões dependentes da 

espessura da parede e da importância da construção. Quando são blocos 

desbastados grosseiramente, com formas mais ou menos regulares e aparelho 

pouco cuidado denomina-se por enxilharia ou silharia; quando é totalmente 

aparelhada, formada por sólidos geométricos com todas as faces desempenadas, 

designa-se, então, por cantaria (ou pedra de cantaria). A cantaria distingue-se da 

enxilharia, por apresentar em relação a ela maior regularidade de dimensões, a que 

corresponde maior altura das fiadas [42]. 

 Assentamento 

O assentamento diferencia-se pela regularidade das superfícies da pedra utilizada 

(regular, irregular, desbastada, etc.), textura, disposição, com destaque para a 

presença de calços ou cunhas (realizados com pedras de menores dimensões - 

seixos de assentamento). Da qualidade do assentamento, pode-se inferir sobre o 

seu comportamento mecânico e vulnerabilidade a mecanismos de instabilização. No 

processo de assentamento, era de evitar a correspondência das juntas verticais 

entre as diferentes fiadas e, em qualquer caso, era importante verificar que a 
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argamassa não possuía saibro (areia argilosa) com dimensões superiores à da 

junta, o que, a acontecer, obrigava a levantar a pedra para a sua remoção, e 

recomeçar a operação de assentamento [14, 42, 52]. 

 Argamassa 

A argamassa utilizada como elemento de ligação entre as pedras identifica-se pela 

natureza do seu ligante (argila, terra, cal), pela sua consistência (forte ou fraca), 

pelo seu desempenho, assim como pela espessura e cor das juntas, e pelo 

diâmetro, forma e cor dos agregados. Sendo a argamassa fraca, preenche os 

espaços livres entre as pedras da alvenaria, criando boas condições para o seu 

assentamento. As suas funções principais consistem na distribuição uniforme das 

cargas entre pedras e a sua presença nas alvenarias aumenta o coeficiente de 

atrito entre elementos, diminuindo o risco de deslizamento das pedras. A 

argamassa é um elemento menos resistente do que a pedra e, por isso, condiciona 

a resistência da alvenaria [13, 30, 52].   

 Secção transversal 

A secção transversal da parede desempenha um papel fundamental nas 

propriedades mecânicas e comportamento das alvenarias. Caracteriza-se pela 

percentagem de combinação dos componentes (pedra, argamassa e vazios), 

dimensão e distribuição de vazios, grau de sobreposição entre folhas, número de 

folhas (e respectiva espessura), e grau de imbricamento das pedras. 

A sobreposição de folhas relaciona-se com a presença de pedras transversais com 

comprimento igual à espessura da parede, que estabeleçam a ligação entre os 

paramentos, e são denominadas de perpianhos ou travadouros, Figura 2.7. A 

inexistência destas pedras pode ser causa de anomalias estruturais importantes em 

alvenarias [2, 52]. 

  

Figura 2.7 – Secção transversal com perpianhos ou travadouros [12] 
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Na sequência de programas de investigação realizados em Itália sobre edifícios 

históricos danificados pelos sismos, definiram-se três tipologias principais de 

secções de paredes, em função do número de folhas, nomeadamente: folha 

simples, duas folhas e três folhas, Figura 2.8. As paredes de folha simples diferem 

das de duas e três folhas pela inexistência de junta vertical. Nas de três folhas, o 

núcleo é preenchido com um aglomerado de material grosseiro (restos de blocos e 

pedras com juntas de argamassa intercaladas), ou por material mais ou menos 

homogéneo, solto ou parcialmente ligado. O preenchimento pode ser feito com 

materiais diversos, tais como: seixo, cascalho, pedra, pequenos elementos 

cerâmicos, areia e argamassa. Esta tipologia é caracterizada por uma forte 

presença de vazios entre a argamassa e as pedras, aleatoriamente distribuídas no 

núcleo [10, 48, 52]. 

    
Folha simples Duas folhas sem 

ligação 
Duas folhas com 

ligação 
Três folhas com núcleo 

Figura 2.8 – Classificação de paredes de alvenaria de pedra quanto ao número de folhas [27] 

Por imbricamento dos elementos de pedra, entende-se o encaixe ou entalhe entre 

as pedras, que é um importante factor de ligação numa secção. O imbricamento 

pode ser complementado pela colocação de peças metálicas de ligação, que, nas 

construções antigas, eram de ferro forjado. Quando a argamassa não tinha a 

capacidade necessária para garantir uma boa ligação entre as pedras de cantaria, 

era habitual recorrer-se a cavilhas de pedra (em pedras sobrepostas), de madeira, 

metálicas ou, mais correntemente, à fixação de gatos de ferro (em pedras 

justapostas, isto é, posicionadas lado a lado), para reforçar a ligação, Figura 2.9 [2, 42]. 

 

Figura 2.9 – Silhares sem imbricamento presos por gatos de ligação [1] 
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Uma solução, encarada nas construções de raiz para aumentar a solidez e 

estabilidade estrutural, consistia na aplicação de varões ou vergalhões de ferro 

(tirantes), ancorados nas extremidades com peças especiais denominadas ferrolhos 

(a placa de ancoragem) que distribuem as cargas na parede, Figura 2.10 [2]. 

  

Figura 2.10 – Ferrolhos dos tirantes para ligação das paredes 

Da análise das características da secção transversal da parede, pode inferir-se a 

qualidade da construção e o seu estado de degradação. Os distintos tipos de 

secções traduzem-se em diferentes comportamentos mecânicos das paredes de 

alvenaria e são também bastante importantes para a selecção da técnica de 

consolidação ou reforço, como se verá mais adiante no Capítulo 4 [11]. 

2.4.3 Aspectos construtivos da alvenaria de pedra 

Além dos aspectos referidos, relacionados com a caracterização das secções de 

alvenaria e das suas propriedades mecânicas, os aspectos construtivos também 

influenciam o comportamento estrutural das paredes. A variação em altura da 

espessura das paredes resistentes, ou o reforço dos cunhais nas ligações de canto 

entre paredes exteriores, as ligações entre paredes e pavimentos e cobertura, a 

distribuição e o tipo de guarnecimento dos vãos revelam-se bastante importantes, 

assim como a localização do edifício [52]. 

De seguida apresentam-se os seguintes aspectos construtivos: variação da 

espessura das paredes com a altura dos edifícios, reforço dos cunhais e ligações 

entre elementos estruturais, guarnecimento dos vãos, e localização dos edifícios. 

 Variação da espessura das paredes com a altura dos edifícios 

Em geral, a espessura das paredes exteriores de um edifício antigo não é 

constante, diminuindo com a altura, tal como as cargas. Esta redução da espessura 
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era obtida à custa de ressaltos no paramento interior ao nível dos pisos 

(pavimentos), com dimensões médias de 0,10m a 0,12m [42]. 

Na maior parte dos casos, as paredes divisórias também diminuem de espessura 

em altura, através do sistema de ressaltos ao nível dos andares, em paramentos 

alternados. Quando limitam a caixa de escada, os ressaltos apenas se fazem no 

lado oposto às escadas, ficando a parede plana na face para elas voltada [42]. 

 Reforço dos cunhais e ligações entre elementos estruturais 

Nos cunhais das paredes de alvenaria de pedra, utiliza-se a cantaria para melhorar 

o travamento das paredes, formando uma cadeia de ângulo, onde as pedras devem 

ter, no mínimo, 0,60m de comprimento, Figura 2.11. Na interligação de paredes 

resistentes ortogonais, o travamento é essencial para assegurar a resistência e 

estabilidade do conjunto, evitando a possibilidade de estas poderem vir a separar-

se. Este consiste na colocação de tirantes metálicos de reforço atravessando os 

paramentos próximo dos cunhais e ferrolhos de ferro forjado, fixos às extremidades 

de varões ou vergalhões de ferro, à face da parede, que funcionam como armadura 

passiva5 na interligação de paredes resistentes ortogonais [2, 13, 43]. 

 

Figura 2.11 – Reforço dos cunhais das paredes com cadeia de ângulo em cantaria 

As ligações intermédias entre os pavimentos e coberturas com as paredes 

resistentes consistiam na colocação de dispositivos metálicos de ancoragem nas 
                                       
5 A sua utilização em obra não é acompanhada da aplicação de qualquer força transferida 

para a parede; tais elementos apenas são mobilizados quando ocorrem modificações dos 

estados de equilíbrio precedentes, tais como, assentamentos de fundações ou forças devidas 

à acção de sismos, por exemplo [2]. 
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extremidades das vigas dos pavimentos. Desta forma, as próprias vigas de madeira 

eram usadas como tirantes para melhorar a ligação das paredes opostas [2, 52]. 

 Guarnecimento dos vãos 

As aberturas de portas ou janelas constituem zonas de interrupção das paredes 

resistentes, sendo zonas frágeis da estrutura de um edifício, onde, no caso da 

ocorrência de um sismo, se concentram grandes esforços e podem verificar-se 

danos significativos. O guarnecimento dos vãos, reforçados no seu contorno com 

diferentes materiais e técnicas depende da natureza e constituição da parede, da 

sua importância estrutural, da dimensão das aberturas, etc [41]. 

O lancil, estrutura que delimita as quatro superfícies de um vão, é formado por: 

duas superfícies laterais (as ombreiras), uma superfície superior (verga ou padieira) 

e uma inferior (peitoril, nas janelas de peito; soleira ou arrebate, nas portas). 

Dependendo da existência no local de pedra de boa qualidade e dos recursos 

económicos, o lancil é constituído por elementos de pedra de cantaria ou de tijolo, 

Figura 2.12 [2, 13]. 

  

Figura 2.12 – Lancil com elementos de pedra e de tijolo 

Devido à pequena resistência à flexão da pedra, as padieiras devem ser protegidas 

através de arcos que transferem as cargas para os nembos ou machos6. Os arcos 

de descarga, na sua forma mais simples, reduzem-se a uma forma triangular, 

constituída pela colocação de três elementos, constituindo uma forma triangular 

isósceles ou equilátera, Figura 2.13. Na construção mais evoluída, o arco é de 

pedra ou de tijolo maciço, Figura 2.13 [2, 13].  

                                       
6 Zona maciça de alvenaria entre dois vãos de porta ou janela [14]. 
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Figura 2.13 – Arcos de descarga: na forma triangular [39] e de tijolo  

Em construções com menores recursos económicos são utilizados outros materiais: 

toros de madeira, Figura 2.14, ou tijolo. Nalguns casos, aplicavam-se apenas 

reforços horizontais, vergas ou padieiras, apoiados pelas extremidades na parede 

de contorno da abertura. Esta solução também se adequa a pequenas aberturas, 

nomeadamente, em paredes interiores de menor importância estrutural [2, 52]. 

 

Figura 2.14 – Verga de madeira apoiada na parede exterior 

 Localização de edifícios de alvenaria de pedra 

Os edifícios antigos de alvenaria de pedra podem estar isolados ou em conjuntos, 

em quarteirão, fila ou aglomerados. Estas diferentes tipologias dos edifícios podem 

justificar a existência de diferentes mecanismos de colapso após abalos sísmicos, 

em edifícios com semelhante tipo de construção, pertencentes à mesma época 

construtiva [11]. 
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2.5 Tipologias objecto de estudo 

Em seguida, descrevem-se os grupos de paredes que são objecto de estudo neste 

trabalho, nomeadamente, as de alvenaria ordinária e as soluções mistas. 

2.5.1 Paredes de alvenaria ordinária 

Entende-se por alvenaria ordinária, por vezes designada por alvenaria de pedra e 

cal, a construção de pedra irregular, de dimensões médias (com possibilidade de 

transporte manual), sem faces aparelhadas. Por vezes, também são incorporados 

elementos cerâmicos sem formas regulares definidas (fragmentos, em geral). É 

executada com argamassa de cal aérea e areia, Figura 2.15. Esta tipologia constitui 

a solução construtiva mais comum nas construções portuguesas, até meados do 

séc. XX [43, 46]. 

  

Figura 2.15 – Parede de alvenaria ordinária 

Após a marcação dos vãos, começava a construção da parede, molhando e 

limpando as pedras antes de serem colocadas no lugar. Nalguns casos, eram 

primeiro assentes a seco, procurando-se a sua melhor posição. Eram depois 

retiradas, enchendo-se o leito com argamassa e fazendo o assentamento, batendo 

nas pedras até a argamassa refluir e calçando-as com lascas de pedra dura, se 

necessário. A irregularidade dos paramentos beneficiava a aderência da argamassa 

do reboco [43]. 

Esta solução era revestida com reboco de argamassa de cal ou qualquer outro tipo 

de revestimento, sendo a caiação um acabamento comum.  

Considera-se que uma alvenaria é bem executada quando, mesmo argamassada, 

respeita as regras de arrumação e travamento das pedras de uma alvenaria seca. 

Esta consiste na colocação em posição firme de todas as pedras, sem a 

possibilidade de oscilarem em qualquer dos sentidos, em que nenhuma pedra pode 

deslocar-se ou retirar-se sem a deslocação de um razoável número de outras à sua 
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volta. A argamassa comporta-se apenas como elemento normalizador de 

transmissão vertical de cargas e garante da solidez do conjunto. Onde esta situação 

não ocorre, as cargas acabam por ser transmitidas pontualmente através das 

saliências das pedras, podendo originar diversas anomalias (por exemplo, a 

ocorrência de esmagamentos localizados) [13]. 

2.5.2 Paredes de alvenaria mista 

Designam-se por paredes de alvenaria mista as paredes que têm a utilização 

simultânea de materiais distintos. 

Uma solução consiste na aplicação de alvenaria ordinária e cantaria. A cantaria 

aplica-se para efeitos decorativos ou no reforço das zonas sujeitas a maiores 

esforços, como nos cunhais ou no contorno das aberturas, sendo as restantes 

partes das paredes em alvenaria ordinária, Figura 2.16. Esta solução de alvenaria 

ordinária e cantaria era uma técnica construtiva bastante vulgar em edifícios 

portugueses até meados do séc. XX, assim como a solução de alvenaria ordinária. A 

cantaria tinha uma utilização restrita devido ao custo da pedra e do respectivo 

aparelho nas zonas onde esta não abundava [42, 43]. 

  

Figura 2.16 – Aplicação de cantaria no lancil e no cunhal 

Uma outra tipologia construtiva para as paredes dos edifícios antigos advém do uso 

de alvenaria ordinária juntamente com a alvenaria de tijolo. Nesta situação, as 

paredes resistentes exteriores são executadas em alvenaria ordinária, sendo as 

paredes divisórias interiores em alvenaria de tijolo. Noutra situação, os blocos 

cerâmicos regulares também poderiam ser utilizados no reforço das aberturas das 

paredes de alvenaria ordinária, constituindo arcos de descarga sobre esses vãos. O 

tijolo também era aplicado na construção de chaminés, sendo muito vulgar o seu 

emprego em simultâneo com cantaria [42]. 



 
Capítulo 2 – Paredes de Edifícios Antigos 
 

22 
 

Em Portugal, o principal exemplo de paredes mistas de alvenaria e madeira 

(alvenaria armada), corresponde ao edificado da Baixa Pombalina que foi 

implementado após o terramoto, seguido de incêndio, de 1755. O edificado que 

surgiu no centro de Lisboa foi, a vários títulos, inovador: pela primeira vez, a 

concepção arquitectónica da malha urbana e dos edifícios foi fortemente 

condicionada por preocupações com o comportamento sísmico, adoptando-se 

quarteirões uniformes e proporcionados, sem grandes descontinuidades e sem 

assimetrias volumétricas; no plano estrutural, introduziram-se disposições anti-

sísmicas até aí desconhecidas; finalmente, no plano construtivo, aplicaram-se, em 

grande escala, soluções inéditas de estandardização e pré-fabricação [17, 46]. 

Nos edifícios pombalinos, toda a estrutura do rés-do-chão era construída em pedra. 

Para além das paredes exteriores, existiam abóbadas cuidadosamente trabalhadas 

em cantaria, ou em alvenaria de tijolo, mas apoiadas em paredes, arcos ou pilares 

em cantaria de pedra. Este sistema proporcionava a função de elemento corta-fogo 

caso deflagrasse algum incêndio nas lojas. A parte superior das abóbadas era 

preenchida com material de enchimento que restava dos escombros do terramoto, 

com a finalidade de tomar a sua superfície horizontal [47]. 

As paredes exteriores, após o primeiro piso, eram construídas em alvenaria de 

pedra rebocada e ligadas a uma estrutura interior de madeira em carvalho ou 

azinho, que lhes conferia maior ductilidade. As construções das primeiras décadas 

pós-sismo foram dotadas de um conjunto de disposições, tendo em vista um bom 

comportamento sísmico, conferindo-lhes resistência às acções horizontais e 

capacidade de dissipação de energia. Ressaltam, entre essas disposições, as 

paredes resistentes em frontal pombalino dispostas segundo as duas direcções 

ortogonais dos edifícios, dotadas de uma treliça de madeira (cujas diferentes peças: 

prumos, travessas ou travessanhos e diagonais, eram entalhadas) preenchida com 

elementos cerâmicos argamassados, Figura 2.17. Estas paredes ligam-se às 

paredes principais (das fachadas) através de uma estrutura de madeira que fica 

embebida na alvenaria, junto à face interior dos nembos [2, 17, 47]. 
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Figura 2.17 – Frontal pombalino e pormenor dos entalhes das peças de madeira [19] 

Devido à importante estrutura de madeira, que precedia a execução das alvenarias, 

este tipo de construção veio a ser designado por gaiola pombalina. Dentro de cada 

edifício, existia um sistema de travamento tridimensional formado, segundo a 

vertical, pelas paredes em frontal pombalino, dispostas segundo as duas direcções 

ortogonais dos edifícios e, segundo a horizontal, pelas estruturas de madeira dos 

pisos e da cobertura, Figura 2.18. De facto, além de servirem de divisórias principais 

e de suportarem as vigas dos pavimentos, é atribuída às paredes em frontal 

pombalino, em caso de sismo, a função de contraventarem as paredes principais de 

alvenaria e ajudarem a dissipar a energia (transmitida pelas acções horizontais, sem 

que ocorressem estragos consideráveis na totalidade da estrutura) [17, 47]. 

 

Figura 2.18 – Paredes de frontal pombalino dispostas nas duas direcções ortogonais [19] 
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A preocupação com uma boa ligação entre elementos estruturais está bem patente 

nos edifícios pombalinos, através da introdução sistemática de um variado conjunto 

de dispositivos, de madeira ou de ferro forjado. A cuidadosa interligação entre os 

dois tipos de paredes entre si e aos pavimentos, nas duas direcções, demonstra 

claramente a intenção de dotar os edifícios de capacidade resistente a forças 

horizontais importantes. A ligação entre as paredes exteriores de alvenaria ordinária 

e a estrutura interior de madeira era feita por intermédio de peças metálicas 

pregadas no gradeamento de madeira e chumbadas nas juntas da parede exterior. 

As peças de madeira que faziam parte do gradeamento são designadas por “mãos” e 

ficavam embebidas na parede de alvenaria. Estas paredes, em média, tinham uma 

espessura de 0,90m no piso térreo, que diminuía com a elevação do edifício. 

Também existiam paredes meeiras perpendiculares às paredes exteriores, com cerca 

de 0,50m de espessura, sem qualquer abertura, em alvenaria de pedra rebocada, 

desde o rés-do-chão até saírem acima dos telhados. Estas tinham não só a finalidade 

de dividir os edifícios, mas também de constituírem elementos corta-fogo [16, 17, 47]. 

A gaiola pombalina, solução corrente até à segunda metade do século XIX, foi 

abandonada porque a memória do sismo de 1755 se perdeu com o tempo, levando 

os construtores a poupar recursos (tempo, mão-de-obra e material), em detrimento 

da segurança, optando por outras soluções menos eficazes. Com o seu abandono, 

houve um aligeiramento das paredes de alvenaria, traduzido pela utilização do 

tijolo simples em paredes interiores, que tornou o trabalho muito mais fácil de 

executar e, portanto, muito mais rápido e económico. Mas, em consequência, a sua 

contribuição para o contraventamento geral das estruturas passou a ser quase 

nula, porque desapareceram as tradicionais e necessárias ligações das paredes 

entre si, e destas aos pavimentos e coberturas [2, 42]. 

As paredes divisórias interiores, de espessura muito menor do que as paredes 

exteriores, eram também construídas com materiais mais leves como a madeira em 

tabique fasquiado. Esta técnica consiste na construção de uma estrutura com 

tábuas em madeira, colocadas na vertical, sobre as quais se pregavam um ripado 

horizontal, com cerca de 0,02m de largura e separados entre eles 0,02 a 0,03m. Ao 

ripado dá-se o nome de fasquio. As paredes eram depois revestidas com barro ou 

reboco de argamassa de cal e saibro em ambas as faces, posteriormente esboçado 

e estucado, tendo, em geral, uma espessura média de 0,10m, Figura 2.19 [37, 43]. 
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Figura 2.19 – Tabique de madeira com fasquiado sobre prancha ao alto 

Tal como nas paredes resistentes constituídas pelos frontais pombalinos, a solução 

das paredes divisórias em tabiques de madeira caiu em desuso, sendo substituída 

pela alvenaria de tijolo. 

A construção original dos edifícios pombalinos era de excelente qualidade para a 

época, do ponto de vista estrutural e arquitectónico, mostrando ser uma obra de 

vanguarda da engenharia. As estruturas pombalinas sofreram, com o decorrer dos 

anos, inúmeras transformações que resultaram na diminuição da rigidez inicial, com 

efeitos negativos na sua capacidade de dissipar a energia transmitida pelos sismos. 

A remoção de paredes, arcos ou pilares dos edifícios, o consequente aumento de 

carga em serviço e a introdução de novos materiais como o aço e o betão armado, 

vieram transformar completamente os sistemas estruturais iniciais, que podem 

resultar num enfraquecimento da estrutura original, numa redução da capacidade 

resistente e num conjunto de anomalias de natureza estrutural ou material [47]. 
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Capítulo 3 

Anomalias em Paredes de Edifícios Antigos 

3.1 Introdução 

Neste capítulo, faz-se uma análise do conjunto de anomalias que se observam em 

paredes de edifícios antigos, muitas das quais se podem solucionar com as 

intervenções descritas no Capítulo 4. 

Para sistematizar a apresentação das anomalias procede-se à sua contextualização, 

agrupando-as nos diversos elementos construtivos onde podem ocorrer - paredes 

resistentes (estruturais) e divisórias, sendo também referidos os revestimentos e 

acabamentos, interiores e exteriores dessas paredes. Abordam-se as anomalias em 

fundações, pois a sua interacção com as paredes resistentes torna a sua análise 

essencial para a correcta compreensão dos problemas que surgem nas paredes. 

O conjunto de anomalias que se mencionam neste capítulo não devem ser 

encaradas isoladamente, pois têm origens ou causas comuns, ou que se podem 

inter-relacionar. 

Ao longo deste capítulo, são mencionados pavimentos e coberturas, uma vez que 

estes contribuem para o bom comportamento e estabilidade do edifício juntamente 

com as paredes, podendo originar anomalias nestas últimas (ou vice-versa). 

As acções nos edifícios podem ser classificadas em acções mecânicas, que afectam 

a estrutura (forças, deformações, deslocamentos, etc.) produzindo tensões e 

deformações na mesma, e acções químicas e biológicas que afectam os materiais, 

reduzindo a sua resistência. As acções mecânicas dividem-se em estáticas e 

dinâmicas. As estáticas podem ser directas (cargas aplicadas) ou indirectas 

(deformações impostas, tais como assentamentos do terreno, movimentos devidos 

a acção térmica, etc). As acções dinâmicas são produzidas quando a estrutura fica 

sujeita a acelerações impostas, sendo a mais significativa a acção dos sismos [32]. 

As anomalias, além de decorrerem do normal envelhecimento dos materiais ou das 

acções mencionadas, também podem resultar de falta de manutenção dos edifícios. 

A Figura 3.1 ilustra o exemplo de um edifício antigo que denota falta de 

manutenção.  
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Figura 3.1 – Edifício antigo com falta de manutenção 

3.2 Anomalias nos elementos construtivos 

Na Tabela 3.1 resumem-se os elementos construtivos e as anomalias que se 

manifestam com maior frequência.  

Tabela 3.1 – Quadro resumo dos elementos construtivos e anomalias mais frequentes 

Elementos construtivos 

                 

Anomalias 
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Rotura das ligações • •    

Desagregação provocada pela água (várias origens) • • • • • 

Fendilhação • • • •  

Deformação • • • •  

Degradação de madeira por agentes biológicos • •  •  

Fissuração • • • •  

Oxidação ou corrosão de elementos metálicos •  •   

Erosão e/ou degradação por agentes climáticos •  •  • 

Perda de aderência (ou destacamento)   • • • 
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3.2.1 Fundações 

As anomalias de fundações podem ter origem nas alterações ou movimentos do 

terreno, no aumento das cargas e na perda de capacidade resistente das 

fundações [48]. 

As alterações e movimentos do solo de fundação podem dever-se a escavações ou 

construções próximas, abertura de túneis ou galerias, acção de raízes, existência de 

terrenos heterogéneos, alterações do nível freático ou do teor de humidade (quer 

resultante da actividade humana, quer de forma natural), ou ainda da rotura de 

canalizações de águas ou de esgotos na proximidade, e à acção sísmica [48]. 

O aumento das tensões na fundação pode resultar do incremento das cargas de 

utilização (resultantes de diferentes usos, ou acrescentos no edifício), ou alterações 

da estrutura. Os erros construtivos, a degradação dos próprios materiais 

constituintes das fundações (o apodrecimento das cabeças de estacas em madeira, 

a corrosão de peças metálicas de reforço ou ligação, ou a perda das camadas de 

materiais finos em fundações de alvenaria), conduzem à diminuição da sua 

capacidade resistente. Na Figura 3.2 ilustram-se alterações à estrutura: o 

acréscimo de pisos que causa aumento de cargas nas fundações e o 

enfraquecimento da base de edifícios, em que, para a abertura de montras para 

comércio, foi eliminada a continuidade dos nembos de alvenaria, ao nível do piso 

térreo [48]. 

  
                    Aumento das cargas Enfraquecimento com a abertura de montras e aumento 

de cargas localizadas nas fundações 

Figura 3.2 – Alterações à estrutura dos edifícios antigos 

Nos edifícios de alvenaria antiga, o deficiente comportamento das suas fundações é 

uma causa frequente de anomalias. Os assentamentos diferenciais de fundações 

constituem das anomalias mais preocupantes [52]. 
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Os movimentos de deformação resultantes de um assentamento diferencial de 

fundações podem induzir fendilhação e alterações geométricas importantes nas 

alvenarias antigas, como deformação de vãos, desnivelamento dos pavimentos, 

desaprumo das paredes, deformações, fracturas de paredes, etc, Figura 3.3. As 

distribuições das cargas podem, eventualmente, ser alteradas e, nos casos mais 

graves, comprometer a estabilidade da estrutura [52]. 

 

Figura 3.3 – Deformação da bandeira de uma porta 

3.2.2 Paredes estruturais em alvenaria de pedra 

As anomalias em paredes de alvenaria de pedra podem resultar do seu 

comportamento estrutural ou dos materiais que as compõem, como se refere em 

seguida. 

 Anomalias de comportamento estrutural 

Entendem-se por anomalias de comportamento estrutural, as que se relacionam 

com fenómenos de instabilidade local ou global, associados às ligações entre 

elementos estruturais, ao esmagamento de paredes, à fraca ductilidade das 

alvenarias, aos assentamentos diferenciais e aos aspectos construtivos [52]. 

A existência de fracas ligações entre as folhas de uma parede (como a não 

colocação de perpianhos em paredes de múltiplas folhas) facilita o desenvolvimento 

de mecanismos de rotura, podendo ocorrer o deslizamento de pedras para fora do 

plano da parede e o colapso de uma ou ambas as folhas, quer por acção de cargas 

verticais elevadas, quer por acção de cargas horizontais (resultantes da acção 

sísmica ou de impulsos de arcos ou abóbadas, por exemplo), Figura 3.4 [52]. 
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Figura 3.4 – Colapso da folha exterior de parede com fraca ligação transversal [12] 

O esmagamento de paredes é uma anomalia menos frequente, também de carácter 

estrutural, que, quando ocorre, tem um carácter local. Esta coincide com pontos de 

aplicação de cargas, onde as forças aplicadas excedem largamente as previstas, 

como sucede com a descarga de vigas em paredes. Na construção de boa 

qualidade, recorriam-se a elementos de reforço, para evitar a ocorrência de 

esmagamento e garantir a degradação das cargas concentradas. Eram colocadas 

pedras com boa resistência e com as faces superiores aparelhadas sob os pontos de 

aplicação de cargas pontuais, transmitidas por vigas de pavimento ou asnas de 

cobertura, por exemplo. O esmagamento localizado de paredes também pode 

resultar da compressão lateral causada pelos vigamentos do pavimento, por 

exemplo [2, 43]. 

No que concerne a fenómenos de instabilização global, a ausência de ligações 

efectivas ou a existência de uniões deficientes entre elementos resistentes do 

edifício inviabiliza o funcionamento do comportamento tridimensional da 

construção, em especial, para a acção sísmica [52].  

Os sismos actuam sobre as construções, transmitindo à estrutura movimentos 

vibratórios correspondentes às ondas sísmicas. Estas acções têm efeitos nefastos 

nas paredes de alvenaria, destacando-se danos e colapsos das paredes para fora do 

seu plano, fendilhação por corte ou flexão no plano da parede, perda de ligação 

entre paredes, pavimentos e cobertura, originando por vezes colapsos dos cunhais 

e, em situações limite, dos próprios edifícios [46]. 

Outra fragilidade de algumas estruturas de alvenaria antiga deve-se à existência de 

paredes com grande desenvolvimento em altura e elevada esbelteza, sem 

elementos intermédios de contraventamento, logo sem ligações. São muito 

importantes as ligações entre as paredes ortogonais, as paredes e os pavimentos 

(geralmente em madeira), e entre as coberturas e as paredes resistentes que as 

suportam. Se as ligações são fracas as paredes transversais podem desligar-se sob 
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a acção sísmica, com grande perda de rigidez para a estrutura, podendo vibrar em 

contra-fase (umas contra as outras), o que agrava a possibilidade de destruição e 

colapso, sendo que, após a separação das paredes transversais, torna-se possível o 

derrube de uma fachada exterior por rotação [52]. 

Na Figura 3.5, ilustram-se alguns mecanismos de debilidade estrutural, do 

comportamento das paredes a acções no plano e fora do plano, resultantes da 

quebra ou da falta de ligações entre elementos estruturais, devido à acção sísmica. 

 

 

    Fendilhação no plano da parede Derrube por rotação da fachada 

 

Colapso para fora do plano Fendilhação no plano da parede 

 

Colapso para fora do plano Torção nos elementos 

Figura 3.5 – Mecanismos de colapso em paredes de edifícios antigos [12] 

A fraca ductilidade e a fraca capacidade de dissipação da energia absorvida, 

particularmente para acções horizontais (acção sísmica), reflecte-se em 

mecanismos de rotura frágil. As paredes de três folhas, devido à sua morfologia 

irregular e à existência de vazios em geral no seu núcleo central, que é constituído 

por materiais de baixa qualidade, são propensas a roturas frágeis [46, 52]. 
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As anomalias em fundações, nomeadamente, os assentamentos diferenciais, podem 

induzir a fendilhação das paredes de alvenaria em zona corrente, nas zonas 

correspondentes a aberturas (portas e janelas), bem como nas ligações entre 

paredes ortogonais. A fendilhação nas paredes também pode resultar de impulsos 

horizontais devidos ao abatimento de arcos, asnas de cobertura ou sismos. Nos 

casos mais graves, as fendas atingem toda a largura da parede, dividindo-a em 

vários blocos, cuja ligação se processa apenas por atrito ao longo das superfícies de 

contacto [2]. 

A fendilhação nas paredes resistentes pode ocorrer também como consequência de 

menor qualidade construtiva, a ausência de grandes blocos de travamento que 

estabelecem ligações eficazes entre paredes ortogonais, ou a inexistência de 

tirantes e ligações apropriadas entre paredes e pavimentos. Pelo contrário, se 

houver o cumprimento destas regras construtivas, os danos (provocados pelos 

assentamentos diferenciais das fundações) são limitados, pois verifica-se uma 

melhor redistribuição dos esforços por todos os elementos estruturais [45]. 

Os contornos e, principalmente, os cantos das aberturas de vãos correspondem, 

por norma, a pontos fracos das paredes, uma vez que são zonas de elevadas 

concentrações de tensões devido a movimentos da estrutura. Nos casos em que 

não existem lintéis superiores de travamento, esta situação é ainda mais grave. A 

falta de resistência adequada dos arcos de descarga ou dos lintéis superiores, 

também pode dar início à fendilhação, Figura 3.6 [45]. 

 

  

Figura 3.6 – Fendilhação das paredes de fachada devido a movimentos da estrutura 
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 Anomalias de comportamento material 

As anomalias em paredes de alvenaria de pedra, decorrentes do comportamento 

material, são as que resultam do deficiente estado de conservação dos seus 

materiais constituintes, que influencia, por consequência, a capacidade resistente 

da alvenaria. São os casos da argamassa, do material de enchimento do núcleo em 

paredes de três folhas, dos elementos de madeira das paredes, das tubagens que 

as atravessem e dos elementos metálicos. 

O uso de argamassas fracas, que têm uma baixa resistência a esforços de tracção, 

traduz-se numa fraca resistência da parede a esforços de flexão. Por sua vez, a 

resistência à compressão está muito dependente do grau de sobreposição de folhas 

da parede e da existência de material com fracas características mecânicas no 

núcleo, em especial em paredes de três folhas. Nestas paredes, o volume e 

distribuição de vazios são factores importantes. Caso o núcleo seja compactado 

com consequente distribuição não uniforme de tensões, surge a tendência para 

deformar ou expulsar os paramentos externos [52]. 

A existência de “cavidades” ou vazios aleatoriamente distribuídos na alvenaria está 

associada a um comportamento muito heterogéneo, podendo estas provocar 

também distribuições não uniformes de tensões. 

O excesso de humidade nas suas várias origens, nomeadamente, as humidades de 

precipitação, de condensação (interna) e de causas fortuitas, pode afectar as 

paredes resistentes desagregando os materiais. Sempre que haja incidência de 

água da chuva em juntas mal vedadas ou em fissuras, a água pode entrar nessas 

zonas por acção directa. A acção continuada da chuva sobre os paramentos origina 

uma cortina de água que pode penetrar por gravidade, por acção da capilaridade7 

dos materiais ou em resultado da sobrepressão causada pelo vento. As águas 

resultantes dessas infiltrações procuram e encontram os pontos mais fracos (fendas 

e vazios), criando uma rede de percursos preferenciais no interior das paredes 

(caminhos de percolação da água), normalmente, através das juntas de argamassa 

entre pedras ou tijolos, as quais desagregam ao longo do tempo [29, 30, 43]. 

A humidade de causas fortuitas, que se caracteriza pela sua natureza pontual em 

termos espaciais, também pode ser fonte de infiltrações e humedecimentos das 

paredes. Este tipo de manifestação de humidade decorre de roturas de canalizações 

de redes de distribuição (águas correntes, águas pluviais e de esgotos, Figura 3.7), 

ou tem origem na cobertura, devido ao entupimento ou rotura de caleiras, 

                                       
7 A capilaridade traduz a capacidade do material saturar-se em água por forças de sucção [50]. 
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algerozes, ou tubos de queda (Figura 3.7), ou devido a deficiências no capeamento 

destas paredes ou nos remates da cobertura com as paredes emergentes. As águas 

provenientes de roturas das redes de esgotos de águas residuais domésticas ou 

industriais são ainda mais nefastas, devido ao elevado grau de agressividade 

química que apresentam [29, 45]. 

  
Redes no interior das paredes resistentes de alvenaria ordinária 

  
Humidade de causas fortuitas devido a deficiências na cobertura 

Figura 3.7 – Humidade de causas fortuitas 

Assim, as infiltrações de água podem originar o desenvolvimento de “cavidades” no 

interior das paredes resistentes, alterando a distribuição de tensões e a capacidade 

resistente das paredes, que diminui. Deste aspecto, pode inferir-se a enorme 

importância que adquirem as argamassas de refechamento de juntas, em que uma 

das funções é evitar a entrada de água para o interior da alvenaria. Por outro lado, 

em alvenaria à vista (sem revestimento) a funcionalidade da argamassa de 

preenchimento de juntas e de aglomeração dos blocos é crucial porque o seu poder 

ligante influencia, significativamente, a capacidade resistente da alvenaria [48]. 

Quando as paredes resistentes incorporam elementos de madeira, como é o caso 

das paredes de frontal, pode ocorrer o apodrecimento ou degradação dos 

elementos de madeira, devido a fungos de podridão ou a ataques de insectos 



 
Capítulo 3 – Anomalias em Paredes de Edifícios Antigos 
 

36 
 

(térmitas e carunchos) afectando a sua resistência mecânica. Esta anomalia pode 

estar associada à presença de humidade nas paredes, sendo mais frequente nas 

paredes exteriores ou nas paredes de frontal interiores de espaços húmidos, ou 

quando sejam atravessadas e incorporem redes de águas ou de esgotos. Nas 

paredes de empena, em especial quando se encontram duas encostadas, uma 

pertencendo a cada edifício, a água das chuvas pode infiltrar-se com facilidade 

entre os edifícios. A deterioração das paredes de frontal também pode advir da 

degradação por agentes biológicos e microbiológicos, que podem agravar os efeitos 

da humidade. A sujidade introduzida por pássaros propicia condições para o 

aparecimento de alguns tipos de caruncho nos elementos de madeira [45, 48]. 

Quando as paredes resistentes incorporam elementos metálicos, quer sejam de 

reforço ou de ligação de paredes, pode ocorrer a corrosão dos mesmos. Os 

elementos utilizados no reforço das ligações das pedras de cantaria, tais como 

gatos metálicos e cavilhas, podem oxidar, ocorrendo o aumento do volume da 

cavilha ou do gato (de ferro), originando a fractura da pedra. Em consequência da 

corrosão dos elementos metálicos, pode verificar-se a perda da sua funcionalidade, 

podendo, em casos extremos, ocorrer a quebra dos materiais que se lhes 

encontrem contíguos. Este fenómeno é potenciado por uma eventual presença de 

humidade [43, 45, 48]. 

3.2.3 Paredes divisórias interiores ou de compartimentação 

Nas paredes de compartimentação, podem ocorrer deformações da estrutura de 

madeira, devidas a alterações do equilíbrio global da estrutura, que mobilizem as 

suas capacidades resistentes muito além do previsto inicialmente aquando da sua 

construção. Estas cargas excessivas podem dever-se a assentamentos diferenciais 

das fundações, fendilhação das paredes, deformação excessiva da madeira dos 

pavimentos e/ou das estruturas de cobertura antigas, ou resultar da deterioração 

das ligações entre elementos construtivos. Quanto maior for o vão vencido pelos 

barrotes de madeira, quando ocorre a degradação mecânica da madeira, mais se 

acentua o efeito de fluência de vigas e barrotes. A presença de humidade e o 

ataque por agentes biológicos e microbiológicos, nos elementos de madeira, 

contribuem para acentuar a sua degradação [48]. 

A deformação excessiva das paredes divisórias, também pode resultar de 

intervenções menos cuidadas nos edifícios, como, por exemplo, quando se 

carregam estas paredes com lajes de betão armado. Se estas paredes não 

apresentarem continuidade em toda a altura do edifício, esta situação pode ainda 

agravar-se, dado que o seu carregamento impõe uma grande sobrecarga ao 
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pavimento subjacente, que, ao deformar-se, provoca uma situação patológica em 

cadeia, acentuando o efeito de fluência de vigas e barrotes [45, 48]. 

Quando tal se verifique, estas paredes poderão estar sujeitas a esmagamentos 

localizados, detectáveis através de fendas ou empolamentos dos rebocos, e de 

abaulamentos, associados à instabilidade por encurvadura, Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 – Fenda e empolamento do reboco com o seu destacamento  

Há que considerar, tal como nas paredes-mestras, o apodrecimento ou deterioração 

dos elementos de madeira por agentes biológicos e microbiológicos (insectos – 

térmitas e carunchos – e fungos de podridão), sob acção da água, em especial, nas 

zonas de ligação destas paredes com as exteriores, Figura 3.9, ou quando 

delimitem áreas húmidas dos compartimentos. Esta anomalia também pode ocorrer 

quando as divisórias são atravessadas por tubagens das redes de águas e esgotos, 

devido à rotura dessas redes [2]. 

 

Figura 3.9 – Apodrecimento de madeira da parede divisória na zona de ligação com a parede exterior 
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O facto de estas divisórias serem maioritariamente executadas com elementos de 

madeira, material combustível, e terem uma reduzida espessura, torna-as muito 

vulneráveis perante a ocorrência de um incêndio, apresentando baixa resistência ao 

fogo [2]. 

3.2.4 Revestimentos exteriores de alvenarias 

As paredes exteriores de alvenaria de edifícios antigos podem ser revestidas por 

argamassas de reboco. A constituição destas argamassas pode variar de acordo com 

a época de aplicação do revestimento. Tradicionalmente, eram utilizadas argamassas 

à base de ligantes minerais, nomeadamente, a cal aérea.  

A fissuração é uma anomalia que pode ser devida à constituição do reboco: retracção 

excessiva do reboco devido a deficiente dosagem (ligante em excesso), espessura 

inadequada, deficientes condições de cura. A fissuração do reboco pode ainda ser 

devida à fendilhação do próprio suporte. Em tempos mais recentes, já no século XX, 

houve lugar a diversos trabalhos de conservação com recurso a argamassas à base 

de cimento portland, o que se veio a revelar uma fonte de diversas anomalias devido 

às incompatibilidades entre as características específicas do cimento e dos materiais 

tradicionais (as argamassas à base de cal e as pedras das alvenarias). As 

argamassas à base de cimento portland contêm sais solúveis que contribuem para a 

ocorrência de ciclos continuados de dissolução/cristalização que degradam o 

revestimento da alvenaria e as pedras. Os rebocos à base de cimento, por terem 

retracções elevadas, podem ser a causa de fendilhação ou fissuração nos 

revestimentos das paredes, em especial quando aplicados sobre argamassas de cal 

que constituem suportes flexíveis. Acresce o facto de o revestimento de cimento ser 

impermeável ao vapor de água, aprisionando a humidade no interior das paredes e 

propiciando a ocorrência de degradações, Figura 3.10 [2, 43, 48]. 

  

Figura 3.10 – Desagregação de um reboco à base de cimento aplicado sobre a alvenaria 
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Os fenómenos de alteração e degradação dos rebocos exteriores reflectem a sua 

desadequação face às exigências funcionais a que devem dar resposta, 

nomeadamente, e com maior destaque, às exigências de impermeabilidade à 

água [48]. 

A desagregação é uma anomalia comum em revestimentos das paredes de edifícios 

antigos, que pode resultar da progressão e agravamento da fendilhação da parede, 

da manifestação da humidade nas suas várias origens, ou da acção dos agentes 

climáticos. 

A desagregação pode dever-se ao efeito da humidade do terreno, afectando os 

revestimentos das paredes dos pisos térreos e caves, quando a água do solo em 

contacto com a parede dissolve os sais solúveis existentes no terreno e nos 

próprios materiais de construção (cloretos, nitritos, sulfatos, carbonatos). Estes sais 

são transportados pelo interior das paredes e, quando a água atinge as superfícies, 

evapora e deposita aí os sais que cristalizam. Nas zonas em que essa evaporação 

seja intermitente, verificam-se erosões nos seus revestimentos, sempre que esta 

seque, resultantes da cristalização dos sais solúveis. A cristalização desses sais é 

acompanhada por um aumento de volume, que provoca o destaque dos 

revestimentos, quando esta cristalização ocorra entre o reboco e o tosco da parede 

de alvenaria, Figura 3.11 [29]. 

  

Figura 3.11 – Desagregação do reboco devido à humidade do terreno 

A humidade de causas fortuitas, a humidade de condensação e a humidade de 

precipitação também podem originar o humedecimento das paredes, cujos sais 

dissolvidos acompanham as migrações de água até às superfícies e cristalizam. Os 

sais aí depositados, se forem higroscópicos, tal como os sulfatos e os carbonatos, 

propiciam a ocorrência de fenómenos de higroscopicidade, absorvendo humidade 

do ar (quando a humidade relativa for superior a 65-75%) dissolvendo-se, voltando 

a cristalizar com considerável aumento de volume (quando a humidade relativa 
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baixa daqueles valores). Estes sais são susceptíveis de provocar o humedecimento 

das superfícies e dar origem a fenómenos de degradação e erosão dos 

revestimentos, resultantes dos aumentos de volume que acompanham a sua 

cristalização. Este tipo de fenómeno é comum em rebocos fracos, com resistências 

mecânicas baixas (normalmente rebocos de argamassa de cal), sendo o fenómeno 

ampliado quando existam acabamentos à base de pinturas pouco permeáveis ao 

vapor [29]. 

Os revestimentos de reboco exteriores estão sujeitos, em particular, à acção dos 

agentes climáticos, que provocam anomalias nesses elementos. As erosões nos 

paramentos podem dever-se aos efeitos gelo/degelo, que originam o 

envelhecimento precoce dos materiais; à radiação solar, que provoca alterações de 

aspecto (empalidecimento) e o desenvolvimento de superfícies quebradiças; às 

variações de temperatura, Figura 3.12, que originam variações dimensionais 

(movimentos térmicos); e à acção abrasiva do vento transportando partículas 

(poeiras, areias) [48]. 

  

Figura 3.12 – Empalidecimento e degradação do revestimento do reboco 

À semelhança do que ocorre nas paredes, o esmagamento também se pode dar ao 

nível dos rebocos [2]. 

Quanto às anomalias relativas a revestimentos de paredes resistentes que 

incorporem elementos de madeira, um dos problemas mais frequentes corresponde 

à rotura da ligação da aderência (ou destacamento) entre a argamassa de reboco e 

a madeira, e o empolamento devido à corrosão de elementos metálicos 

incorporados. Esta anomalia pode originar outras, como sejam o desenvolvimento 

de fissuração e fendilhação nas paredes e rebocos, devido à sua expansão e 

deterioração progressiva, ou a alteração da cor devido à presença de óxido de 

ferro [2, 48]. 
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3.2.5 Revestimentos interiores de alvenarias 

Os paramentos interiores das alvenarias exteriores, bem como as paredes 

divisórias, podem ser aparentes, ou revestidas por argamassas de ligantes minerais 

à base de cal e/ou gesso, ou elementos cerâmicos como azulejo. [48]. 

As anomalias características dos revestimentos à base de cal são semelhantes às 

que ocorrem em rebocos nos revestimentos exteriores (tratados no ponto anterior).  

As condições ambiente interiores adquirem uma importância particular, ao nível do 

risco de ocorrência de condensações superficiais nos revestimentos e das variações 

de humidade relativa, que podem, por sua vez, ser determinantes para a ocorrência 

de fenómenos como ciclos continuados de dissolução e cristalização de sais 

solúveis, Figura 3.13, empolamentos, fendilhação, desagregação e erosões que 

ocorrem no reboco [48]. 

  

Figura 3.13 – Desagregação e eflorescências no revestimento de parede interior 

A concentração de tensões nas aberturas pode originar a fissuração ou fendilhação 

dos rebocos nas zonas de ligação de paredes com soleiras, peitoris, ombreiras e 

vergas de portas e janelas. Estas fendas têm consequências graves, no que 

concerne às infiltrações de água. A corrosão de elementos metálicos poderá 

motivar a fissuração dos rebocos, devido ao aumento do volume do material 

corroído [30, 48]. 

Também os revestimentos interiores à base de gesso podem apresentar o mesmo 

tipo de deterioração que os que têm cal como ligante. Os revestimentos de estuque 

(ou simplesmente gesso) possuem uma elevada higroscopicidade (faculdade que os 

materiais apresentam de absorverem vapor de água do ar), pelo que podem 

contribuir para a estabilização das condições ambientes interiores, no que diz 

respeito às variações de humidade relativa [48]. 
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Os revestimentos cerâmicos podem degradar-se sob a forma de pulverização, 

desagregação, fissuração ou fendilhação do material, destacamento de vidrados 

superficiais, empolamento do plano de revestimento e ainda destacamento total ou 

parcial de elementos de revestimento. As causas mais frequentes para a ocorrência 

destas anomalias são um teor de humidade excessivo no material ou no suporte, 

movimentos térmicos, perda de aderência ao suporte e, ainda, movimentos deste 

último. O desprendimento dos revestimentos de azulejos pode dar-se quando se 

rompe a junção entre a argamassa de ligação e os ladrilhos. Esta quebra pode ser 

devida a fenómenos de tracção no reboco ou de compressão nos azulejos [48]. 

A fendilhação dos azulejos ocorre quando a sua resistência é inferior à da ligação 

entre o reboco e os azulejos. Esta pode ainda estar relacionada com outros 

aspectos: se ocorrer logo após a sua aplicação, pode dever-se à retracção do 

reboco, que gera na superfície de ligação (reboco/azulejo) tensões tangenciais que 

podem levar ao desprendimento dos azulejos se a ligação for mais fraca que o 

azulejo; ou à fendilhação dos azulejos, se o azulejo for mais fraco do que a ligação. 

Por outro lado, se a argamassa tiver um módulo de elasticidade superior ao dos 

azulejos, poderá acontecer que os assentamentos ou movimentos diferenciais que a 

parede possa sofrer não sejam tolerados pela rigidez da ligação, provocando a 

fendilhação nos azulejos [2, 43, 45]. 

3.2.6 Acabamentos exteriores e interiores 

Um acabamento comum dos revestimentos exteriores de paredes com rebocos de 

argamassa de cal é a caiação (por pintura em sucessivas demãos), cuja 

necessidade de repetição uma ou duas vezes por ano constitui o seu principal 

problema. Esta reduzida durabilidade justifica-se pelo facto de a caiação se basear 

em sais solúveis em água, que são laváveis pela água da chuva [2]. 

A durabilidade da caiação é mais elevada em acabamentos de revestimentos 

interiores, não se revelando necessária a sua renovação frequente, devido à 

protecção de que beneficiam em relação aos agentes atmosféricos [2, 43]. 

Outras anomalias, que ocorrem essencialmente nos acabamentos exteriores por 

pintura, são o seu destacamento e a alteração do aspecto, em particular das cores 

ou das tonalidades, devido à sujidade acumulada nas superfícies. Tais anomalias 

advêm da acção das partículas em suspensão no ar que são transportadas pelo 

vento, ou do efeito da radiação solar (raios ultravioleta). Estas situações são 

sempre agravadas pela poluição industrial [2, 43]. 
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Um cuidado muito importante a ter aquando da repintura das paredes tem a ver 

com o facto de não se dever interromper o processo de respiração das mesmas, 

pelo que se devem utilizar, para o efeito, tintas impermeáveis à água (chuva 

incidente), mas permeáveis ao vapor de água [45]. 

As tintas correntes actuais apresentam baixa permeabilidade ao vapor de água, 

comparativamente aos rebocos que eram usados em construções antigas, o que, 

por acções de cristalização de sais, pode provocar fenómenos de empolamento e 

destaque dessas pinturas [50].  

Por outro lado, enquanto nas pinturas tradicionais à base de cal (caiação) a 

solidificação ocorre na sequência da cristalização dos constituintes, originando uma 

camada que actua como consolidante do próprio reboco, nas pinturas actuais a 

solidificação é consequência da evaporação do solvente. Verifica-se, assim, que 

uma caiação, para além das funções estéticas desempenhadas, actua como camada 

protectora que passa a fazer parte integrante do revestimento da parede, 

contribuindo para o seu desempenho global [50]. 

A opção pelo uso de tintas texturadas, pela sua maior superfície específica, conduz 

à retenção de poeiras e outras sujidades e a limpeza por lavagem é muito 

prejudicada pela aspereza característica da superfície [2]. 

O sistema de pintura a utilizar deve obedecer a critérios bem definidos de 

compatibilidade com o suporte (reboco) [43]. 
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Capítulo 4 

Técnicas de Consolidação e Reforço de  

Paredes de Edifícios Antigos 

4.1 Considerações gerais 

Embora um edifício antigo possa não ter valor histórico e cultural enquanto 

elemento isolado, quando analisado sob a perspectiva do conjunto em que se insere 

já o poderá ter, sendo considerado parte integrante do património histórico, como é 

o caso dos edifícios pombalinos da Baixa de Lisboa.  

A conservação do património histórico encerra em si uma interdisciplinaridade de 

profissionais com habilitações diversas, que, além de distintas, são complementares 

tais como historiadores, arquitectos, engenheiros, arqueólogos, técnicos de 

conservação e restauro, trabalhadores especializados, etc. 

Tal como noutras actividades, um dos problemas principais é o da fixação de 

terminologia própria, que permita, de uma forma clara e inequívoca, a troca de 

ideias entre todos os envolvidos (na actividade). É usual a partilha de um 

vocabulário comum, embora, por vezes, referido a conceitos diversos, ou, pelo 

menos, não totalmente coincidentes, o que pode dar origem a problemas de 

interpretação. No Glossário apresentam-se resumidamente os principais 

termos [28]. 

Os edifícios antigos, em particular os monumentos históricos8, são estruturas 

valiosas que, pela sua natureza, devem ser alteradas o menos possível. Segundo os 

Comités 116 (Terminology and Notation) e 364 (Rehabilitation) do ACI, a 

reabilitação de construções com valor histórico difere da aplicada num edifício 

corrente na necessidade de salvaguarda. Segundo o Secretary of Interior’s 

Standards for Rehabilitation, ou o CHBC, dos Estados Unidos, a reabilitação é o acto 

ou processo de possibilitar um uso eficiente e compatível de uma propriedade, 

edifício ou estrutura, preservando, ao mesmo tempo, as suas partes ou 

características que traduzem o seu valor histórico, cultural e 

arquitectónico [19, 22]. 

                                       
8  Embora as soluções de consolidação e reforço abordadas neste capítulo se destinem a 

edifícios antigos (“correntes”), algumas poderão, com adaptações, aplicar-se a monumentos 

históricos. 
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Ao conceito de reabilitação deve estar associado o de autenticidade, que se define 

como a qualidade de ser autêntico. Provém do grego “authenti”, que significa 

genuíno. Numa construção, está relacionado não só com a forma (arquitectural), 

como também com a função para a qual foi criada, a utilização que teve, e também 

com os seus materiais e a sua estrutura [19, 30]. 

As acções de reabilitação em edifícios antigos, à semelhança do que ocorre com o 

património histórico, devem ser organizadas num estudo com diferentes fases que 

precedam a escolha das técnicas de consolidação e reforço dos edifícios. Na 

Tabela 4.1 apresenta-se a organização do estudo das intervenções, em fases 

semelhantes às que são utilizadas em medicina [32]. 

Tabela 4.1 – Fases da organização do estudo da intervenção ao edifício. 

Anamnese Análise da informação histórica do edifício. 

Inspecção Descrição do edifício em análise, com identificação das anomalias, danos. 

Diagnóstico 
Identificação das causas das anomalias, e avaliação da segurança 

estrutural. 

Terapia Escolha e aplicação das técnicas de intervenção. 

Controlo Acompanhamento e controlo da eficiência da intervenção. 

                 

Numa metodologia de reabilitação de edifícios antigos, após a anamnese, efectua-

se a inspecção cujo relatório deve referir o tipo de construção e materiais 

existentes, indicar o resumo do estado global do edifício e incluir as anomalias 

existentes nas suas partes: exterior (cobertura, dispositivos de recolha de águas 

pluviais, paredes, vãos de janelas e portas, revestimentos de parede, escadas, 

varandas); interior (tectos, paredes, pisos, vãos de janelas e portas, escadas, 

envidraçados, eventuais decorações); e estrutura (paredes resistentes, fundação). 

O relatório de inspecção, que se pretende um documento factual, deve conter uma 

descrição detalhada dos resultados da observação efectuada em cada 

compartimento do edifício, peças desenhadas, fotografias relevantes, com 

referência a eventuais acções de urgência, e com recomendações sobre eventual 

monitorização de anomalias (fendas não estabilizadas) para análises especializadas 

e trabalhos necessários ou desejáveis. 



 
Capítulo 4 – Técnicas de Consolidação e Reforço 

 

47 
 

Após a inspecção efectua-se o diagnóstico, em que são apresentadas as possíveis 

causas das anomalias observadas e identificadas. Segue-se uma avaliação da 

segurança estrutural e a subsequente análise da capacidade resistente da estrutura 

às acções (cargas, sismos, etc.) e o potencial risco envolvido [22, 30]. 

Qualquer decisão sobre as técnicas de consolidação e reforço só deve ser tomada 

após a inspecção e o diagnóstico, pois o tipo de solução deve derivar das 

considerações sobre as anomalias, o tipo de acções que afectam o edifício, o tipo de 

materiais e o seu comportamento estrutural. Muitas vezes, podem ser usadas 

várias soluções para resolver um dado problema particular, tendo em conta a 

adopção quer de técnicas de concepção global, quer de técnicas específicas. O 

critério para a escolha de uma solução particular deve tomar em consideração não 

só a sua eficácia estrutural e o seu custo, como também a compatibilidade com as 

técnicas e materiais usados no passado, respeitando a concepção original e o seu 

valor histórico [22]. 

As técnicas de reabilitação estrutural diferenciam-se, de acordo com as 

características dos materiais a utilizar, em técnicas tradicionais ou inovadoras.  

O uso de materiais antigos nas intervenções é apropriado para a manutenção dos 

valores históricos, bem como para o reconhecimento desses valores e da 

importância da concepção original [22]. 

O uso excessivo e a adopção quase indiscriminada de novas técnicas nas 

intervenções conduziram a uma segunda reflexão sobre os benefícios e prejuízos 

que o seu uso envolve. As novas técnicas devem ser usadas muito 

cuidadosamente, pois a sua eficácia pode produzir danos irreversíveis, como são 

exemplo certas intervenções realizadas num passado recente, tais como a inserção 

de barras de aço, a injecção de argamassas de cimento, etc., que, foram usadas 

sem terem sido considerados os possíveis efeitos secundários, tais como, a 

corrosão das barras de aço desprotegidas, eflorescências devido aos sais contidos 

no cimento, etc., ou ainda a grande alteração introduzida na concepção original. A 

reabilitação deve ser realizada com cuidado e com suporte num vasto 

conhecimento científico. Pelo facto dos novos materiais diferirem dos originais, 

existem três exigências que devem ser asseguradas, na medida do possível, tanto 

mais quanto mais autêntico for o edifício antigo [22, 30, 52]: 

 compatibilidade: as técnicas e os materiais utilizados devem minimizar a 

alteração das características da rigidez da construção e do funcionamento 

estrutural original (compatibilidade mecânico-estrutural), bem como evitar o 

aparecimento de novas anomalias, por apresentarem diferentes 
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comportamentos físicos e/ou químicos, relativamente aos materiais 

preexistentes (compatibilidade físico-química); 

 durabilidade: a necessidade de preservação das estruturas antigas, 

particularmente as históricas, por um longo período de vida, justifica que as 

exigências de durabilidade dos materiais a utilizar sejam mais severas que 

em estruturas novas. O próprio tempo de vida dos edifícios antigos, que 

chegaram até aos dias de hoje, assim o justifica; 

 reversibilidade: deve ser salvaguardada a possibilidade de poder remover, 

sem danos nos materiais originais, os novos elementos resultantes da 

intervenção, no fim da sua vida útil ou no caso de se revelarem 

inadequados. Do ponto de vista prático, esta condição é difícil de garantir na 

maioria dos casos, pelo que deve ser considerada como um requisito estrito 

a monumentos de excepcional importância.  

A filosofia subjacente às intervenções em edifícios antigos tende a privilegiar as 

medidas que são reversíveis ou, por outras palavras, as que podem ser substituídas 

ou melhoradas no futuro. Em qualquer caso, a reversibilidade deve ser considerada 

como preferível, não sendo, contudo, um requisito a seguir de um modo geral. 

As técnicas de reabilitação estrutural classificam-se, quanto aos efeitos, em 

técnicas activas ou passivas, consoante se empreguem reforços que impliquem 

uma reacção imediata da estrutura ou se os reforços apenas funcionarem para 

cargas superiores às correspondentes ao estado de equilíbrio da estrutura [52]. 

4.2 Técnicas de consolidação e reforço de paredes resistentes de 

edifícios antigos 

As técnicas que se apresentam requerem a eliminação ou a limitação das causas 

responsáveis pelas anomalias, uma vez que não raras vezes estas resultam de 

fenómenos externos à própria parede, como por exemplo as que decorrem de 

assentamentos diferenciais de fundações, sobrecargas elevadas, uso indevido do 

edifício, deficientes intervenções anteriores, etc [44]. 

Descrevem-se de seguida as principais técnicas de consolidação e reforço de 

paredes resistentes de edifícios antigos. Estas visam o tipo de operações (ou 

medidas) preventivas e correctivas, através de acções estruturais de consolidação, 

reforço, e/ou reconstrução. Integram a reabilitação estrutural e sísmica de 

construções de alvenaria e, apesar de serem apresentadas isoladamente na 

exposição que se segue, quando aplicadas em conjunto duas ou mais técnicas 

consegue-se, em geral, uma maior eficácia das mesmas. 
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Com vista a sistematizar a apresentação, a descrição de cada técnica é antecedida 

da indicação das situações em que se aplica. São referidos os principais objectivos, 

as vantagens, desvantagens e as aplicações mistas com outras soluções.  

4.2.1 Injecção de caldas 

A injecção de caldas pratica-se em paredes com vazios interiores ou com fendas nos 

paramentos exteriores, as quais não se devem encontrar activas [25, 49], Figura 4.1. 

    

Figura 4.1 – Injecção em paredes [25] e ilustração dos tubos de injecção [39]  

Esta técnica consiste na injecção de caldas (ou grout)9, ou de argamassas fluidas, 

através de tubos de injecção colocados em furos, com ligeira inclinação para baixo, 

previamente abertos nas juntas dos paramentos da parede de alvenaria de pedra, 

para preencher os espaços correspondentes a vazios. A calda fluida, ao ganhar 

presa, endurece e adere ao material, devolvendo a continuidade ao elemento 

danificado. A escolha do tipo de produto de injecção e dos métodos deve ser 

determinada consoante os materiais que constituem a parede e pelo tipo e grau de 

degradação. Assim, a calda deve ter uma composição em função do objectivo da 

intervenção e das compatibilidades com a alvenaria (química, física, mecânica) e 

dos tempos de execução. Podem ser adicionados aditivos, pozolanas, ou argila. Os 

produtos para injecção podem ser argamassas de ligante inorgânico não retráctil (à 

base de ligante inorgânico – cimento e cal, areia, água e aditivos), caldas de ligante 

inorgânico (à base de ligante inorgânico, água e aditivos), ou caldas baseadas em 

silicatos [19, 25, 49]. 

Tendo em conta o processo de injecção utilizado, as soluções de injecção podem 

classificar-se, como se sintetiza na Tabela 4.2 que se segue, em sob pressão, por 

gravidade, ou por vácuo, Figura 4.2. 

 
                                       
9 Mistura de ligantes com água, sem areia, e eventualmente com aditivos. 
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Tabela 4.2 – Classificação das soluções de injecção [52] 

Tipos de injecção 
 

Sob pressão Por gravidade Por vácuo 

Características 
da alvenaria 

Com capacidade para 
conter o impulso da 
pressão aplicada. 

Destina-se a paredes 
de alvenaria muito 
degradadas. 

É indicada para 
intervenções em 
pequenos elementos 
arquitectónicos, como 
pináculos e estátuas. 

Procedimento 

A calda é injectada 
através dos tubos de 
adução (ou das fendas 
existentes), de baixo 
para cima e dos 
extremos para o 
centro, para prevenir 
desequilíbrios na 
estabilidade 
estrutural. 

A calda é injectada 
através dos tubos de 
adução, ou através de 
seringas hipodérmicas, 
actuando sobre tubos 
previamente inseridos 
na parede. É realizada 
a partir do topo da 
parede através das 
fendas e vazios. 

A penetração da calda 
faz-se por aspiração 
do ar nos tubos 
superiores, enquanto 
se procede à injecção 
nos tubos inferiores. 
Pressupõe a utilização 
de caldas muito 
fluidas. 

       

  
                Injecção sob pressão em parede de cantaria [39] 

  
               Injecção por gravidade [54] 

Figura 4.2 – Ilustração de tipos de injecção 
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O processo de injecção mais frequente é sob pressão, cujos parâmetros a 

estabelecer são o número e a distribuição de furos, a composição da calda e o valor 

de pressão a adoptar na injecção. É necessário ter um cuidado particular na escolha 

da pressão de injecção e do tipo de calda, ou argamassa a injectar, para evitar 

incompatibilidade com a parede. A injecção deve ser precedida de uma selagem 

superficial das fissuras ou fendas (após remoção do reboco), as quais devem 

suportar a pressão da calda de injecção antes do seu endurecimento [26, 49, 52].  

Na injecção sob pressão, são executados furos de injecção nas juntas de argamassa 

com berbequim mecânico de rotação, com um comprimento mínimo de 0,10m. A 

profundidade depende do tipo da parede e finalidade da intervenção, devendo 

atingir o núcleo nas paredes de três folhas para as consolidar. Em seguida, são 

colocados os tubos de injecção, de plástico, Figura 4.3, nos furos ou nas aberturas 

existentes e são fixados com ligantes de presa rápida [46, 52].  

 

Figura 4.3 – Tubos de injecção de plástico 

É conveniente que os tubos de injecção saiam do plano da parede pelo menos 

0,10m para permitir o controlo do processo de injecção. Depois, procede-se à 

injecção da calda previamente estudada para aplicação, com o valor da pressão 

pré-definido (até 3bar10). No entanto, se não forem necessárias pressões elevadas 

ou se a alvenaria estiver muito degradada, é recomendável uma injecção de pré-

consolidação a baixa pressão para evitar a retenção de ar nas cavidades. A pressão 

de injecção, que se quer adequada ao estado da alvenaria, depende da capacidade 

do equipamento, da fluidez da calda e do número e distribuição (densidade) dos 

furos. Como valores de referência para assegurar a difusão uniforme de calda em 

toda a secção transversal, tem-se cerca de dois até seis furos por metro quadrado, 

distribuídos em quincôncio, Figura 4.4. Contudo, o padrão da furação poderá variar, 

dependendo de cada caso, do equipamento e da finalidade da intervenção. O 

                                       
10 1bar = 105Pa = 0,1MPa 
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controlo da execução é efectuado através da difusão da calda nos tubos de purga 

situados nos níveis superiores aos da injecção [46, 52]. 

  

Figura 4.4 – Distribuição de furos em quincôncio e furos na fenda [18] 

O principal objectivo é o preenchimento dos vazios e cavidades internas, 

conjuntamente com a selagem de fendas. A injecção aumenta a continuidade da 

alvenaria, restaurando o seu monolitismo, restabelece a homogeneidade das 

paredes e melhora as propriedades mecânicas de resistência à compressão e ao 

corte da parede [26, 58]. 

A injecção aumenta a resistência mecânica da alvenaria, bem como a sua rigidez. A 

desvantagem da técnica é o facto de não ser reversível, ser intrusiva e somente 

deve ser efectuada com caldas compatíveis com o material original. A principal 

dificuldade desta técnica é a definição da composição da calda de injecção 

compatível com as características do suporte (da alvenaria), devido à influência de 

numerosos parâmetros que o grout deve apresentar, tais como: grande fluidez e 

facilidade de bombagem, capacidade de penetração em fendas e fissuras, elevada 

aderência ao substrato, ausência de retracção e exsudação – enquanto material a 

injectar; propriedades mecânicas adequadas à alvenaria circundante, baixa 

permeabilidade, baixa capilaridade, resistência às agressões dos sais – quando se 

apresente como material curado. Quando são alcançados um bom preenchimento e 

uma boa ligação do grout com a alvenaria, a capacidade resistente da parede é 

melhorada significativamente após a presa do material. As caldas usadas são 

geralmente à base de cimento, procurando-se assim melhorar a eficácia da ligação, 

mas comprometendo de forma decisiva o princípio da reversibilidade [19, 25, 44]. 

A injecção é mais adequada em paredes com três folhas e núcleo central, quando 

comparando com paredes de alvenaria de duas folhas, pois permite consolidar o 

núcleo interior, geralmente pouco resistente. O uso de resinas (epoxídica ou de 

poliéster) para injecção deve ser evitado por questões de compatibilidade e de 

reversibilidade, além de que a sua aplicação é onerosa. Em ensaios realizados em 

paredes de alvenaria, verificou-se que a injecção, quando adequada à alvenaria, 
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causa um forte aumento na rigidez de corte da parede. É muito importante a 

correcta análise preliminar das características da alvenaria, bem como a elaboração 

de procedimentos experimentais, in situ e em laboratório, para averiguar a 

adequabilidade e afinar as características da calda [20, 46, 59]. 

4.2.2 Refechamento de juntas 

O refechamento de juntas adequa-se a paredes de alvenaria de pedra que 

apresentem juntas de argamassa degradadas ou em fracas condições, 

principalmente devido à acção da água, à erosão, ou à acção de agentes biológicos, 

nomeadamente, raízes de plantas nas juntas [25, 49], Figura 4.5. 

  

Figura 4.5 – Paredes antes e depois do refechamento de juntas [39] 

Esta técnica consiste na remoção parcial e substituição da argamassa das juntas por 

uma nova com melhores propriedades mecânicas e maior durabilidade. É necessária 

a remoção e desguarnecimento de toda a argamassa deteriorada, bem como uma 

boa limpeza ou lavagem. No refechamento de juntas, são introduzidas argamassas, 

por gravidade ou infusão, Figura 4.6, sendo necessário cuidado particular na escolha 

e selecção devido às compatibilidades com o suporte [25, 26, 49]. 

  

Figura 4.6 – Procedimentos num refechamento [39, 49] 
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Se a intervenção é programada para ambas as faces da parede, a profundidade de 

limpeza e extracção não deve exceder 1/3 da espessura da parede. Neste caso, a 

remoção da argamassa nas juntas da face oposta só se deve iniciar depois de se ter 

procedido à reposição das juntas na face reparada inicialmente, para não prejudicar 

a estabilidade do paramento, Figura 4.7. Se a espessura da junta for superior a 

0,06m deve-se proceder a um enchimento por camadas, com aplicação desfasada 

no tempo, para diminuir a retracção que teria caso fosse aplicada em uma só 

camada [30, 52] 

 

Figura 4.7 – Profundidade das juntas abertas [57] 

Uma variante da técnica consiste no refechamento armado, em que são colocadas 

barras de reforço juntamente com a nova argamassa, sendo indicada em paredes 

de alvenaria com juntas horizontais e regulares, caso das alvenarias de tijolo. As 

barras de reforço podem ser de metal (aço inoxidável) ou de materiais compósitos 

FRP (formados por uma matriz de resina que agrega fibras sintéticas, de vidro ou 

carbono) em barras ou laminados, e a sua colocação nas juntas aumenta a eficácia 

da intervenção. Os elementos de reforço podem ainda ser ligados ao paramento por 

pequenas peças de metal colocadas em furos transversais à parede, Figura 4.8. Por 

fim, tanto as juntas como os furos transversais podem ser selados com argamassa 

e grout, respectivamente [25, 26, 58]. 
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Figura 4.8 – Procedimentos num refechamento armado em alvenaria de tijolo [25] 

O principal objectivo destas técnicas é restituir a resistência inicial ou aumentar a 

resistência à compressão e ao corte em paredes de pequena espessura, de 

alvenaria de pedra ou tijolo. O refechamento armado tem ainda um efeito 

confinante nas paredes, reduzindo as deformações laterais das mesmas. Esta 

técnica visa restituir a protecção da parede à acção da água [25, 30, 49]. 

Os refechamentos têm a vantagem de ser uma técnica que pode ser considerada 

parcialmente reversível. Estas soluções aumentam a coesão do material e 

contribuem para o controlo das fissurações superficiais difusas. O refechamento de 

juntas, quando realizado nas duas faces da parede em profundidade, pode 

melhorar as características mecânicas dos paramentos, em particular nas paredes 

de alvenaria de pequena espessura. Em paredes com larguras superiores que não 

se encontrem bem confinadas transversalmente, o refechamento de juntas pode 

não ser suficiente para garantir um real aumento da resistência. Neste último caso, 

devem ser ponderadas outras técnicas de intervenção para a aplicação conjunta 

com o refechamento de juntas. Antes dos refechamentos pode ser necessário 

proceder à injecção de caldas11, se existirem vazios na parede detectados em fase 

de inspecção prévia [25, 26, 52].  

Para melhorar as condições da alvenaria, o refechamento armado pode ser 

combinado com pequenas pregagens transversais injectadas. Contudo, o 

refechamento armado só se torna viável, se aplicado sobre juntas regulares e só 

                                       
11 Assunto que é abordado na secção 4.2.1. 
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faz sentido em situações em que haja adições de cargas sobre essas paredes. O 

recurso a materiais compósitos FRP, cuja aplicação na construção é ainda 

relativamente recente, deve ser encarado com reservas pois a durabilidade a longo 

prazo nas estruturas de alvenaria antiga é ainda desconhecida [25, 58].  

4.2.3 Desmonte e reconstrução ou substituição 

O desmonte seguido de reconstrução ou substituição aplica-se a elementos de alvenaria 

ou paredes que contenham partes que necessitem ser removidas, substituídas ou 

reparadas, se outra intervenção local não for viável, Figura 4.9 [25, 52].  

 

         1-Zona danificada da parede 2-Remoção das pedras 3-Preenchimento da abertura 

Figura 4.9 – Procedimentos numa operação de desmonte e substituição [25] 

Esta técnica consiste no desmonte e extracção cuidados do elemento ou parte da 

parede a reparar, e posterior reconstrução, reproduzindo a posição, organização e 

forma original dos elementos; ou com a colocação de novos elementos, numa 

operação de substituição. Pode ser necessário numerar as peças originais, para 

respeitar a disposição inicial, Figura 4.10 [25]. 

  

Figura 4.10 – Numeração das peças originais num desmonte e reconstrução [39] 
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Além dos materiais originais, podem ser incorporados materiais novos com 

semelhantes características de resistência e deformabilidade, isto é, com formas, 

dimensões, rigidez e resistência similares aos materiais originais. Os novos 

elementos têm de ser ligados aos originais através de ligações apropriadas, tanto 

no plano da parede como perpendicularmente a esta, pelo que essas uniões são 

muito importantes. As pedras e/ou tijolos são ligados por argamassas pouco 

retrácteis como, por exemplo, argamassas gordas de cal e areia ou bastardas de 

cimento, cal e areia, para haver uma melhor compatibilidade física e mecânica com 

a existente [26, 49, 52]. 

A substituição da alvenaria pode ser parcial ou total. A primeira consiste na 

substituição da alvenaria numa faixa ao longo da abertura, de ambos os lados, não 

sendo necessário o desmonte em toda a espessura da parede. A substituição total 

aplica-se quando a fendilhação é severa, ocorrendo em toda a espessura da 

parede, ou quando a alvenaria apresente fortemente degradada.  

As operações de substituição devem respeitar uma sequência de operações 

previamente definida, das zonas inferiores para as superiores, as dimensões e a 

ordem dos troços a desmontar, bem como o estudo de suportes e escoramentos 

provisórios. 

O principal objectivo do desmonte e reconstrução ou substituição é o 

restabelecimento da funcionalidade da estrutura danificada, assim como os seus 

valores culturais e históricos. É uma técnica que visa a melhoria dos materiais, do 

comportamento mecânico das alvenarias, bem como a correcção de fendas ou 

degradações [25]. 

É uma técnica vantajosa quando as outras não forem apropriadas, sendo mais 

prejudiciais e intrusivas para a estrutura, quer pela natureza dos materiais, quer 

pelos danos causados nas paredes. Apesar de ser um método trabalhoso, é muito 

eficaz na melhoraria da capacidade mecânica da alvenaria, pois visa eliminar as 

lesões da alvenaria através da reconstrução ou substituição. Estes tipos de 

intervenção requerem uma anterior actuação nas causas que provocaram os danos 

no elemento, eliminando-as ou tomando medidas para que se tornem passivas e 

deixem de ser causa de anomalias. Por exemplo, a presença de fendilhação ou a 

degradação devido à humidade de paredes resistentes em edifícios, nos quais se 

aplique o desmonte e substituição requer o prévio tratamento das causas que 

despoletaram essas anomalias. Para melhorar as condições da alvenaria, o 

desmonte e reconstrução ou substituição pode ser combinado com injecções. Na 

intervenção ocorrida na torre da Catedral de Monza (Milão) – uma estrutura de 

alvenaria de tijolo, que apresentava fendilhação vertical difusa em paredes com 
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espessuras compreendidas entre os 0,45m e os 1,40m, foi ponderada a aplicação 

de desmonte e reconstrução. Contudo, não foi possível recorrer a esta técnica, pois 

a área era grande (11m x 9,5m). Este caso veio demonstrar a limitação desta 

técnica, que é mais adequada a zonas menos extensas [25, 49, 58]. 

4.2.4 Pregagens costura  

As pregagens costura aplicam-se em elementos de alvenaria, tais como em paredes 

ou no contorno das suas aberturas, que necessitem de uma maior coesão e de 

melhorar as ligações sem uma modificação visível do seu aspecto exterior, 

nomeadamente, em paredes resistentes ortogonais [25, 52]. 

Esta técnica consiste em executar pregagens injectadas, sendo abertos furos 

nas paredes, que são preenchidos com caldas (grout) ou argamassas fluidas, e 

barras ou varões de reforço, de aço ou materiais compósitos (FRP), no interior 

das paredes. A actual disponibilidade de equipamentos de furação, de grande 

precisão (caroteadora), permite a abertura de furos de pequeno diâmetro e de 

grande extensão, o que facilita a colocação de reforços interiores aos elementos. 

Assim, as furações podem ter comprimentos variáveis, que podem atingir vários 

metros, originando estruturas secundárias de barras no interior das paredes, 

Figura 4.11 [25, 26, 49]. 

 

 

 

 
                              Entre paredes ortogonais [25] Em outros elementos [49] 

Figura 4.11 – Pregagens costura 

A interface entre as barras de aço e o material da parede é preenchida com calda 

aderente. Alguns sistemas comerciais mais recentes são constituídos por varões e 
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tubos de aço inoxidável inseridos em mangas elásticas de tecido, de poliéster 

expansível (sistema Cintec), ou geotêxtil, que recebem a calda de selagem, 

facilitando a sua adaptação às irregularidades dos furos e à heterogeneidade dos 

componentes das alvenarias [19]. 

As extremidades das pregagens podem ficar embebidas no interior da alvenaria, ou 

serem colocadas com placas de distribuição à face dos paramentos. Estes sistemas, 

também podem ser usados no confinamento transversal de paredes12. Evitam-se, 

assim, as fugas da calda por orifícios vizinhos ao furo da pregagem, com as 

consequentes penalizações económicas e de irreversibilidade, devido à 

contaminação da alvenaria pela calda de selagem, Figura 4.12 [19]. 

 

Figura 4.12 – Pregagens com manga deformável injectada [19] 

Assim, consideram-se dois tipos de pregagens com e sem manga de tecido. Em 

ambas o varão metálico confere maior resistência local à zona de reforço. Nas 

pregagens com manga deformável, que evita eventuais fugas de calda, existe 

maior capacidade de mobilização por atrito lateral na medida em que a manga é 

elástica e consegue-se adaptar aos vazios existentes ao longo do interior do furo. 

O principal objectivo das pregagens costura é melhorar a ligação entre paredes 

perpendiculares, aumentar as propriedades mecânicas e a ductilidade de cada 

elemento e a resistência global, criando zonas com maior rigidez, capazes de 

distribuir as tensões para os elementos inferiores, assegurando a resistência à 

tracção em zonas críticas [25, 30, 49]. 

A vantagem das pregagens costura reside no facto de ser uma técnica que melhora 

e reforça os materiais e elementos estruturais onde se insiram. Contudo, as 

pregagens injectadas são uma técnica intrusiva e causam alguma deterioração para 

a parede ou para as pedras, nas quais sejam executados os furos, devendo haver 

atenção aos efeitos nefastos nos casos em que haja grande aglomeração de barras, 

Figura 4.13 – situações (b) e (c), cuja execução pode ser complicada. Em alguns 

casos, pode não ser possível recorrer a esta solução, no caso de paredes que 

contenham motivos artísticos fixos (pinturas, frescos, formas esculpidas, ou outras 

                                       
12 Assunto que é abordado na secção 4.2.6. 
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decorações). As barras de reforço à base de materiais compósitos têm maior 

durabilidade que as de aço, as quais devem ser protegidas contra a corrosão. 

Contudo o reforço com aço é mais dúctil do que o reforço com carbono, além de 

apresentar menores custos, sendo mais adequado no reforço por pregagens [25].  

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.13 – Representação esquemática de pregagens costura entre 

paredes ortogonais [19] 

A argamassa simples de cal aérea não é adequada para o preenchimento dos furos das 

pregagens por dificuldades de carbonatação e o uso de cimento portland deve ser 

evitado, em virtude de problemas de compatibilidade com a alvenaria existente. As 

resinas não devem ser injectadas por questões de compatibilidade e reversibilidade. A 

aplicação isolada da técnica das pregagens costura não é, em geral, garantia de uma 

melhoria do comportamento global. O recurso a furações e barras de reforço injectadas 

com caldas, só deve ser considerado quando nenhuma outra técnica menos intrusiva 

possa ser adoptada, e evitado “directamente” em paredes de alvenaria cujo núcleo 

tenha cavidades e vazios. Em qualquer tipo de pregagem (seja costura, tirantes13 e 

confinamento transversal14), deve-se efectuar uma injecção prévia e proceder ao 

tratamento das juntas antes de se iniciar a furação, em especial se a alvenaria tiver 

em mau estado de conservação, pois é necessário ter um suporte com poucos 

vazios para que a perfuração seja suave e contínua, sem causar a desagregação da 

parede nem afectar a coroa da caroteadora. Também em todas as pregagens, o 

elemento de reforço deve estar centrado com o furo, pelo que as pregagens podem 

ser dotadas de espaçadores, não susceptíveis de corrosão, ao longo do varão e na 

sua extremidade. As pregagens com manga de tecido são recomendáveis em 

alvenaria de junta seca ou quando existam frescos nas paredes, Figura 4.14, pois é 

fundamental a não contaminação pelas caldas nesses casos. Estas, além de não 

contaminarem a alvenaria com a calda de injecção, mobilizam forças de atrito 

                                       
13 Assunto que é abordado na secção 4.2.5. 
14 Assunto que é abordado na secção 4.2.6. 
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lateral sendo a resistência à força de puxe (tracção) superior do que em pregagens 

que não possuem manga [19, 25, 26]. 

  

Figura 4.14 – Frescos em paredes 

4.2.5 Tirantes  

O uso de tirantes, Figura 4.15, aplica-se a estruturas de alvenaria com fraca ligação 

entre paredes paralelas, prevenindo o seu colapso e progressiva deformação 

transversal e rotação da fachada para fora do plano [25]. 

  

Figura 4.15 – Tirantes ancorados nas paredes exteriores [18] 

Esta técnica consiste na instalação de elementos lineares que funcionam à tracção, 

denominados tirantes que, em geral, são barras (Figura 4.15) ou cabos de aço fixos 

a duas paredes paralelas por elementos especiais de ancoragem (Figura 4.16). 

Esses elementos de ancoragem previnem a separação e, consequentemente, a 

perda de capacidade resistente. Destinam-se a distribuir a carga concentrada do 

tirante de forma a não provocar esforços excessivos na alvenaria. É necessária uma 

baixa pré-tensão para assegurar que o tirante entre em carga aquando da sua 

instalação e é conveniente que pelo menos um dos elementos de ancoragem 
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permita um ajuste de tensão periódico no tempo, para compensar as eventuais 

extensões ou perdas que ocorram no tirante (Figura 4.16) [25, 49]. 

 
            Diferentes elementos de ancoragem [49] 

  
                  Cabos com esticadores e seus pormenores [7] 

 

 

Barras com esticadores e seus pormenores [7] 

Figura 4.16 – Tipos de tirantes e elementos de ancoragem  

As ancoragens não devem ser colocadas dentro da secção da parede, em particular, 

em paredes de alvenaria cujo núcleo tenha cavidades e vazios. Os tirantes são 

colocados, em geral, ao nível dos pavimentos, ao longo das duas direcções 

principais do edifício, de modo a ligarem paredes opostas. Devem ser colocados 

simetricamente, em planta, para evitar efeitos de torção. Os tirantes podem ser 

dispostos pelo interior das paredes, o que exige a furação da alvenaria. Em 

alternativa, os tirantes também podem ser colocados pelo exterior do edifício, o 

que dispensa a extensa furação e a inerente perturbação no mesmo, Figura 4.17. 



 
Capítulo 4 – Técnicas de Consolidação e Reforço 

 

63 
 

Esta solução tem sido utilizada, desde há muito, para contrariar a deformabilidade 

de paredes sob a acção do impulso de arcos ou abóbadas [19, 26, 52]. 

  

Figura 4.17 – Tirantes verticais de reforço aplicados pelo exterior [55] 

O principal objectivo dos tirantes é a melhoria do comportamento global da 

estrutura aos sismos, através de uma boa inter-ligação entre os elementos 

estruturais, nomeadamente, entre paredes ortogonais e paralelas, impondo 

restrições aos mecanismos de colapso para fora do plano das paredes [25]. 

As principais vantagens dos tirantes residem no aumento da resistência da 

alvenaria aos sismos, com pequenas alterações relativamente à estrutura original. 

Esta solução aumenta a resistência à flexão para acções fora do plano, ao corte em 

paredes solicitadas por acções no plano, e pode alterar a distribuição de cargas no 

edifício. É uma solução reversível, pois as barras não são invasivas e podem ser 

removidas facilmente, se aplicadas pelo exterior. Normalmente, são bastante 

eficientes na acção de ligação, desde que as ancoragens sejam mantidas em boas 

condições. Os seus efeitos manifestam-se na melhoria do comportamento global da 

estrutura a acções horizontais. A eficácia dos tirantes pode ser aproveitada nas 

direcções principais do edifício e, assim, prevenir o principal mecanismo de rotura 

dos edifícios de alvenaria em caso de sismo – a flexão ou rotação excessiva das 

paredes para fora do plano [25, 30, 52].  

Contudo, deve evitar-se grandes concentrações de tensões. O problema da 

utilização dos tirantes prende-se com a aplicação das ancoragens na alvenaria, cuja 

resistência ao punçoamento seja baixa, pelo que são necessárias grandes áreas de 

apoio das chapas que dificultam a sua ocultação. Estas devem assentar sobre 

almofadas de argamassa isentas de retracção, destinadas a melhorar o efeito de 

degradação das cargas [19, 52]. 
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4.2.6 Confinamento transversal de paredes 

O confinamento transversal, Figura 4.18, aplica-se a paredes de alvenaria com 

múltiplas folhas, cuja interligação seja deficiente ou fraca e é realizado com 

conectores e pregagens transversais [25]. 

 

Figura 4.18 – Confinamento transversal em paredes de múltiplas folhas [25] 

Esta técnica consiste no confinamento pontual da parede, transversal a esta, com 

barras de aço inoxidável e com placas de ancoragem de aço nos paramentos da 

parede, colocadas em furos abertos transversalmente à espessura da parede. Em 

alternativa ao aço, podem ser inseridas barras de materiais compósitos FRP nos 

furos, preenchidos com grout para ficarem ligadas à alvenaria. A distribuição dos 

furos deve fazer-se em quincôncio, tanto quanto possível, sobre juntas de 

argamassa [25, 52].  

Os elementos de reforço designam-se por conectores quando atravessam a 

totalidade da espessura da parede, ou por pregagens, quando não atravessam toda 

a espessura dos elementos a reforçar e só possuem uma placa de ancoragem, 

Figura 4.19. Esses elementos, após injecção e presa da calda, são confinados à 

alvenaria através de chapas de ancoragem fixas na(s) extremidade(s) da barra (ou 

varão) com o auxílio de porcas que apertam as placas (ou chapas) contra a 

alvenaria, Figura 4.20. Estas placas de distribuição devem ser aplicadas sobre as 

pedras, e podem ficar à vista ou ser cobertas pelo reboco ou outro revestimento. 

Em casos de menor exigência, podem dispensar-se tanto as porcas, como as placas 

de distribuição [19, 46]. 
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                         Conectores         Pregagem 

Figura 4.19 – Elementos de confinamento transversal [19] 

 

 

Figura 4.20 – Barra de aço; anilha e porca de aperto de ancoragem [26] 

O principal objectivo do confinamento transversal é impedir a separação entre os 

diferentes paramentos, através da melhoria do funcionamento mecânico da parede, 

e o seu comportamento monolítico, aumentando a resistência à flexão fora do 

plano, promovendo a sua integridade estrutural e reduzindo o risco de 

instabilização, Figura 4.21 [25, 26]. 

 

Figura 4.21 – Efeito do confinamento transversal nas paredes [40] 

A aplicação de uma barra de aço ancorada tem a vantagem de ser uma técnica que 

confina transversalmente a parede. A necessidade de abertura de furos e o facto de 
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serem injectados torna a técnica invasiva e parcialmente irreversível. A eficácia do 

confinamento transversal depende da utilização de confinadores ou pregagens, da 

sua disposição e da distribuição e qualidade das ancoragens, 

Figura 4.22 [25, 46, 52].  

 

Figura 4.22 – Placas de ancoragem dos confinadores transversais [55] 

É uma solução particularmente adequada em paredes de três folhas que tenham 

um núcleo com materiais pobres, pois melhora a ligação transversal entre 

paramentos. No caso das folhas se encontrarem muito degradadas, é importante 

preparar o suporte de alvenaria empregando primeiro outras técnicas de reforço, 

tais como a injecção de caldas ou a melhoria das argamassas de assentamento, 

através do refechamento de juntas. Por ser uma solução prática e eficaz no 

controlo da deformação transversal das paredes (sob acção de cargas verticais), as 

pregagens transversais são frequentemente combinadas com outras técnicas de 

intervenção, tais como o reboco armado15 e o encamisamento16. As pregagens 

transversais também podem ser utilizadas em conjunto com perfis metálicos17 para 

melhorar a ligação entre paredes ortogonais, constituindo uma alternativa à 

utilização de pregagens costura [26, 46].  

 

                                       
15 Assunto que é abordado na secção 4.2.7. 
16 Assunto que é abordado na secção 4.2.8. 
17 Assunto que é abordado na secção 4.2.9. 
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4.2.7 Rebocos armados 

O reboco armado, Figura 4.23, é aplicado em estruturas de alvenaria que 

necessitem de protecção anti-sísmica e melhores propriedades mecânicas, que, em 

geral, apresentam acentuada degradação superficial e fendilhação [25, 52]. 

  

Figura 4.23 – Execução de rebocos armados [55] 

Esta técnica consiste na aplicação de um reboco, com espessura mínima da ordem 

dos 0,05m, com materiais de reforço no(s) paramento(s) da parede. Os materiais 

de reforço podem ser compósitos FRP, metais, ligas metálicas, ou polímeros, que 

são aplicados localmente em bandas (ou faixas), disseminadas na argamassa 

(fibras curtas sintéticas de vidro, ou aço), ou aplicadas na superfície das paredes 

como redes de reforço. Estas armaduras podem ser de metal distendido (em aço 

macio, aço inox, alumínio, latão); compósitos (fibra de vidro); poliméricas 

(polipropileno). A ligação com os paramentos de alvenaria é obtida através do uso 

de argamassa, complementada, nas redes de metal distendido e nas poliméricas, 

por conectores metálicos, pequenas pregagens, grampos ou fixadores, Figura 4.24, 

espaçadas em quincôncio segundo os vértices de uma malha de triângulos 

equiláteros com 0,20 a 0,40m de lado que melhoram o desempenho da técnica. 

Para actuar como reforço do revestimento a rede deve ser bem incorporada na 

camada a armar, entre duas demãos e as juntas entre redes sobrepostas. Para esta 

solução ser eficaz, é necessária alguma regularidade das superfícies de alvenaria a 

reforçar e o prévio refechamento das juntas. É originada uma nova secção 

transversal, constituída pelo elemento a reforçar e a(s) lâmina(s) de reforço. As 

argamassas podem ser de natureza inorgânica (cimentícias ou tradicionais), 

sintética ou, ainda, mistas, podendo ser aplicadas manualmente ou 

projectadas [19, 46, 52]. 
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Fixação com confinadores constituídos por varão roscado; pormenor [19] 

   

Rede polimérica e pormenor da fixação da armadura [6, 19, 25] 

Figura 4.24 – Rebocos armados 

Os principais objectivos dos rebocos armados são o aumento da ductilidade 

(capacidade de deformação) e a obtenção de uma estrutura mais resistente, através 

da adição de um material que resiste a tensões de tracção superiores, permitindo o 

controlo da fendilhação, Figura 4.25, e a melhoria da resistência superficial à tracção 

e ao corte das paredes, evitando a concentração de tensões [25, 30, 52]. 

 

Figura 4.25 – Aplicação de redes de reforço para controlo da fendilhação [49] 

A principal vantagem é o aumento da resistência do elemento ao corte, cuja 

eficácia depende da sua continuidade e ligações finais nas extremidades e melhoria 

da ductilidade da estrutura. Os efeitos dos rebocos armados reflectem-se na 

melhoria da ligação entre paredes e do confinamento lateral das paredes. A 



 
Capítulo 4 – Técnicas de Consolidação e Reforço 

 

69 
 

aplicação em paramentos exteriores constitui, ainda, uma protecção contra a 

desagregação dos agentes climáticos [25, 46, 52].  

A desvantagem advém do reforço externo ser normalmente irreversível, pois a sua 

remoção da parede causa a perda superficial de material. A utilização da fibra de 

vidro tem a desvantagem de ser atacada pelos álcalis do cimento e de outros 

materiais que fazem, em geral, parte da constituição das paredes, o que 

compromete a sua durabilidade (com uma redução da sua resistência mecânica e 

da sua elasticidade ao longo do tempo). Por essa razão, as redes de fibra de vidro a 

usar como armadura de revestimentos de paredes requerem protecção contra o 

ataque dos álcalis e devem usar-se rebocos à base de cal. Esta protecção é 

particularmente importante quando existe exposição frequente do revestimento à 

água (por exemplo à humidade de precipitação). Da mesma forma, as malhas 

poliméricas devem ser embebidas em rebocos à base de cal aérea. No caso de a 

armadura ser metálica deve dar-se preferência ao aço inoxidável ou a armaduras 

galvanizadas com um tratamento de protecção de elevada qualidade contra a 

corrosão. O mesmo se aplica aos elementos de fixação (conectores e grampos), sob 

pena da ocorrência de manchas de ferrugem e eventual destacamento do reforço. 

As redes metálicas devem ser recobertas com argamassas à base de cimento pois 

essas armaduras requerem um material com maiores resistências mecânicas, que, 

contudo, podem ser prejudiciais e provocarem anomalias nas paredes de alvenaria 

[19, 25, 36]. 

4.2.8 Encamisamento ou lâmina de betão armado 

O encamisamento ou lâmina de betão armado, Figura 4.26, aplica-se a elementos 

sujeitos a forças de compressão muito elevadas, deformação lateral excessiva ou 

que sejam formados por partes que tenham deficientes ligações entre si [25, 46]. 

 

Figura 4.26 – Betão projectado em estruturas antigas num encamisamento [18] 
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Esta técnica consiste na aplicação de uma lâmina de reforço de betão armado que 

cobre o elemento estrutural e resiste à deformação transversal. O encamisamento é 

uma técnica que aumenta a secção da parede. Na aplicação do reforço, são 

colocadas as armaduras de aço, e o betão ou é projectado, ou é colocado entre a 

parede e as cofragens, Figura 4.27, sendo o procedimento escolhido de acordo com 

a espessura requerida e o aumento de resistência associado ao reforço [25, 49].  

  

Figura 4.27 – Aplicação do encamisamento: projectado [49], com cofragens [25] 

A espessura da camada de betão é da ordem dos 0,08 a 0,10m. A malha de aço do 

reforço (6 a 8mm de diâmetro) pode ser colocada numa ou em ambas as faces da 

parede e ligada por confinadores transversais em aço através de pregagens ou 

conectores. Em alternativa à malha de aço, pode ser aplicada uma rede constituída por 

bandas de materiais compósitos FRP em alvenarias com superfícies regulares, sendo 

aumentada a eficácia quando as faixas forem colocadas nos dois lados da parede. Na 

correcta prescrição do encamisamento, deve ser considerada uma adequada 

distribuição e ancoragem das pregagens transversais, e aplicação da camada de 

recobrimento das armaduras para sua protecção da corrosão [26, 46, 52]. 

O principal objectivo do encamisamento é a obtenção de um confinamento contínuo 

e a melhoria da resistência e rigidez da alvenaria [25, 49]. 

A vantagem desta técnica é a resistência adicional que proporciona à parede à 

compressão e sobretudo ao corte, diminuição da deformação, pois, no 

encamisamento, verifica-se um alargamento da secção. Também se verifica um 

aumento significativo em termo de rigidez (axial e transversal) das paredes do 

edifício, ou se aplicadas ao seu conjunto, em toda a estrutura do edifício. Em 

relação aos rebocos armados, o encamisamento é uma técnica com maior 

capacidade resistente [25, 46, 49]. 

A necessidade de ligar as novas lâminas às paredes originais e a incorporação de 

uma nova lâmina, torna esta técnica dificilmente reversível. Por outro lado, o 

encamisamento é muito intrusivo, pois cobre a alvenaria original com novo 
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material, à base de cimento portland. A eficácia da intervenção só é garantida se 

for aplicada nas duas faces da parede, com confinadores (que atravessam a secção 

e assegurem a fixação da armadura). Contudo, se aplicada nas duas faces do 

elemento, acarreta a desvantagem de impedir as trocas de vapor de água do 

interior das paredes de alvenaria, aprisionando-o nos elementos. Não é 

recomendável adoptar esta técnica para todo o edifício, devido ao aumento de 

rigidez e de massa que daí advém. [25, 26, 45]. 

4.2.9 Cintagem global do edifício 

A cintagem aplica-se a nível global, a um edifício com ligações fracas entre 

elementos, paredes e pavimentos ou coberturas, de forma a reduzir o seu risco de 

colapso. Esta adequa-se na correcção de deformações por flexão para fora do plano 

e de lesões em fachadas, Figura 4.28 [19, 25]. 

  

Figura 4.28 – Fenda e zonas de aplicação da cintagem do edifício [26] 

Esta técnica consiste na colocação de cintas no contorno dos edifícios, com o 

objectivo de aumentar as ligações, reduzir a esbelteza das paredes e aumentar a 

sua resistência. Tem sido uma técnica utilizada ao longo dos tempos, que se pode 

observar em muitos edifícios antigos bem conhecidos, tais como o Coliseu de 

Roma, ou em torres medievais italianas. O ferro e o aço têm sido os materiais 

tradicionalmente usados para confinar esses elementos. Após a remoção do reboco, 

a reparação de eventuais anomalias, a remoção dos materiais soltos e a limpeza 

das superfícies, são fixadas, ao nível dos pavimentos, chapas ou perfis de aço à 

alvenaria, que funcionam como armaduras ou elementos de reforço, 

Figura 4.29 [49, 52].  
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Cintagem pelo interior através de vigas metálicas de contenção [55] 

  

Cintagem pelo exterior do edifício 

Figura 4.29 – Tipos de cintagem global do edifício 

As chapas de reforço podem ser colocadas de um ou dos dois lados da parede, 

ligadas por conectores, Figura 4.30. Esta solução deve ser associada sempre ao 

tratamento, reparação ou reforço dos apoios dos pavimentos em madeira ou 

coberturas, responsáveis pelas deformações [19].  

  

Figura 4.30 – Cintagem global do edifício com conectores [19] 

Nas últimas décadas, uma prática usual é a constituição de lintéis de coroamento 

em betão armado, vazado no topo das paredes periféricas. O lintel de betão 
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armado pode ser complementado com a aplicação de pregagens injectadas – 

varões ou chumbadouros, para obter uma melhor solidarização entre o betão e a 

alvenaria existente, Figura 4.31. Hoje em dia, as fibras de carbono e as fitas 

metálicas podem desempenhar, em determinadas situações, a mesma função de 

cintagem e reforço da alvenaria. Contudo, é necessário considerar os efeitos do 

material a aderir sobre o elemento a reforçar [19, 49, 52]. 

  

Figura 4.31 – Chumbadouros e lintel de betão armado no coroamento das paredes [62] 

O principal objectivo da cintagem do edifício é a melhoria da natureza monolítica, da 

resistência da sua estrutura global e do comportamento sísmico de paredes [25]. 

A principal vantagem é o aumento da resistência global do edifício através de uma 

técnica eficaz e, em parte, reversível. Esta técnica melhora o comportamento 

tridimensional da estrutura, promovendo uma ligação efectiva entre paredes 

ortogonais. A cintagem à base de perfis de aço pelo exterior é eficaz em paredes de 

edifícios com uma altura limitada. Contudo, esta solução modifica o aspecto original 

do elemento, se aplicada pelo exterior, e tem a possibilidade de corrosão, 

aparecimento de manchas e empolamento e perda de adesão de rebocos. A furação 

da alvenaria para a instalação das pregagens dos varões ou chumbadouros reflecte 

a moderada intrusividade da técnica. A aplicação de cintas, à base de folha ou 

tecido, de materiais compósitos FRP, na cintagem de paredes ao nível dos 

pavimentos ou dos nembos pode ser melhorada se for utilizada em conjunto com 

pregagens, conectores ou chapas metálicas, que fixam as cintas às paredes, 

Figura 4.32. No entanto a aplicação das folhas ou tecido de materiais compósitos 

exige suportes planos de alvenaria, o que dificulta a sua aplicação. Além disso 

existe o problema de compatibilidade (físico e mecânico) na utilização do FRP e de 

alteração do comportamento térmico e higrométrico, impermeabilizando a 

alvenaria  [19, 25, 26]. 
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Reforço com cintas de materiais compósitos FRP [19] 

  
Cintas de materiais compósitos com conectores e chapas [19] 

Figura 4.32 – Cintas de materiais compósitos FRP 

4.2.10 Outras soluções 

Englobam-se neste capítulo como “outras soluções” as intervenções em que, numa 

situação já muito distante da reabilitação estrutural, se recorre à demolição de todo o 

interior dos edifícios antigos com a construção de novas estruturas em betão armado, 

Figura 4.33, mantendo apenas as fachadas originais. Estas novas paredes são colocadas 

com abertura de rasgos ou à face das fachadas de alvenaria, sendo pregadas a estas, 

numa situação em que passam a desempenhar funções de revestimento ou forro. 

  
Figura 4.33 – Demolição de todo o interior de edifícios antigos 

Esta técnica apresenta dificuldades de projecto relacionadas com o funcionamento, 

e a modelação do comportamento relativo da interacção entre a estrutura de betão 

armado e a alvenaria, em que a grande rigidez das paredes resistentes de alvenaria 
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pode sobrepor-se à rigidez da nova estrutura e, assim, condicionar o 

comportamento global [46]. 

4.3 Trabalhos de investigação 

Apresentam-se de seguida alguns trabalhos de investigação que visam a 

caracterização de modelos experimentais de paredes de alvenaria e o estudo de 

diferentes técnicas de consolidação e reforço, nomeadamente da sua eficácia e 

comportamento mecânico, sendo referidos ensaios de compressão e/ou de 

compressão-corte. 

4.3.1 Trabalho realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

 Nova de Lisboa [46] 

O trabalho efectuado no DEC – FCT/UNL, de 2002 a 2007, pelo Professor Fernando 

Pinho intitula-se “Paredes de alvenaria ordinária - estudo experimental com 

modelos simples e reforçados” [46].  

Este trabalho teve como objectivo analisar experimentalmente o comportamento 

mecânico de paredes de alvenaria ordinária, antes e depois de reforçadas. 

Procurou-se quantificar a eficácia de diversas soluções de reforço de paredes, 

aplicadas em modelos experimentais (muretes) construídos para o efeito. 

Foram construídos sessenta e dois modelos experimentais de alvenaria ordinária, 

designados por muretes, dos quais cerca de dois terços foram ensaiados. Foi utilizada 

pedra calcária de geometria e dimensões irregulares, assentes com argamassa de cal 

aérea hidratada e areia, ao traço volumétrico de 1:3 (ligante : agregado). 

Foram construídos quarenta e dois muretes com dimensões de 0,40m x 0,80m x 1,20m, 

para ensaios de compressão axial (designados por muretes pequenos), e vinte com 

0,40m x 1,20m x 1,20m, para ensaios de compressão-corte (designados por muretes 

grandes), Figura 4.34. 

 

Figura 4.34 – Esquema dos muretes [46] 
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Os muretes foram construídos com uma proporção de 25% de argamassa e 75% de 

pedra, por unidade de volume de alvenaria. Na Figura 4.35 é ilustrada a fase 

construtiva. 

 

Figura 4.35 – Fase construtiva dos muretes [46] 

A massa volúmica média da alvenaria foi de 1758kg/m3. A resistência à 

compressão média dos muretes de referência (não reforçados) foi 0,43MPa e o 

módulo de elasticidade 305MPa. Estes valores foram comparáveis aos obtidos in 

situ por outros autores [46]. 

Foram realizados ensaios de compressão axial e de compressão-corte sobre 

muretes, não reforçados e reforçados com quatro técnicas de reforço, denominadas 

I, IIB, III, IV. Na Figura 4.36 representam-se os sistemas de ensaio à compressão 

axial e à compressão-corte. 

  

                                   Compressão axial               Compressão-corte 

Figura 4.36 – Sistemas de ensaio [46] 
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Solução I – Muretes reforçados com confinamento transversal por conectores 

Esta solução consistiu no reforço dos muretes com confinamento transversal simples, 

por conectores metálicos M12, com diâmetro 12mm, distribuídos em quincôncio em 

furos com 16mm de diâmetro, espaçados de 0,40m, selados com calda e com chapas de 

ancoragem individuais (com dimensões 100mm x 100mm x 5mm), Figura 4.37. 

  

Figura 4.37 – Solução de reforço I [46] 

Solução IIB – Muretes reforçados com reboco armado e confinamento transversal, sem 

apoio na base de ensaio 

Nesta solução os muretes foram reforçados com micro-betão armado projectado 

com 0,05m de espessura e malha de metal distendido, sem apoio na base de 

ensaio; e diferentes tipos de confinamento transversal, distribuídos em quincôncio:  

 variante IIB.1 – com pregagens numa das faces do murete;  

 variante IIB.2 – com pregagens nas duas faces do murete;  

 variante IIB.3 – com conectores a ligar as duas faces.  

Os conectores e as pregagens foram executados com varões roscados espaçados de 

0,40m com chapa de ancoragem e porca de aperto, M12, sendo as pregagens 

instaladas com uma inclinação para baixo de cerca de 30º em relação à horizontal. 

Solução III – Muretes reforçados com reboco armado sem confinamento transversal, 

com apoio na base de ensaio 

Esta solução consistiu no reforço dos muretes com lâminas de micro-betão 

projectado e malha de metal distendido, com 0,05m de espessura, com apoio na 

base de ensaio e sem confinamento transversal, Figura 4.38. 
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Figura 4.38 – Soluções de reforço IIB e III [46] 

Solução IV – Muretes reforçados com reboco armado e confinamento transversal, com 

apoio na base de ensaio 

Nesta solução os muretes foram reforçados com reboco armado com rede de fibra 

de vidro e argamassa bastarda de cal aérea, cimento e areia, com 0,03m de 

espessura aproximadamente, apoio na base de ensaio e confinamento transversal 

contínuo por fios de aço zincado, com 4mm de diâmetro, sendo cada furo de 

diâmetro 16mm atravessado por quatro fios, distribuídos em quincôncio, espaçados 

de 0,40m e selados com calda, Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 – Aplicação da solução de reforço IV [46] 

Os ensaios permitiram observar as alterações, em termos de comportamento 

mecânico, resultantes das técnicas de reforço aplicadas. Evidenciou-se um aumento 

da resistência à compressão dos muretes reforçados, comparativamente aos não 

reforçados. Referindo apenas a resistência mecânica, a técnica que conseguiu o 

maior aumento de resistência à compressão em relação ao valor médio obtido para 

os muretes de referência (não reforçados) foi a solução III, em cerca de 12,85 
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vezes, seguida das soluções IIB.3 com 2,96 vezes, IV com 2,22 vezes, IIB.2 com 

2,10 vezes, IIB.1 com 1,13 vezes e por último a solução I com 0,46 vezes. 

Quanto à resistência nos ensaios compressão-corte, em relação às paredes não 

reforçadas, a técnica que obteve o maior aumento em relação ao valor médio 

obtido para os muretes de referência (não reforçados) foi a solução IIB.3 com 2,36 

vezes, seguida da solução IV com 2,03 vezes e por último a solução I com 0,46 

vezes (a solução III não foi ensaiada em compressão-corte). 

4.3.2 Outros trabalhos desenvolvidos e orientados na FCT 

Na temática dos edifícios antigos, têm sido desenvolvidos outros trabalhos de 

investigação em estruturas de alvenaria de pedra. 

O trabalho, no âmbito da cadeira de reforço de estruturas, intitulado ”Estudo de 

modelos reduzidos de edifício pombalino em mesa sísmica” [38], foi realizado por 

Ana Carina Matos, Joana Pereira e Ricardo Santos, em 2007, e teve a orientação 

científica do Professor Carlos Chastre Rodrigues. 

A tese de mestrado pré-Bolonha intitulada “Reabilitação de pontes históricas de 

alvenaria” [51], da autoria de Neuza Rodrigues, de Maio de 2008 do Instituto 

Superior Técnico, foi orientada pelo Professor António Pinho Ramos. 

4.3.3 Trabalho realizado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil [21] 

O trabalho efectuado no LNEC, em 2001, pelos autores Campos Costa, A.; 

Candeias, P.;  Massena, B.; Cóias e Silva, V., intitula-se “Reforço Sísmico de 

Edifícios de Alvenaria com aplicação de reforços de fibra de vidro (GFRP)”. 

Teve como objectivo o estudo da avaliação da eficiência de várias técnicas de 

reforço no comportamento sísmico de paredes de alvenaria, com eventuais 

melhorias do comportamento cíclico, introduzidas pelas técnicas de reforço, que 

podem reflectir-se em acréscimos da capacidade resistente, do deslocamento 

máximo e da capacidade de dissipação de energia, tendo sido ensaiados modelos 

com e sem reforço. 

Foram construídos três modelos não reforçados (M1 a M3), Figura 4.40, e oito 

modelos reforçados (M4 a M11), com 1,56m de altura, 1,25m de largura e 0,22m 

de espessura. Apresentavam ranhuras nos paramentos, com o intuito de simular 

rugosidade, tendo em vista a aplicação de telas de reforço nos modelos reforçados. 
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Figura 4.40 – Características geométricas dos modelos não reforçados [21] 

Os modelos de alvenaria, não reforçados e reforçados, foram sujeitos a flexão 

composta resultante da actuação simultânea de acções verticais estáticas e de 

acções horizontais cíclicas e alternadas, Figura 4.41. 

 

Figura 4.41 – Vista geral do dispositivo de ensaio e do modelo experimental [21] 

Solução I - Confinamento superficial com faixas de material compósito GFRP 

Quatro modelos (M4 a M7) foram reforçados superficialmente com faixas de 

material compósito GFRP (fibra de vidro com matriz em resina epoxídica) com cerca 

de 0,10m de largura, aplicadas em duas camadas que trabalham em conjunto 

formando uma membrana resistente. A primeira camada das faixas acompanha as 

irregularidades da parede, sendo posteriormente preenchida por argamassa de 

forma a criar uma superfície regular para aplicação da segunda camada das faixas, 

como se pode observar na Figura 4.42, melhorando a aderência do sistema de 

reforço. 
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Figura 4.42 – Faixas de reforço sobre as nervuras e pormenor [21] 

Estas faixas, coladas em ambos os paramentos, destinavam-se a conferir maior 

resistência às tensões de tracção que se desenvolvem segundo direcções principais, 

não verticais, decorrentes da presença de esforços transversos elevados, 

resultantes da acção de ciclos repetidos e alternados de carga horizontal. 

Solução II - Confinamento superficial com faixas de material compósito GFRP e 

transversal com conectores 

Quatro modelos (M8 a M11) foram reforçados adicionalmente com conectores 

metálicos de ligação, que unem as faixas de GFRP das faces opostas. Estes 

conectores destinaram-se a conferir uma melhor ligação entre as faixas de reforço 

e as paredes experimentais de alvenaria ordinária. 

Os conectores transversais foram constituídos por duas chapas de aço com as dimensões 

100mm × 100mm × 3mm, furadas no centro e aparafusadas a varões roscados com 

8mm de diâmetro que atravessam a parede, cuja disposição esquemática se 

encontra na Figura 4.43. Devido às irregularidades existentes nas superfícies do 

modelo e das faixas de reforço, colocaram-se placas de borracha com 10mm de 

espessura entre aquelas e as chapas metálicas de forma a garantir um contacto 

uniforme. 

 
Figura 4.43 – Modelo reforçado com a solução II [21] 
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A utilização dos conectores no reforço (modelos M9, M10 e M11), conduziu a um 

comportamento mais dúctil do que no reforço sem confinadores (modelos M4 a 

M7). Por outro lado, o aumento da energia dissipada até ao colapso (em particular 

nos modelos menos carregados axialmente, M9 e M10) revelou que o 

comportamento cíclico foi mais estável nos modelos reforçados com confinadores 

do que nos modelos reforçados sem esses elementos de confinamento transversal 

(M5 e M6). 

Concluiu-se também que o reforço com faixas de material compósito foi benéfico 

em termos de aumento da ductilidade, particularmente se conjugado com a 

aplicação de conectores de ligação (confinamento transversal). Estimaram-se 

acréscimos de ductilidade quando se utilizaram conectores. 

O comportamento evidenciado nos ensaios comprovou a eficácia da solução de 

reforço com a ancoragem das faixas nas suas extremidades. Esta garantiu um 

aumento da ductilidade e da capacidade de dissipação de energia, e preveniu a 

ocorrência de modos de colapso súbitos (do tipo frágil) após o início de fendilhação 

do modelo. 

Em face da progressão de danos observados e modo de rotura associado ao 

esmagamento da zona central dos modelos, o estudo recomendou a aplicação de 

conectores a meia altura dos nembos para aumentar localmente a capacidade 

resistente à compressão da alvenaria por efeito de aperto ou confinamento lateral. 

4.3.4 Trabalho realizado na Escola de Engenharia da Universidade do Minho [54] 

O trabalho efectuado, em 2008, na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 

pelo Engenheiro Silva, Rui A. M., intitula-se “Caracterização experimental de 

alvenaria antiga: reforço e efeitos diferidos”. 

Teve como objectivo contribuir para o conhecimento do comportamento mecânico 

de paredes de alvenaria ordinária de três panos, quando sujeitas a cargas de 

compressão. Pretendeu-se avaliar, através da análise experimental, a eficiência e a 

influência das técnicas de reforço por conectores transversais, injecção e 

combinação das duas, no comportamento mecânico de alvenaria de pedra de três 

panos. 

Foram construídos dez paredes (modelos experimentais) de alvenaria ordinária com 

três folhas. 

O tipo de pedra utilizado foi o granito, tendo sido utilizadas na construção dos 

panos externos das paredes pedras de geometria irregular, aproximadamente 
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prismática, e na construção do pano interno pequenas pedras de forma achatada 

(cascalho) que foram colocadas em camadas alternadas com a argamassa. 

Foram utilizados cal aérea hidratada, material pozolânico (metacaulino) e areia na 

constituição da argamassa das juntas e do pano interno. A proporção adoptada 

para estes materiais foi de 1:3, para o ligante (25% de cal e 75% de metacaulino) 

e agregado, respectivamente. 

Quanto à secção transversal das paredes, na sua construção não foi efectuado 

nenhum tipo de ligação entre folhas, seja pela sobreposição das pedras dos panos 

externos ao pano interno ou pelo recurso a perpianhos. Esta opção teve como 

objectivo simular a situação mais desfavorável em termos de comportamento para 

este tipo de parede. 

Os modelos experimentais foram construídos de forma a apresentar, 

aproximadamente, as dimensões da Figura 4.44, 0,60m x 0,30m x 1,10m, com 

cada um dos panos externos e pano interno a terem uma espessura prevista de 

0,10m, correspondendo a uma relação entre as espessuras do pano interno e dos 

panos externos de 0,5. A construção de cada modelo experimental foi auxiliada 

com o recurso a moldes de madeira, Figura 4.44. 

  

Figura 4.44 – Geometria do modelo experimental de alvenaria de três panos               

e moldes de madeira [54] 

Da construção das paredes resultou a correspondência de juntas horizontais entre 

os dois panos externos. O pano interno foi construído de forma a ter uma 

percentagem de vazios entre os 30% e os 40%. Na Figura 4.45 são ilustrados 

alguns dos pormenores da fase construtiva. 
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Figura 4.45 – Fase construtiva de parede de alvenaria de três panos [54] 

Foram realizados ensaios de compressão uniaxial, no pórtico apresentado na Figura 

4.46, em paredes de alvenaria de pedra de três panos, não reforçadas, reforçadas 

com pregagens transversais através de varões de GFRP, reforçadas com a injecção 

de uma calda de injecção comercial, e reforçadas com a aplicação simultânea das 

duas técnicas anteriores. 

 

Figura 4.46 – Pórtico utilizado nos ensaios das paredes de alvenaria [54] 

Solução I - Confinamento transversal por confinadores 

Esta solução consistiu em varões de material compósito GFRP, com aderência 

melhorada. A ligação dos varões aos panos foi realizada com recurso à injecção do 

espaço anelar, com uma calda à base de cal, pozolana e água, aplicada por 

gravidade, na zona de influência do varão. 

Os dois varões de GFRP, de 10mm de diâmetro, foram colocados em furos de 

20mm de diâmetro. Na Figura 4.47 indica-se a posição prevista para cada um dos 

varões, sendo as cotas apresentadas meramente indicativas, visto que não foram 

rigidamente seguidas durante a aplicação do reforço.  
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Figura 4.47 – Posição de referência dos varões das pregagens transversais [54]  

O furo para a colocação de cada varão foi realizado através da junta horizontal 

(mais fácil de furar, o que resultou em menor dano para a alvenaria), de forma a 

evitar furar as pedras da alvenaria dos panos externos, Figura 4.48. 

 
(a) (b) (c) (d) 

(a) Execução dos furos para aplicação dos varões de GFRP; (b) Pormenor da selagem do furo, do lado da 

injecção (tubos de purga e de injecção); (c) Pormenor da selagem do furo, do lado oposto ao da injecção 

(tubo de purga); (d) Injecção por gravidade 

Figura 4.48 – Reforço das paredes de alvenaria com conectores transversais [54] 

Solução II - Injecção de caldas 

Nesta solução foi utilizada uma calda à base de cal, pozolana e água, isenta de 

cimento, apresentando um endurecimento hidráulico, e assegurando o aspecto da 

compatibilidade dos materiais de reforço com os originais.  

Foram executados furos com 10mm de diâmetro, com uma ligeira inclinação para 

baixo, e uma profundidade de cerca de 200mm, suficiente para atingir o pano 

externo oposto ao da execução dos furos. 

A injecção da parede foi realizada com uma pressão de 1bar, tendo sido realizada 

dos níveis inferiores para os superiores, Figura 4.49. 
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Figura 4.49 – Reforço das paredes de alvenaria com injecção e equipamento de injecção [54] 

A injecção foi realizada apenas de um dos lados da parede, pois a sua reduzida 

espessura não a justificaria de ambos os lados. Foram executados dois furos em 

cada junta horizontal e em quincôncio.  

O afastamento vertical entre tubos não foi constante, correspondendo à altura das 

fiadas de pedra, ou seja, de 0,10 a 0,20m. Relativamente ao afastamento 

horizontal, variou entre os 0,25 a 0,30m, devendo-se esta inconstância à tentativa 

de localizar os tubos de injecção em zonas de intersecção das juntas horizontais 

com as juntas verticais ou em zonas de maior espessura da junta, tentando-se ao 

máximo evitar furar a pedra, Figura 4.50. 

 

Figura 4.50 – Injecção das paredes por pressão e selagem do tubo de injecção [54] 

Solução III - Pregagens transversais e injecção de caldas 

Uma das paredes foi consolidada e reforçada simultaneamente, com a injecção e 

pregagens transversais. 

A aplicação das duas técnicas em simultâneo seguiu os mesmos procedimentos 

adoptados para a aplicação de cada uma individualmente. 

Observou-se, um aumento de resistência à compressão, comparativamente às 

paredes não reforçadas. A técnica que alcançou o maior aumento em relação ao 

valor médio obtido para paredes não reforçadas foi a combinação das pregagens 

transversais e injecção, em cerca de 90%, seguida da injecção com 80% e por 
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último as pregagens transversais com 55%. A maior resistência à compressão 

conseguida com a injecção do que com as pregagens transversais, provavelmente 

residiu no aumento da resistência à compressão do pano interno através do seu 

reforço por injecção. Em relação aos módulos de elasticidade, também se observou 

um aumento, sobretudo nas técnicas que envolveram injecção. 

As técnicas aplicadas alteraram a degradação de rigidez, passando esta a ser 

progressiva (gradual) e portanto, indicando uma separação dos panos menos frágil 

nas paredes reforçadas. As técnicas onde a injecção foi utilizada permitiram uma 

degradação menos pronunciada que a técnica das pregagens transversais devido à 

“não contribuição” do pano interno para a resistência, nesta última.  

As técnicas de reforço aplicadas permitiram ainda o controlo do afastamento dos 

panos externos, manifestando-se na forma de colapso das paredes. Este controlo 

do afastamento dos panos externos, por parte das técnicas de reforço alterou a 

forma de rotura das paredes, devendo-se o colapso destas a mecanismos locais 

(fendilhação de pedras e destacamento de partes do pano externo) e não a um 

mecanismo de colapso global (com a formação de um conjunto de fendas 

horizontais importantes, da rótula intermédia e consequente formação do típico 

mecanismo de colapso). 

Em relação ao reforço simultâneo com pregagens transversais e injecção, a única 

parede ensaiada permitiu observar que a sua aplicação introduz nas paredes os 

benefícios das duas técnicas em termos de comportamento à compressão, isto é, 

uma degradação de rigidez menos pronunciada e o controlo do afastamento dos 

panos, tanto antes como após a carga de pico. 

4.3.5 Síntese dos trabalhos de investigação 

Das soluções estudadas pelos diversos autores, conclui-se que todas elas 

representam melhorias para o comportamento mecânico das paredes que se 

encontrem a reforçar.  

Estas permitem a melhoria da capacidade resistente global, com retardamento dos 

mecanismos de colapso em relação às mesmas paredes sem reforço. Em alguns 

casos, verificou-se que os mecanismos de colapso deixaram de ser globais, para se 

tornarem locais, o que denota roturas menos frágeis. 

Também se constata que a execução das técnicas requer um prévio conhecimento 

dos procedimentos, para a sua aplicação ser eficaz e para que os seus efeitos se 

façam repercutir nos elementos a reforçar. Por exemplo: 
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 na localização dos furos transversais às paredes, para instalação de 

pregagens ou conectores, é preferível que estes não atravessem pedras da 

secção; 

 a execução dos furos requer equipamento adequado às exigências; 

 nas injecções das paredes é muito importante uma anterior selagem de 

fissuras e fendas, que possam constituir locais de fuga das caldas de 

injecção. 

Para cada técnica, devem ser observadas e estudadas não só as compatibilidades 

física, química e mecânica, essenciais na durabilidade de uma solução, como 

também deve ser efectuada uma análise económica comparativa, e um estudo da 

exequibilidade prática de uma dada técnica em obra. 
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Capítulo 5 

Exemplos de Aplicação 

 

5.1 Considerações gerais 

Neste capítulo apresentam-se várias obras em que foram intervencionadas as 

paredes de alguns edifícios antigos, tendo em vista analisar a aplicação de diversas 

técnicas de consolidação e reforço referidas no Capítulo 4.  

Apresentam-se os casos de uma vivenda na Alapraia, o Palácio dos Arcos (em Paço 

d’Arcos), o Palacete da Lapa (localizado na rua de São Domingos), e dos edifícios 

sito nas ruas do Alecrim, Victor Cordon, Capelo, Ivens e Garrett. 

Para a organização do texto, em cada exemplo, é feita uma introdução com a 

localização e caracterização do edificado. Segue-se a indicação do seu estado de 

conservação, e, depois, a descrição da intervenção de reabilitação e a 

caracterização das técnicas aplicadas nas paredes desses edifícios. 

5.2 Exemplo nº1 – Vivenda situada na Alapraia 

Este caso refere-se ao edifício sito na proximidade das grutas de Alapraia, freguesia 

da Alapraia, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Localização da habitação na Alapraia [61] 

O edifício é constituído por um piso térreo e um piso elevado, com um fogo que 

ocupa os dois pisos. 

A construção remonta ao início do século XX, sendo constituída por paredes de 

alvenaria ordinária, em fachadas com 0,40m de espessura. Trata-se de um edifício 

que se encontra emparedado em duas das fachadas principais por edifícios 

vizinhos. 



 
Capítulo 5 – Exemplos de Aplicação 
 

90 
 

As paredes resistentes são compostas por pedra de origem calcária com várias 

formas e dimensões, argamassa de cal aérea de consistência fraca e alguns vazios 

interiores. A secção destas paredes caracteriza-se por ter duas folhas com ligação 

através de perpianhos. 

5.2.1 Estado de conservação 

A vivenda da Alapraia não apresentava anomalias. A aplicação de reforço por 

pregagens costura teve carácter preventivo, dado que se iria remover solo de 

fundação sob o cunhal. 

5.2.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de Obra: Particular 

Projectista: OZ, Lda 

Empreiteiro: Monumenta Construção e Restauro do Património, Lda 

O problema que motivou a intervenção neste edifício antigo foi a escavação de uma 

gruta que se encontrava num nível inferior ao piso térreo da habitação, prevendo-

se que a remoção do material subterrâneo iria descalçar parte do edifício, 

Figura 5.2, pelo que se tornava necessária uma intervenção de carácter preventivo 

no sentido de solidarizar as paredes do edifício, aumentando a sua resistência à 

tracção e ao corte. 

 

Figura 5.2 – Localização da gruta sob a habitação da Alapraia [39] 
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5.2.3 Técnicas de reabilitação 

a) Refechamento de juntas, injecção e pregagens costura 

Inicialmente, foi analisada a instalação de uma treliça metálica pelo exterior, apoiada 

na parede exterior e no solo. Em obra, depois de avaliadas as vantagens e os 

inconvenientes da solução aconselhada, e tendo em conta factores estéticos, foi 

definida uma segunda metodologia de intervenção – que foi a solução efectivamente 

realizada – que consistiu em coser as fachadas exteriores que concorrem no cunhal 

(zona crítica), através de elementos ocultos nas paredes, sendo a pregagem costura 

antecedida pela injecção das paredes e pelo refechamento de juntas.  

A primeira abordagem tinha como desvantagens o facto de ser mais complexa e não 

proporcionar garantias de funcionar, dada a possibilidade de ocorrer um 

assentamento da treliça a instalar e de esta só impedir a rotação da parede para fora 

do plano.  

A segunda solução, pelo contrário, respeitava a estética do edifício, e permitia actuar 

no principal problema – evitar que as paredes tivessem assentamentos ou 

deslocamentos verticais. 

Para se proceder às pregagens costura, Figura 5.3, requereu-se que o elemento 

tivesse maior monolitismo. Assim, realizou-se a injecção de caldas, havendo uma 

maior concentração de tubos nas zonas inferiores das paredes, pois são as zonas 

mais próximas das fundações e que necessariamente devem constituir partes com 

maior coesão e monolitismo. Foram usadas pregagens do tipo resistente, com placa 

de distribuição conjunta dos varões de cada fachada que concorre no cunhal. 

 

Figura 5.3 – Esquema de distribuição das pregagens costura no cunhal [adaptado de 40] 
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A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- picagem da fachada lateral, remoção dos rebocos e avivar das juntas; 

- refechamento das juntas e colocação dos tubos de injecção; 

- execução de um primeiro reboco compatível com o suporte, para impedir a 

calda de refluir; 

- injecção da calda sob pressão, de baixo para cima. Composição e dosagem 

da calda compatível com as características físicas e químicas do suporte. 

Nível de pressão adequado com a distribuição dos tubos e do equipamento 

de injecção; 

- após a calda ganhar presa, corte da parte dos tubos de injecção à face da 

parede e colmatação das zonas dos furos; 

- abertura de 7 furos horizontais com caroteadora, 4 numa fachada e 3 na 

outra, com 50mm de diâmetro, espaçadas entre si de 0,80m, Figura 5.4; 

 

Figura 5.4 – Carotes de alvenaria obtidas na furação das paredes [39] 

 

- limpeza dos furos com jacto de ar comprimido; 

- colocação dos varões nervurados com tratamento de metalização, com 

20mm de diâmetro, espaçados entre si de 0,80m, e 2,5m de comprimento, 

em conjunto com as rosetas (espaçadores) nos furos, Figura 5.5.  
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Figura 5.5 – Furos e varões das pregagens costura no cunhal das duas paredes [39] 

- tamponamento, com argamassa, à superfície do furo já com o varão 

introduzido, e colocação de dois tubos de injecção; 

 - injecção de selagem do espaço anelar entre o varão e a alvenaria com 

uma calda de ligante inorgânico e cal hidráulica; 

- colocação, nos topos, da respectiva chapa de distribuição de cada fachada, 

em aço, que fica embutida à face da parede, Figura 5.6; 

- aperto dos varões após a calda ganhar presa, sendo este um aperto 

passivo; 

- execução do reboco final da parede e pintura, ficando as chapas de 

distribuição encobertas e ocultas, Figura 5.6. 

  

Figura 5.6 – Chapa de ancoragem dos varões injectados na parede e reboco final [39] 
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5.3 Exemplo nº2 – Palácio dos Arcos 

O presente caso refere-se ao edifício do Palácio dos Arcos sito no Jardim dos Arcos, 

freguesia de Paço D’Arcos, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Localização do Palácio dos Arcos [61] 

O edifício é constituído por um bloco principal com um piso térreo e um piso elevado, e 

por torres com um piso térreo e dois pisos elevados, Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Palácio dos Arcos 

A construção remonta aos finais do século XV, sendo constituída por paredes de 

alvenaria ordinária, em fachadas com espessura variável.  

Trata-se de um palácio, cuja zona intervencionada se situa num dos extremos, 

isolada relativamente aos outros edifícios vizinhos. 

As paredes resistentes são compostas por pedra de origem calcária, com várias 

formas e dimensões, e por argamassa de cal aérea. O cunhal intervencionado é 

revestido parcialmente por lajetas de pedra superficiais. 

5.3.1 Estado de conservação 

Um cunhal do Palácio dos Arcos revelava fendas visíveis que estavam activas e os 

tirantes já não se encontravam funcionais. 
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5.3.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de obra: Câmara Municipal de Oeiras 

Projectista: Direcção Municipal de Obras e Ambiente 

Empreiteiro: Monumenta Construção e Restauro do Património, Lda 

A ineficácia dos tirantes e a existência de fendas nas paredes que concorrem nesse 

cunhal, que estavam activas e tinham tendência a agravar, motivou a intervenção 

neste edifício antigo. O dono de obra, a Câmara Municipal de Oeiras, decidiu a 

resolução deste problema com carácter de urgência. 

5.3.3 Técnicas de reabilitação 

a) Refechamento de juntas, injecção e pregagens costura 

A metodologia geral adoptada foi a consolidação das paredes ortogonais, seguida da 

costura do cunhal através de pregagens costura. Esta foi a proposta de solução 

inicial, cuja opção foi para restabelecer a homogeneidade interna dos elementos e 

evitar deslocamentos diferenciais relativos entre as paredes. Na consolidação da 

parede, os tubos de injecção foram colocados ao longo das fendas, não havendo uma 

distância pré-definida de afastamento dos tubos, sendo em maior concentração nas 

zonas inferiores do cunhal (pois nessas zonas é necessária maior coesão e 

comportamento monolítico da parede para suportar as cargas verticais) e nas fendas 

com maior abertura e desenvolvimento em profundidade e comprimento. 

A solução adoptada compreendeu passos principais mencionados em 5.2.3 a). 

Foram utilizados tubos de injecção com 20mm de diâmetro e 0,15m de 

comprimento aproximadamente, Figura 5.9. 

  

Figura 5.9 – Distribuição dos tubos de injecção na parede [39] 
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Foram realizadas 5 furações inclinadas 30º em relação à horizontal, em 

profundidade com caroteadora, 3 numa fachada e 2 na outra direcção, com 40mm 

de diâmetro, espaçadas entre si de cerca de 1,5m na vertical. Depois foram 

colocados varões nervurados com tratamento de metalização, com 15mm de 

diâmetro, espaçados entre si de cerca de 1,5m, e comprimento de 3m, em conjunto 

com os espaçadores (de fundo e laterais) nos furos, Figura 5.10.  

 

Figura 5.10 – Pregagem resistente aplicada a 30º no cunhal [adaptado de 40] 

Na extremidade de cada varão foram colocados nos topos de cada fachada a placa 

de distribuição individual, em aço, com dimensões 0,16m x 0,16m, que fica 

embutida à face da parede. As placas de distribuição foram ocultadas com a 

execução do reboco final da parede, Figura 5.11, e pintura. 

  

Figura 5.11 – Reboco final sobre a superfície intervencionada [39] 
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5.4 Exemplo nº3 – Palacete na Lapa 

O presente caso refere-se ao edifício sito na Rua do Prior nº2-4 e Rua de São 

Domingos nº27, freguesia da Lapa, na cidade de Lisboa, Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 – Localização do Palacete da Lapa [61] 

O edifício apresenta, em planta, a forma de um “L” e, em altimetria, é constituído 

por um bloco principal com três pisos elevados e cobertura em mansarda, e um 

outro com dois pisos elevados, Figura 5.13. A sua utilização era de habitação, a 

qual se modificará, após a intervenção, para comércio e serviços, nomeadamente, 

escritórios. 

  
Figura 5.13 – Bloco de dois pisos e bloco principal 

O edifício, cuja construção remonta ao final do século XIX, é constituído por 

paredes de alvenaria ordinária, em fachadas com 0,65m de espessura, e por 

algumas paredes interiores com estrutura mista de alvenaria e madeira (paredes de 

frontal) com 0,25m de espessura, complementadas por outras paredes divisórias 

em tabique e outras de tijolo cerâmico. Trata-se de um palacete, que se encontra 

isolado, no fim de uma banda de edifícios que se estende pela rua de São 

Domingos, só tendo uma empena com o edifício vizinho. 
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As paredes resistentes exteriores são compostas por pedra de origem calcária, com 

várias formas e dimensões, fragmentos cerâmicos, argamassa de cal aérea de 

consistência fraca e alguns vazios interiores. Os frontais interiores são compostos 

pela estrutura de madeira, preenchida com pedras e fragmentos cerâmicos, unidos 

por cal aérea. 

A secção das paredes resistentes exteriores caracteriza-se por ter duas folhas com 

ligação através de elementos que, apesar de não atingirem o paramento oposto, 

conferem algum travamento, Figura 5.14. 

  

                         Duas folhas                        Vazios 

Figura 5.14 – Secção das paredes resistentes exteriores de alvenaria ordinária 

 

Os aspectos construtivos de alguma importância são a variação da espessura das 

paredes exteriores de alvenaria ordinária, que diminui com a altura; os vãos de 

portas e janelas são guarnecidos por pedra de cantaria, sendo as vergas 

ressalvadas por arcos de tijolo maciço ao alto.  

5.4.1 Estado de conservação 

O palacete da Lapa foi sujeito a alterações no passado, tais como o preenchimento 

de antigos vãos de porta em frontais e em tabiques com tijolo cerâmico; a 

construção, em 1929, de uma pequena casa forte a blindar a beton de cimento, na 

cave da propriedade, com dimensões de 2,20m x 2,20m, e paredes com 0,20 m de 

espessura; a transformação de um vão de janela em vão de porta na rua do Prior, 

junto ao nº2, em 1933. Em particular, a supressão, em algumas paredes, de 

elementos de madeira das paredes de frontal, tais como prumos, travessanhos ou 

escoras, contribuiu para o seu enfraquecimento e redução da capacidade resistente, 

Figura 5.15 [4]. 



 
Capítulo 5 –  Exemplos de Aplicação 

 

99 
 

  

Figura 5.15 – Preenchimento de vãos e frontais enfraquecidos 

O edifício antigo apresentava um conjunto de anomalias estruturais e não 

estruturais, tais como: 

- humedecimento e apodrecimento dos elementos de madeira, vigamentos 

dos pavimentos e das paredes de frontal e tabiques, relacionadas com a 

penetração das águas das chuvas através da cobertura, através dos vãos 

das fachadas e com as humidades das zonas das casas de banho e cozinhas, 

existindo, em alguns casos, a oxidação de elementos metálicos, Figura 5.16; 

- deformação dos vigamentos de madeira, devido à fluência da madeira e à sua 

deterioração pela acção da água e pelos agentes biológicos e microbiológicos, 

verificando-se a perda de secção de alguns barrotes, Figura 5.16; 

  

Figura 5.16 – Humedecimentos e perda de secção de barrote de madeira 

 

- alguma desagregação superficial dos rebocos das paredes interiores e 

exteriores; 

- fendilhação localizada em algumas paredes exteriores e interiores ao nível 

do piso da cobertura (piso 2), Figura 5.17; 
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- falta de manutenção da estrutura da cobertura, com a presença de 

organismos biológicos, tais como líquenes e plantas, Figura 5.17. 

  

Figura 5.17 – Fendas em paredes interiores e falta  

de manutenção da cobertura 

 

5.4.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de Obra: Companhia de Seguros Lusitânia SA 

Projectista: JSJ Consultoria e Projectos de Engenharia, Lda 

Empreiteiro: Edifer Reabilitação, SA 

O edifício antigo encontrava-se em razoável estado de conservação, não estando 

em risco a sua segurança estrutural. Com a alteração do uso (de habitação para 

escritórios), decorreu um incremento de carga, tendo havido a necessidade por 

parte do projectista de adequar e dotar o edifício de uma capacidade resistente em 

comportamento e serviço, de acordo com a regulamentação em vigor, o RSA, tendo 

sido realizado o dimensionamento e a verificação da segurança de acordo com o 

REBAP e o Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios [35]. 

A intervenção para o edifício consistiu no reforço de fundações (devido à criação de 

uma estrutura de estacionamento no logradouro), através de microestacas com 

10m de profundidade, que são vigadas por sapatas, que apoiam pilares e uma nova 

estrutura de aço auto-portante no bloco principal, constituída por perfis horizontais 

que suportam os pavimentos existentes e se apoiam em rasgos efectuados nas 

paredes de alvenaria ordinária exteriores e nos frontais intervencionados com 

lâmina de betão armado (esta última não estava prevista inicialmente), 

Figura 5.18. 
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Figura 5.18 – Estrutura de aço auto-portante e rasgo na alvenaria  

para apoio da viga de aço 

 

5.4.3 Técnicas de reabilitação 

a) Encamisamento com pregagem transversal 

A intervenção nas paredes de frontal do edifício antigo foi motivada pela 

inexistência de elementos de madeira, pois as cruzes de Santo André estavam 

interrompidas, tendo sido cortadas em algumas zonas, em resultado de uma 

anterior intervenção, na qual foram abertos roços para a colocação de tubagens. 

Esta anomalia não foi detectada aquando da inspecção ao edifício, apesar de terem 

sido feitas sondagens localizadas para observação da constituição e estado das 

paredes. Assim, só na fase de trabalhos, o empreiteiro detectou as anomalias ao 

remover o revestimento dessas paredes, localizadas no piso 0 e no piso 1. Dado o 

acréscimo de cargas que estas paredes iriam ter, resultantes da utilização prevista, 

da sobrecarga dos pavimentos que foram reforçados com vigas metálicas, e face à 

fragilidade observada nessas paredes, optou-se pelo seu reforço.  

A solução aplicada foi uma lâmina de reforço em betão armado com 0,08m de 

espessura (encamisamento), complementada por pregagens de confinamento 

transversal, lintel de coroamento no topo das paredes intervencionadas do piso 1, 

e, nas do piso 0, procedeu-se à ligação à sua base (com as paredes do piso -1 que 

têm maior espessura) através de varões verticais. 

Inicialmente, foi equacionada a aplicação de betão projectado tendo-se verificado, 

no entanto, que esta seria intrusiva para as paredes, podendo a pressão destruir a 

argamassa (de fraca consistência), e que a superfície a betonar não era extensa, o 

que encareceria o procedimento.  

Assim, foi aplicada uma lâmina de betão armado com 0,08m de espessura, através 

do enchimento confinado pela parede e pelas cofragens de madeira. As lâminas de 
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betão armado têm uma malha Φ8//0,15m e pregagens que consistem em varões 

nervurados em aço galvanizado com 12mm de espessura e 0,40m de comprimento, 

injectados com grout em furos horizontais com 16mm de diâmetro, com 

comprimento de 0,20m, espaçados de 0,45m na horizontal e 1,05m na vertical. O 

lintel foi aplicado sobre as paredes intervencionadas do piso 1, ao nível do 

pavimento do piso 2, com varões com 12mm de diâmetro. Ao nível do pavimento 

do piso 0, foram efectuados furos verticais com 16mm de diâmetro sobre as 

paredes do nível inferior, com 0,40m de comprimento, no qual foram selados com 

grout varões de 12mm de diâmetro e 0,80m de comprimento, espaçados de 0,45m, 

Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 – Pormenor da lâmina de betão armado com confinamento transversal  

e lintel de coroamento [35] 

 

No piso 0, o encamisamento teve a condicionante das paredes confinarem com o 

átrio de entrada principal do palacete, cujo espaço se encontrava revestido com 

azulejos de valor histórico, Figura 5.20.  
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Figura 5.20 – Azulejos do átrio de entrada [23] e parede como apoio das vigas metálicas 

 

Assim, a solução da lâmina de betão armado só foi aplicada numa das faces das 

paredes, e houve o cuidado das pregagens transversais não serem aplicadas sobre 

a zona dos revestimentos cerâmicos. A aplicação da lâmina em continuidade no 

piso superior aumentou a eficácia da mesma, e esta solução contribuiu para o 

aumento da capacidade resistente da parede na sua função de apoio aos 

vigamentos metálicos e às cargas verticais sobrejacentes, Figura 5.20. A ligação da 

lâmina de reforço do piso 0 à parede subjacente através de varões verticais selados 

com grout, contribuiu para o aumento da eficácia da solução, Figura 5.21. O lintel 

no topo do encamisamento executado no piso 1, suporta os pilares metálicos de 

apoio da nova estrutura da cobertura. 

  

Figura 5.21 – Pavimento do piso 0 e continuidade da lâmina entre os pisos 0 e 1 

 

A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- picagem e remoção de argamassas, de rebocos e de juntas; 

- execução dos furos de 16mm de diâmetro afastados de 0,45m e de 1,05m 

na vertical, com 0,20m de comprimento para colocação dos varões de 

confinamento transversal, Figura 5.22; 
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- execução dos furos da cofragem (de diâmetro 6mm), Figura 5.22; 

  

Figura 5.22 – Pormenor do furo e do varão das pregagens 

 

- colocação das redes de armadura de aço A500NR18, Figura 5.23, Φ8//0,15 

e posicionamento de espaçadores, com negativos com 0,50m de 

comprimento de sobreposição de continuidade entre o piso 0 e o piso 1; 

 

Figura 5.23 – Malha de armadura aplicada sobre a parede 

- colocação dos varões de confinamento transversal de 12mm de diâmetro, 

com 0,40m de comprimento, e selagem com grout das pregagens 

transversais às paredes que fixam a rede de armadura; 

                                       
18 A500NR, em que 500MPa é o valor característico da tensão de cedência; NR é relativo ao 

processo de fabrico laminado a quente. 
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- colocação das cofragens de madeira recuperáveis e dos varões das 

cofragens, Figura 5.24; 

   

Figura 5.24 – Colocação das cofragens [23] e varões das cofragens no átrio de entrada 

 

- colocação do betão de classe de resistência C25/3019; 

- descofragem da nova lâmina de betão armado (encamisamento) com 

pregagens transversais à parede, Figura 5.25. 

  

Figura 5.25 – Aspecto final da lâmina de betão armado 

 

 

                                       
19 C25/30, em que 25MPa é o valor característico da resistência à compressão em provetes 

cilíndricos; 30MPa é o valor característico da resistência à compressão em provetes cúbicos. 
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5.5 Exemplo nº4 – Edifício sito na rua do Alecrim 

O presente exemplo refere-se ao edifício localizado na Rua do Alecrim nº12 a 14 e 

Rua Nova do Carvalho nº17 a 25, ao Cais do Sodré, na freguesia de São Paulo em 

Lisboa, Figura 5.26. A cota da Rua Nova do Carvalho é inferior à da Rua do Alecrim, 

existindo um túnel na intersecção das ruas. 

 

Figura 5.26 – Localização do edifício ao Cais do Sodré [61] 

O edifício é constituído por um bloco com um piso enterrado (piso -1), um piso 

térreo (piso 0 que comunica com a Rua Nova do Carvalho) e sete pisos elevados 

(em que o piso 2 tem porta para a Rua do Alecrim). A sua utilização é mista, sendo 

de comércio nos pisos -1, 0 e 1 e de habitação nos restantes pisos, tendo albergado 

o Hotel Bragança nos pisos elevados. 

Pretende-se adaptar o edifício de forma a desempenhar as funções de comércio nos 

pisos inferiores e reabilitar para uma nova utilização hoteleira nos restantes. 

O edifício antigo é do tipo pombalino, sendo uma construção dos finais do século 

XVIII. É constituído por paredes de alvenaria ordinária, em fachadas com 0,60m de 

espessura e por paredes de frontal, complementadas por paredes de alvenaria de 

tijolo e por outras paredes divisórias em tabique, formadas por pranchas de 

madeira alinhadas ao alto ou inclinadas. Trata-se de um tipo de edifício comum, 

que se encontra no canto de um quarteirão, emparedado em duas empenas 

relativamente aos edifícios vizinhos. 

As paredes resistentes de alvenaria ordinária são compostas por pedra de origem 

calcária, com várias formas e dimensões, fragmentos cerâmicos, argamassa de cal 

aérea com fraca consistência e alguns vazios interiores, Figura 5.27.  
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Figura 5.27 – Secção da parede de alvenaria ordinária exterior 

5.5.1 Estado de conservação 

O edifício apresentava anomalias estruturais e não estruturais, tais como: 

- desagregação superficial da parede (piso 5); 

- humedecimentos e apodrecimentos dos elementos de madeira, dos 

vigamentos dos pavimentos e das paredes de frontal e tabiques, 

Figura 5.28, relacionadas com a penetração das águas das chuvas através 

da cobertura e através dos vãos das fachadas e com as humidades das 

zonas das casas de banho e cozinhas; 

  

Figura 5.28 – Humedecimentos e apodrecimentos dos elementos de madeira [5] 

 

- em diversas alterações foram removidas paredes interiores, e introduzidos 

elementos estruturais novos, tais como betonilhas de cimento armado nos 

pavimentos dos pisos 2, 6 e 7, viga de betão armado no tecto do piso 3, 

elementos metálicos no pilar no piso 2 e viga ao nível do tecto do piso 3, 

Figura 5.29; 
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Betonilha de cimento armado [5] 

  
Vigas de betão armado e viga de aço [5] 

Figura 5.29 – Diversas alterações  

- deformação dos pavimentos e vergas de portas (nos pisos 5 e 6), e 

fendilhação das paredes (pisos 4, 6), Figura 5.30, resultante quer do 

aumento de cargas através dos novos elementos de betão, quer da remoção 

de paredes. 

  

Figura 5.30 – Fendas inclinadas, vertical e oblíqua [5] 
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5.5.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de obra: Morloo, Lda 

Projectista: A2P Consult, Estudos e Projectos, Lda 

Empreiteiro: Construtora San José, SA 

O enfraquecimento da estrutura do edifício, decorrente da eliminação de elementos 

estruturais originais de grande importância para a sua estabilidade, e a introdução 

de elementos estruturais novos e pesados (nos pavimentos dos pisos 6 e 7 foram 

colocadas betonilhas de espessura elevada de 0,07 a 0,15m) reflectiu-se num 

carregamento elevado na estrutura, não compatível com o estado de conservação 

da mesma.  

O estado de conservação que o edifício exibia era preocupante, verificando-se faltas 

de continuidade dos elementos estruturais, pondo em causa a segurança do 

edifício. Da observação das plantas do levantamento arquitectónico realizado, o 

projectista verificou que grande parte dos alinhamentos dos arcos que suportavam 

as paredes de frontal dos pisos superiores fora eliminada.  

Outra anomalia detectada no levantamento arquitectónico foi a redução de secção 

das paredes ao nível dos pisos inferiores e a interrupção de alguns nembos de 

alvenaria das paredes de fachada. 

A primeira metodologia geral de intervenção definida pelo projectista passava pela 

manutenção da estrutura existente, sempre que possível, com a substituição de 

elementos deteriorados de madeira, das paredes de frontal e dos pavimentos 

(mantendo-se os vigamentos em bom estado). Contudo, aquando da inspecção 

cuidada, verificou-se que as paredes de frontal se encontravam bastante 

degradadas, o que motivou a decisão de demolir o interior do edifício e a 

reconstrução dos frontais, bem como a substituição total de pavimentos de madeira 

e cobertura.  

Para melhorar as ligações entre os elementos do edifício, recorreram-se a 

cantoneiras metálicas, aplicadas em todo o perímetro interior, lintel de coroamento 

em betão armado, com o emprego de pregagens no reforço da união desses 

elementos às paredes de alvenaria das fachadas.  

No projecto foi realizado o dimensionamento/verificação dos elementos estruturais, 

seguindo os critérios estabelecidos no RSA. A análise da estrutura para efeitos de 

avaliação do seu comportamento em serviço e verificação da segurança aos estados 

limites últimos das lajes mistas aço-betão foi realizado de acordo com o REBAP, o 
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EC2 e o EC4. A verificação da segurança e dimensionamento das estruturas 

metálicas foi realizado de acordo com o EC3. A verificação da segurança e 

dimensionamento das estruturas de madeira foi realizado de acordo com o EC5 [5]. 

Para a verificação da segurança das paredes resistentes de alvenaria estimaram-se 

os pesos próprios das paredes de alvenaria e a acção do sismo. A verificação das 

alvenarias à compressão e ao corte foi realizada tendo como base as seguintes 

premissas [5]: 

fk=3MPa     e     fd=fk/γm com γm=3,0   (1.1) 

fvk=fvk0 + 0,4 σd ≤ 0,06 fbk     (1.2) 

com, 

fk – tensão característica de resistência à compressão; 

fd - tensão de segurança de resistência à compressão; 

γm –  coeficiente de segurança; 

fvk – tensão característica de resistência ao corte; 

fvk0 – tensão característica de resistência ao corte da alvenaria sem  

 estar sujeita à tensão axial (fvk0 = 0,2MPa); 

σd – tensão de compressão actuante nas alvenarias; 

fbk – tensão característica de resistência à compressão dos elementos 

 que constituem a parede de alvenaria (fbk = 10MPa). 

As etapas gerais da intervenção, pela respectiva ordem, consistiram em: 

- montagem de uma cobertura provisória e construção de um lintel de 

coroamento no topo das paredes de alvenaria; 

- escoramento da estrutura interior, em todos os pisos, para permitir o 

acesso e a circulação; 

- reforço das paredes periféricas e colocação de escoras de aço entre os 

primeiros nembos imediatamente a seguir aos cunhais, e da cantoneira 

metálica periférica pelo interior; 

- desmonte de toda a estrutura interior, dos piso superiores para os 

inferiores; 

- construção da nova estrutura interior, das paredes de frontal e dos 

pavimentos. 
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Existe um núcleo de elevadores que serve todos os pisos de habitação. As paredes 

à volta deste núcleo são paredes de betão armado, o que oferece a resistência 

necessária para as solicitações do elevador. 

Preservaram-se as paredes exteriores de alvenaria e reconstruíram-se paredes de 

frontal em alinhamentos estrategicamente escolhidos. Devido à falta de 

continuidade de alguns alinhamentos de paredes de frontal, foi necessário criar 

novos apoios ao nível do piso 2 para suporte das cargas provenientes dos pisos 

superiores. Deste modo, o projectista optou pela colocação de vigas metálicas, em 

aço com protecção anti-corrosiva, que foram ligadas às paredes exteriores por 

pregagens de 32mm de diâmetro e 0,40m de comprimento, que foram injectadas 

com grout, em placas de ancoragem na face interior das paredes exteriores, Figura 5.31. 

 

Pormenor da ancoragem da viga na parede de alvenaria exterior [5] 

   
Ligação à parede de alvenaria e apoio do pavimento e das paredes de frontal [53] 

Figura 5.31 – Viga do piso 2 
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5.5.3 Técnicas de reabilitação 

a) Cintagem global da estrutura por cantoneira metálica pelo interior 

A ligação da zona das paredes de alvenaria e os pavimentos foi estabelecida por 

cantoneiras L100mm x 100mm x 10mm. Os vigamentos de madeira foram 

apoiados numa das abas das cantoneiras e fixos com parafusos a chapas (que 

impedem os deslocamentos horizontais das vigas de madeira em relação às 

paredes de alvenaria), ou soldados às lajes mistas aço-betão e os perfis metálicos à 

cantoneira, Figura 5.32. 

 
Pormenor da cantoneira e sua ligação à parede exterior e às vigas de madeira [5] 

 
Corte 1-1 do pormenor da cantoneira [5] 

Figura 5.32 – Cantoneira metálica 
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A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- picagem e remoção de argamassas de reboco, e limpeza das superfícies;  

- preparação do suporte com a colocação de varões de aço no contorno 

interior e um reboco com argamassa de cimento e areia;  

- execução das furações na parede com 32mm de diâmetro e inclinação para 

baixo em relação à horizontal (cerca de 15º) e das furações para os varões 

secundários de apoio da cantoneira com 16mm de diâmetro e 0,10m de 

comprimento;  

- colocação da cantoneira metálica numa extensão de 4m apoiada nos 

varões de apoio (sendo, posteriormente, soldados os vários troços ao longo 

do perímetro interior do edifício), Figura 5.33; 

  

Figura 5.33 – Colocação das cantoneiras metálicas e apoio dos barrotes  

- injecção por gravidade dos furos com grout; 

- colocação de varões roscados (pregagens) com 0,40m de comprimento, 

galvanizados com 16mm de diâmetro e espaçados de 0,40m, de aço duro da 

classe 8,8 com anilhas em cunha e porcas, Figura 5.34. 

  

Figura 5.34 – Cantoneira metálica com os varões secundários de fixação 



 
Capítulo 5 – Exemplos de Aplicação 
 

114 
 

b) Cintagem global da estrutura por lintel de coroamento em betão armado 

Três paredes exteriores foram encimadas por um lintel de coroamento em betão 

armado, Figura 5.35, ao nível do pavimento do piso 6, uma na fachada posterior e 

duas da fachada principal. O novo elemento de betão armado, que estabelece a 

ligação com a cobertura metálica e cinta as paredes resistentes exteriores, foi 

realizado com o objectivo de distribuir eficazmente as cargas provenientes da 

cobertura para as paredes de alvenaria. A ligação entre este lintel e as paredes de 

alvenaria foi garantida por intermédio de chumbadouros. 

 

Figura 5.35 – Pormenor do lintel de coroamento em betão armado [5] 

 

A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- desmonte do coroamento das paredes exteriores (platibanda) até à cota do 

pavimento do piso 6 e limpeza das superfícies;  

- execução dos furos verticais em quicôncio na parede exterior com 32mm 

de diâmetro e 0,40m de comprimento;  

- injecção por gravidade dos furos com grout, seguido da colocação de 

chumbadouros de aço A500NR com 0,60m de comprimento, galvanizados 

com 16mm de diâmetro e espaçados de 0,60m, de aço duro da classe 8,8;  
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- colocação das armaduras ordinárias de aço A500NR, em diâmetros de 

8mm e 12mm, e colocação das cofragens de madeira, Figura 5.36;  

  

Figura 5.36 – Chumbadouros, cofragens e armadura do lintel de coroamento [53] 

 

- betonagem do lintel com betão da classe de resistência C30/37, 

Figura 5.37. 

  

Figura 5.37 – Betonagem e aspecto final do lintel de coroamento [53] 

 

c) Desmonte e substituição de paredes de frontal  

As novas paredes de frontal foram construídas com a realização de entalhes e 

pregagens entre os seus elementos em madeira de pinho tratado em autoclave, 

sendo reforçadas por armadura de rede metálica nos pisos 2 e 3, e rede fibra de 

vidro (com tratamento aos álcalis) nos pisos 4 a 7. 

As paredes de frontal a realizar, Figura 5.38, foram formadas por módulos de cerca 

de 0,90m x 0,90m, preenchidas com alvenaria de tijolo e ligadas com argamassa 

de cimento e areia. A secção transversal adoptada para os elementos verticais, 

horizontais e diagonais são de 0,08m x 0,16m. As ligações entre os diversos 
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elementos das paredes de frontal foram realizadas através de entalhes e 

pregagens. 

 

Figura 5.38 – Pormenor do alçado tipo das novas paredes de frontal [5] 

Com o objectivo de melhorar a resistência sísmica ao edifício, as paredes de frontal 

foram ligadas às paredes de alvenaria existentes por intermédio de chapas 

aparafusadas aos elementos das paredes de frontal e chumbadas às paredes de 

alvenaria com varões roscados de 16mm de diâmetro, em furos de 32mm 

injectados com grout, com anilhas em cunha e porcas, Figura 5.39. 

 
Figura 5.39 – Ligação das paredes de frontal à alvenaria [5] 
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A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- montagem da estrutura de madeira, Figura 5.40; 

  
Trabalhos de preparação dos entalhes e montagem das peças [53] 

  

Pormenor dos entalhes das peças [53] e estrutura de madeira 

Figura 5.40 – Paredes de frontal 

- preenchimento dos espaços com alvenaria, Figura 5.41;  

 
Figura 5.41 – Preenchimento do interior dos frontais 
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- montagem das chapas aparafusadas às paredes de frontal, Figura 5.42; 

  

Figura 5.42 – Ligação das paredes de frontal aos perfis metálicos 

- ligação por chumbadouros às paredes de alvenaria; 

- colocação das redes de tubagens, que quando atravessam as paredes, 

fazem-no em roços abertos entre os elementos de madeira.;  

- execução dos rebocos armados. 

d) Rebocos armados 

As paredes de alvenaria da envolvente do edifício foram tratadas, sendo objecto de 

uma inspecção cuidada com a realização de injecções e encasques20 com 

argamassas não retrácteis nas zonas degradadas. Depois, uma das fachadas foi 

reforçada, pelo interior, por um reboco armado com uma espessura de 0,06m, com 

malha de metal distendido em aço macio com malha com 1,4 kg/m2, Figura 5.43. 

 
Pormenor do alçado da lâmina de reboco armado [5] 

                                       
20 Encasque é o enchimento de regularização de uma superfície, como preparação para o 

emboço [14]. 
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Corte transversal da lâmina de reboco armado aplicado nas paredes exteriores [5] 

  

Aplicação do reboco armado em parede exterior 

Figura 5.43 – Reboco armado 

Nas paredes de frontal reconstruídas aplicaram-se rebocos com rede de metal 

distendido em aço macio e argamassa de cimento e areia nos pisos 2 e 3; e rede de 

fibra de vidro nos pisos 4 a 7 e argamassa à base de cal aérea. Ambas foram 

aplicadas segundo bandas verticais com 1,0m de largura, sobrepostas nas junções 

de 0,05 a 0,10m aproximadamente. Os rebocos têm 0,04m de espessura, tendo 

sido efectuados ensaios localizados para teste de soluções.  

As redes de metal distendido e de fibra de vidro foram colocadas com duas 

camadas de argamassa, uma anterior à colocação das redes e outra de 
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recobrimento. A argamassa foi aplicada manualmente sobre as redes metálicas, 

sendo chapada nas paredes exteriores e nos frontais, enquanto a argamassa das 

redes de fibra de vidro foi projectada por máquina, sendo depois regularizada com 

o auxílio de réguas. 

A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- colocação das redes de armadura, com a sua pregagem ao suporte, 

Figura 5.44; 

- execução da 1ª camada do reboco, Figura 5.44; 

- execução da 2ª camada do reboco. 

  
Sobreposição da rede de metal distendido e sua fixação aos frontais 

  
Reboco armado com rede de fibra de vidro aplicado em paredes de frontal 

Figura 5.44 – Rebocos armados 
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5.6 Exemplo nº5 – Edifício sito na rua Victor Cordon 

O presente caso refere-se ao edifício localizado na Rua Victor Cordon nº23 a 27, 

torneando a Calçada do Ferragial e Rua do Ferragial, n.º 2 – 4, Figura 5.45. 

 
Figura 5.45 – Localização do edifício na rua Victor Cordon [61] 

 

O edifício é constituído por um piso semi-enterrado (piso -1, que comunica com a 

Rua do Ferragial, a Sul), um piso térreo (piso 0, que comunica com a Rua Victor 

Cordon a Norte), sobreloja, e quatro pisos elevados (pisos 1 a 4); o último piso é 

uma mansarda.  

Pretendeu-se adaptar o edifício de forma a desempenhar as funções de comércio, 

no piso semi-enterrado, e de habitação nos restantes. 

O edifício antigo é uma construção do final do século XVIII, do tipo pombalino, com 

arcos e abóbadas em alvenaria no piso térreo, sobre os quais assentam paredes 

resistentes de frontal que suportam as cargas dos pisos, Figura 5.46.  

 

Figura 5.46 – Arcos e abóbadas em alvenaria de pedra [5] 

Até ao tecto do pavimento térreo (referente à frente para a rua Victor Cordon) as 

paredes são de pedra aparelhada, em silhares calcários. As paredes resistentes de 

alvenaria ordinária, a partir do piso 1, são compostas por pedra de origem calcária, 
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com várias formas e dimensões, fragmentos cerâmicos, argamassa de cal aérea 

com fraca consistência e alguns vazios interiores. No interior do edifício, as paredes 

de frontal são complementadas por paredes divisórias em tabiques de madeira.  

Trata-se de um tipo de edifício que se encontra em banda relativamente aos outros 

edifícios vizinhos, emparedado numa empena. 

5.6.1 Estado de conservação 

O edifício, Figura 5.47, apresentava um conjunto de anomalias estruturais e não 

estruturais, tais como: 

- colapso parcial da estrutura cobertura existente, que consistiu numa 

alteração tardia e desajustada, Figura 5.47; 

  

Figura 5.47 – Aspecto inicial do edifício e colapso parcial da cobertura [5] 

- humedecimentos e apodrecimentos dos elementos de madeira, 

Figura 5.48, dos vigamentos dos pavimentos e das paredes de frontal e 

tabiques, relacionadas sobretudo com a penetração das águas das chuvas 

através da cobertura, com as humidades das zonas das casas de banho e 

cozinhas, e ainda com a ocorrência de um incêndio; todos os elementos 

estruturais de madeira do interior do edifício estavam muito degradados, 

ocorrendo perdas de secção muito significativas; 
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Figura 5.48 – Elevada degradação das paredes e pavimentos [5] 

- degradações nos elementos de pedra, ao nível das vergas e ombreiras dos 

vãos, que apresentavam calcinação generalizada das suas secções [5]. 

5.6.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de obra: Citilargis, Lda 

Projectista: A2P Consult, Estudos e Projectos, Lda 

Empreiteiro: Quinagre, SA 

Inicialmente, a metodologia geral de intervenção definida pelo projectista passava 

pela manutenção da geometria do edifício de forma a aproveitar as estruturas 

existentes. Seriam mantidas, dentro do possível, as paredes de frontal e os 

vigamentos de madeira em bom estado, com a substituição das partes 

deterioradas. A demolição seria limitada às secções, que, por motivos de 

degradação, fossem estritamente necessárias e apenas a cobertura seria 

reconstruída. 

Em fase de obra, constatou-se a degradação avançada dos elementos estruturais 

de madeira verificando-se que as faltas de continuidade graves, com perdas de 

secção, se estendiam a todo o edifício, pavimentos, paredes de frontal e tabiques. 

Assim, devido ao preocupante estado de conservação que o edifício exibia, a 

intervenção inicialmente prevista foi alterada para o desmonte total do interior, de 

pavimentos de madeira e cobertura, dos frontais e a sua substituição, aproveitando 

os elementos desmontados que se encontravam em estado de conservação 

compatível com o seu reaproveitamento. 
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No projecto foi realizado o dimensionamento/verificação dos elementos estruturais, 

seguindo os critérios estabelecidos no actual RSA. A análise da estrutura para 

efeitos de avaliação do seu comportamento em serviço e verificação da segurança 

aos estados limites últimos das lajes mistas aço-betão foi realizado de acordo com 

o REBAP, o EC2 e o EC4. A verificação da segurança e dimensionamento das 

estruturas metálicas foi realizado de acordo com o EC3, a das estruturas de 

madeira de acordo com o EC5 [5]. 

Para a verificação da segurança das paredes resistentes de alvenaria estimaram-se 

os pesos próprios das paredes de alvenaria e a acção do sismo. A verificação da 

segurança das paredes resistentes de alvenaria à compressão e ao corte foi 

realizada de acordo com o procedimento descrito em 5.5.2. 

As etapas gerais da intervenção, pela sua respectiva ordem, consistiram em: 

- montagem de uma cobertura provisória e construção de um lintel de 

coroamento no topo das paredes de alvenaria; 

- escoramento da estrutura interior, em todos os pisos, para permitir o 

acesso e a circulação; 

- reforço com lâmina de betão projectado no extradorso das abóbadas, das 

paredes periféricas e colocação de escoras de aço entre os primeiros nembos 

imediatamente a seguir aos cunhais, Figura 5.49; 

 

Figura 5.49 – Reforço das paredes periféricas e escoras de aço [5] 

- desmonte de toda a estrutura interior, dos pisos superiores para os 

inferiores, com a selecção de alguns elementos a reaproveitar; 
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- construção da nova estrutura interior, das novas paredes de frontal e dos 

pavimentos, Figura 5.50. 

 

Figura 5.50 – Nova estrutura interior do edifício [5] 

Ao nível do piso 0, as abóbadas foram reforçadas através de reboco armado com 

0,06m e os arcos através de uma lâmina de betão armado com 0,12m de 

espessura. A espessura de 0,12m foi igualmente adoptada em faixas de 1,00 m 

sobre as abóbadas, para assentamento dos arranques de novas paredes de frontal. 

A necessidade destes reforços prende-se com as cargas transmitidas pelos novos 

alinhamentos de paredes de frontal às abóbadas e arcos existentes. 

Existe apenas um núcleo de elevadores que serve todos os pisos de habitação. As 

paredes à volta deste núcleo são paredes de frontal preenchidas com alvenaria de 

tijolo. 

5.6.3 Técnicas de reabilitação 

a) Cintagem global da estrutura por lintel de coroamento em betão armado 

No topo das paredes de alvenaria das fachadas foi realizado, ao nível do pavimento 

do piso 4, um lintel de betão armado de classe de resistência C25/30 e armaduras 

ordinárias de aço A500NR, em diâmetros de 12mm, Figura 5.51, com dimensões 

0,50m x 0,20m, para distribuir eficazmente as cargas provenientes da cobertura 

para as paredes de alvenaria das fachadas e que complementa todo o sistema de 

cintagem e travamento realizado nos diferentes andares. A ligação entre este lintel 

e as paredes de alvenaria foi realizada por intermédio de pregagens verticais de 

diâmetro 20mm, 0,30m de comprimento, com 1,00m de afastamento, injectados 

com grout por gravidade em furos de diâmetro 40mm. 
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Figura 5.51 – Pormenor do lintel de coroamento em betão armado [5] 

 

b) Lâmina de betão nas paredes exteriores 

As paredes exteriores de alvenaria foram consolidadas com a injecção de fendas 

com argamassas não rectratéis, realizando encasques nas zonas degrdadas e 

reforçadas com reboco armado na face interior, com rede de armadura de aço 

A500NR com diâmetro 8mm e 0,15m de espaçamento, Figura 5.52, que consistiu 

numa lâmina de betão projectado.  

 

Figura 5.52 – Armadura de aço da lâmina de reforço das paredes exteriores [5] 
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Esta rede foi ligada à parede de alvenaria através de pregagens, Figura 5.53, com 

ligeira inclinação para baixo, de diâmetro 12mm, 0,30m de comprimento, 

distribuídos em quincôncio com 1,0m de afastamento, injectados com grout sob 

pressão em furos de diâmetro 24mm. 

 

 

 

 

Figura 5.53 – Alçado e pormenor do reforço das paredes exteriores [5] 

A solução adoptada de injecção das paredes exteriores, Figura 5.54, compreendeu 

os seguintes passos principais: 

 

Figura 5.54 – Injecção de fendas das paredes de alvenaria [5] 

 

- remoção do reboco numa faixa de pelo menos 0,40m de largura centrada 

das fendas; 
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- colocação de tubos de injecção afastados de 0,50m ao longo da fenda, 

Figura 5.55;  

 

Figura 5.55 – Tubos de injecção e selagem superficial [5] 

- selagem superficial da fenda com argamassa bastarda de cimento, cal 

aérea e areia, com traço volumétrico 1:1:6; 

- injecção das fendas sob pressão, com grout sem retracção, Figura 5.56. 

  

Figura 5.56 – Injecção das fendas sob pressão [5] 

c) Desmonte e substituição de paredes de frontal  

As paredes de frontal foram colocadas nos alinhamentos em que já existiam, 

corrigindo-os em algumas situações de forma a alinhá-los com os arcos de pedra do 

piso 0, uma situação típica das estruturas da época pombalina. As paredes de 

frontal foram reconstruídas de forma tradicional, com o uso de carpintaria para a 

realização dos desbastes, cortes, entalhes e pregagens necessárias para montar os 

vários elementos que formam estas paredes.  
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As novas paredes de frontal, Figura 5.57, são formadas por módulos de cerca de 

0,90m × 0,90m, sendo estes travados pelas cruzes de Santo André. As secções 

transversais adoptadas para os elementos verticais e horizontais foram de 0,08m × 

0,16m. Nas diagonais adoptaram-se elementos quadrados com 0,08m × 0,08m. As 

ligações entre os diversos elementos das paredes de frontal foram realizadas 

através de entalhes e pregagens. 

 

Figura 5.57 – Novas paredes de frontal [5] 

Adoptaram-se dois tipos distintos de paredes de frontal: as tecidas com alvenaria 

preenchidas com alguns elementos reaproveitados, Figura 5.58, e as tecidas a lã de 

rocha sendo mais leves. As primeiras adoptaram-se nos elementos estruturais 

principais, quando a parede suporta as cargas dos pavimentos, em que a alvenaria 

permite o travamento dos elementos de madeira. Para o preenchimento das paredes 

de frontal foram reaproveitadas as telhas da cobertura demolida, argamassando 

esses fragmentos. A outra solução (mais leve) foi escolhida quando a parede apenas 

trava outras paredes de frontal e não suporta cargas para além do seu peso próprio.  

  
Figura 5.58 – Preenchimento dos frontais com telhas da cobertura [5] 
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Com o objectivo de munir o edifício de resistência sísmica, as paredes de frontal 

foram mecanicamente ligadas às paredes de alvenaria existentes por intermédio de 

pregagens com placas de distribuição individual aparafusadas aos prumos, 

Figura 5.59, com varões roscados de 16mm de diâmetro, em furos de 32mm 

injectados com grout, com anilhas em cunha e porcas. 

 
Pormenor de fixação das paredes de frontal à alvenaria [5] 

  

Pregagem da parede de frontal à fachada [5] 

Figura 5.59 – Ligação das paredes de frontal à alvenaria 

d) Cintagem global da estrutura por cantoneira metálica pelo interior 

Além das ligações entre as novas paredes de frontal ortogonais às fachadas, que 

contribuem para impedir o movimento das paredes das fachadas, o travamento das 

paredes de alvenaria foi complementado com cantoneiras metálicas com dimensões 

L100mm x 100mm x 10mm, contínuas ao nível dos pavimentos e chumbadas às 
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paredes exteriores. As cantoneiras foram fixadas às paredes através pregagens, 

Figura 5.60, com ligeira inclinação para baixo, de diâmetro 16mm, 0,40m de 

comprimento, com 0,40m de afastamento, injectados com grout sob pressão em 

furos de diâmetro 32mm. 

 
Pormenor da ligação da cantoneira metálica à parede exterior [5] 

 

 
Corte 1-1 do pormenor da ligação das cantoneiras à parede [5] 

Figura 5.60 – Cantoneira metálica 

As ligações das vigas de madeira às paredes de alvenaria foram realizadas 

apoiando os barrotes numa das abas das cantoneiras e fixando-os com parafusos a 

goussets, que, além de impedirem deslocamentos das vigas de madeira, rigidificam 

as cantoneiras, unindo as duas abas, Figura 5.61. 
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Figura 5.61 – Aba da cantoneira como apoio dos vigamento de madeira [5] 

 

A solução adoptada compreendeu os seguintes passos principais: 

- execução das furações na parede com 32mm de diâmetro e inclinação para 

baixo em relação à horizontal (cerca de 15º);  

- colocação da cantoneira metálica apoiada em escoras de apoio;  

- injecção sob pressão dos furos com grout;  

- colocação de varões roscados (pregagens) com 0,40m de comprimento, 

galvanizados com 16mm de diâmetro e espaçados de 0,40m, de aço duro 

da classe 8,8 com anilhas em cunha e porcas, Figura 5.62. 

  

Figura 5.62 – Colocação da cantoneira metálica com os varões roscados [5] 
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5.7 Exemplo nº6 – Edifício sito na rua Capelo 

O presente exemplo refere-se ao edifício localizado na Rua Capelo nº14 a 18, em 

Lisboa, Figura 5.63. 

 
Figura 5.63 – Localização do edifício na rua Capelo [61] 

O edifício é constituído por um piso térreo semi-enterrado (piso 0, que comunica 

com a Rua Capelo a poente) e quatro pisos elevados (piso 1 a 4, sendo que o piso 1 

tem o logradouro na tardoz do edifício e o último piso é uma mansarda), 

Figura 5.64. 

  

Figura 5.64 – Edifício sito na rua Capelo [33] 

O edifício, antes da intervenção, encontrava-se ocupado pelo Instituto Arte 

Desenho Estilismo (IADE). Pretendeu-se adaptar o edifício de forma a desempenhar 

as funções de parqueamento e comércio, nos pisos enterrados e térreo, e de 

habitação nos restantes [33]. 

É uma construção do século XIX, do tipo pombalino, com arcos em alvenaria no 

piso térreo, sobre os quais assentam paredes resistentes de frontal que suportam 

as cargas dos restantes pisos, Figura 5.65. O piso térreo tem uma profundidade 

inferior à dos pisos elevados, cujas paredes em alvenaria ordinária chegam a ter 

2m de espessura [33]. 
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Figura 5.65 – Arcos do piso térreo [33] 

As paredes resistentes de alvenaria ordinária, a partir do piso 0, são compostas por 

pedra de origem calcária, com várias formas e dimensões, fragmentos cerâmicos, 

argamassa de cal aérea com fraca consistência e alguns vazios interiores. No 

interior do edifício, as paredes de frontal são complementadas por paredes 

divisórias em tabiques de madeira. 

Trata-se de um edifício que se encontra em banda relativamente aos outros 

edifícios vizinhos, emparedado nas duas empenas laterais. 

5.7.1 Estado de conservação 

O edifício apresentava um conjunto de anomalias estruturais e não estruturais, tais 

como: 

- diversas alterações ao edifício com a remoção de paredes interiores, 

alteração de cozinhas, Figura 5.66; 

 

Figura 5.66 – Remoção de parede do edifício [33] 

- humedecimentos e apodrecimentos dos elementos de madeira dos 

vigamentos dos pavimentos, vãos exteriores e escada principal, relacionadas 
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sobretudo com a penetração das águas das chuvas através da cobertura, em 

particular devido à clarabóia da cobertura;  

5.7.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de obra: Diana sociedade de promoção e investimento imobiliário, SA 

Projectista: Teixeira Trigo, Lda 

Empreiteiro: Mário Fonseca Construções, SA 

A metodologia geral de intervenção definida pelo projectista passou pela demolição 

total das estruturas interiores (paredes, pavimentos e cobertura). O facto do 

edifício se encontrar bastante adulterado, em condições precárias, e a inadequação 

da compartimentação, que neste caso tem função estrutural, ao novo uso que se 

pretende, justificou que se preservassem as fachadas e as paredes de empena, 

com a construção de nova estrutura interior em betão armado. 

O “novo” edifício21 manteve o número de pisos elevados, sendo a cota de cumeeira 

e a inclinação da cobertura iguais às existentes. 

Na solução para a intervenção no edifício foram consideradas duas caves 

destinadas a estacionamento que, em conjunto com o piso 0, se prolongam a toda 

a extensão do logradouro. 

No projecto foi realizado o dimensionamento dos elementos estruturais e a 

verificação da segurança estrutural, seguindo os critérios estabelecidos no actual 

RSA e o REBAP. Sempre que se mostrou necessário, foram ainda seguidos os 

critérios definidos nas recomendações do CEB e nos Eurocódigos [5]. 

A fachada de tardoz encontrava-se com as fundações sob o piso 1, ao nível do piso 

0. A extensão do piso 0 e a execução de dois novos pisos sob esta fachada, 

obrigaram à execução de uma estrutura provisória que serviu de fundação à 

fachada durante a escavação e até que a estrutura definitiva do edifício a pudesse 

substituir. 

As etapas gerais da intervenção, pela sua respectiva ordem, consistiram em: 

- demolição de toda a estrutura interior, dos pisos superiores para os 

inferiores, com a montagem da respectiva viga metálica de contenção da 

fachada por piso, Figura 5.67; 

                                       
21 Este exemplo enquadra-se nas “Outras soluções”, secção 4.2.10 do Capítulo 4. 
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Figura 5.67 – Aspecto após demolição interior e vigas de contenção da fachada [33] 

- escavação, contenção da fachada de tardoz, e contenção periférica com a 

execução dos vários painéis dos muros de Berlim, Figura 5.68; 

  

  

Figura 5.68 – Contenção da fachada de tardoz e muros de Berlim [33] 

- construção das sapatas de fundação e da nova estrutura interior em betão 

armado, Figura 5.69. 
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Figura 5.69 – Nova estrutura interior do edifício em betão armado [33] 

5.7.3 Técnica de reabilitação 

a) Nova estrutura de betão armado pelo interior: ligação das paredes existentes 

com os elementos de betão armado 

A nova estrutura interior é de betão armado. As lajes dos diversos pisos são 

maciças e apoiam directamente sobre os elementos verticais (lajes fungiformes). 

No interior do edifício os elementos estruturais verticais são constituídos por dois 

alinhamentos de pilares perpendiculares à fachada e por um núcleo de paredes de 

betão armado, associado às comunicações verticais. 

As paredes de alvenaria das fachadas foram reforçadas, pela face interior, com 

novas paredes de betão armado com 0,20m de espessura, sendo a ligação entre 

elementos assegurada por varões metálicos com 16mm de diâmetro, 0,60m de 

comprimento, que foram colocados em furos com 0,30m de comprimentos e 

inclinação de 30º em relação à horizontal, sendo selados com resina de selagem, 

Figura 5.70. Adjacentes às paredes de empena comuns com os edifícios vizinhos 

foram também executadas novas paredes de betão armado. 

 

 

Pormenor da ligação  Estruturas de betão e de alvenaria 

Figura 5.70 – Ligação entre a estrutura de betão e alvenaria [33] 
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5.8 Exemplo nº7 – Edifício sito na rua Ivens 

O presente caso refere-se ao edifício sito na Rua Ivens nº52 a 64, em Lisboa, 

Figura 5.71. 

 
Figura 5.71 – Localização do edifício na rua Ivens [61] 

O edifício é constituído por um piso térreo semi-enterrado (piso 0, que comunica 

com a Rua Ivens a Este) e quatro pisos elevados (piso 1 a 4, sendo que no tardoz 

do piso 1 existe o logradouro do edifício, e o último piso é uma mansarda), Figura 5.72. 

 

Figura 5.72 – Edifício sito na rua Ivens [33] 

 

Pretendeu-se adaptar o edifício de forma a desempenhar as funções de 

parqueamento no piso enterrado, de comércio no piso térreo, e de habitação nos 

restantes. A sua anterior ocupação era de comércio nos pisos térreo e 1, e de 

habitação nos restantes. 

O edifício antigo é uma construção do século XIX, do tipo pombalino, com arcos em 

alvenaria no piso térreo, sobre os quais assentam paredes resistentes de frontal 



 
Capítulo 5 –  Exemplos de Aplicação 

 

139 
 

que suportam as cargas dos restantes pisos, e com paredes de alvenaria ordinária 

nas fachadas, Figura 5.73.  

 

Figura 5.73 – Arco do piso térreo [33] 

 

As paredes resistentes de alvenaria ordinária, a partir do piso 0, são compostas por 

pedra de origem calcária, com várias dimensões e formas, elementos cerâmicos, 

argamassa de cal aérea e alguns vazios interiores. No interior do edifício, existem 

paredes de frontal que são complementadas por paredes divisórias em tabiques de 

madeira. 

Trata-se de um tipo de edifício que se encontra em banda relativamente aos outros 

edifícios vizinhos, emparedado nas duas empenas laterais. 

5.8.1 Estado de conservação 

O edifício apresentava um conjunto de anomalias estruturais e não estruturais, tais 

como: 

- inexistência de paredes de frontal nos piso inferiores, numa alteração 

tardia, em que foram inseridos vigas e pilares metálicos, Figura 5.74; 

  

Figura 5.74 – Vigas e pilares metálicos das alterações do edifício [33] 
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- humedecimentos e apodrecimentos dos elementos de madeira, 

Figura 5.75, dos vigamentos dos pavimentos e das paredes de frontal e 

tabiques, relacionadas sobretudo com a penetração das águas das chuvas 

através da cobertura, com as humidades das zonas das casas de banho e 

cozinhas;  

  

Figura 5.75 – Humedecimentos e apodrecimentos da madeira [33] 

- degradações dos revestimentos das paredes. 

5.8.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de obra: Millennium BCP – Gestão de Fundos de Investimentos, SA 

Projectista: RRJ Arquitectos, Lda 

Empreiteiro: Tecnag, SA 

A metodologia geral de intervenção definida pelo projectista passou pela 

manutenção das estruturas existentes, das paredes de frontal e dos elementos 

metálicos inseridos em intervenções passadas. As paredes de frontal e os 

vigamentos de madeira em bom estado foram mantidos, com a substituição das 

partes deterioradas.  

A demolição foi limitada à estrutura do logradouro, que, devido ao novo 

estacionamento, foi sujeita a escavação, contenção periférica com muros de 

Munique e ancoragens, Figura 5.76; e à estrutura da cobertura que foi reconstruída 

com nova estrutura de madeira. 
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Figura 5.76 – Muros de Munique e ancoragens no logradouro 

 

Foi instalado um pórtico com vigas metálicas e dois pilares em betão armado para 

efectuar a abertura da garagem, ao nível do piso térreo, Figura 5.77. 

  

Figura 5.77 – Pórtico para entrada para a garagem 

5.8.3 Técnicas de reabilitação 

a) Cintagem global da estrutura por lintel de coroamento em betão armado 

No topo das paredes de alvenaria das fachadas foi realizado, ao nível do pavimento 

do piso 4, um lintel de betão armado de classe de resistência C25/30 com 

armaduras ordinárias de aço A500NR, em diâmetros de 12mm, com dimensões 

0,30m x 0,20m, para distribuir as cargas provenientes da cobertura para as 

paredes de alvenaria das fachadas, Figura 5.78. A ligação entre o lintel e as 

paredes de alvenaria foi realizada por intermédio de varões verticais de diâmetro 

16mm, com 0,60m de afastamento. 
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Lintel de coroamento em betão armado [33] 

 

   
              Abertura ao nível do  

              pavimento 

Colocação dos varões e da 

armadura 

        Aspecto final após  

              betonagem 

    Etapas construtivas do lintel de coroamento [33] 

Figura 5.78 – Lintel de coroamento 

 

b) Rebocos armados 

Nas paredes de frontal foram realizados encasques nas zonas degradadas, sendo 

estas reforçadas com reboco armado, com 0,03m de espessura, com rede de metal 

distendido ligada à parede com pequenos pregos, e reboco de argamassa bastarda 

à base de cal e cimento, Figura 5.79. 

  

Rede de metal distendido de reforço das paredes 
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Alçado do reforço com reboco armado [33] 

Figura 5.79 – Reboco armado 

c) Desmonte e substituição de paredes de frontal 

As novas paredes de frontal do piso 4 foram reconstruídas com a realização de 

entalhes e pregagens entre os seus elementos em madeira de pinho tratado em 

autoclave, sendo reforçadas por armadura de rede metálica, Figura 5.80. 

As paredes de frontal foram construídas com módulos de cerca de 

aproximadamente 1,00m x 1,00m, preenchidas com betão leve de argila expandida 

e com argamassa bastarda. A secção transversal adoptada para os elementos 

verticais, horizontais e diagonais foi de 0,08m x 0,16m. As ligações entre os 

diversos elementos das paredes de frontal foram realizadas através de entalhes e 

pregagens. 

  

Figura 5.80 – Desmonte e substituição de paredes de frontal no piso 4 
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Alguns vãos das paredes de frontal foram fechados, com diagonais e travessanhos. 

As secções transversais adoptadas para os elementos verticais, horizontais e 

diagonais foram de 0,08m x 0,16m e 0,06m x 0,10m, Figura 5.81.  

  
 

Figura 5.81 – Novos elementos nas aberturas das paredes de frontal [33] 

As ligações entre os diversos elementos das paredes de frontal foram realizadas 

através de entalhes e pregagens. O enchimento dos vazios entre os novos 

elementos de madeira foi efectuado com betão leve de argila expandida, sendo as 

paredes de frontal reforçadas com rebocos armados. 

d) Reforço local das paredes de frontal por chapas metálicas 

As paredes de frontal dos pisos 1, 2, e 3, foram objecto de reforço local com chapas 

metálicas verticais com 10mm de espessura, aplicadas nas duas faces das paredes 

e parafusos com 16mm de diâmetro, afastados de 0,50m, Figura 5.82. 

 
Pormenor da chapa metálica vertical [33] 



 
Capítulo 5 –  Exemplos de Aplicação 

 

145 
 

  
Pormenor dos parafusos da chapa metálica vertical 

Figura 5.82 – Chapas metálicas verticais de reforço das paredes 

Também se aplicaram, nos pisos 1, 2 e 3, cantoneiras metálicas verticais do tipo 

L100mm x 100mm x 10mm e parafusos de diâmetro 16mm,                    Figura 5.83.  

 
Pormenor da cantoneira vertical vista em planta [33] 

  

                   Figura 5.83 – Cantoneiras metálicas verticais de reforço das paredes 
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A complementar os reforços mencionados, no topo das paredes de frontal, sob os 

pavimentos, foram colocados perfis metálicos horizontais dos dois lados das 

paredes, que são ligados por parafusos com 16mm de diâmetro, Figura 5.84. 

 

Pormenor dos perfis metálicos horizontais UNP [33] 

  

Figura 5.84 – Cantoneiras metálicas verticais de reforço das paredes 

5.9 Exemplo nº8 – Edifício sito na rua Garrett 

O presente exemplo refere-se ao edifício que torneja a Rua Garrett nº29 a 35, e a 

Rua Ivens nº63 a 75, em Lisboa, Figura 5.85.  

 
Figura 5.85 – Localização do edifício na rua Garrett [61] 
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O edifício é constituído por uma cave, piso térreo, cinco pisos elevados (piso 1 a 5, 

sendo que o último piso é uma mansarda), Figura 5.86. 

 

Figura 5.86 – Edifício sito nas ruas Garrett e Ivens [56] 

O edifício, antes da intervenção, encontrava-se ocupado por comércio no piso 

térreo e devoluto nas restantes partes, apesar de ter tido usos de comércio, 

escritórios e habitação anteriormente. Pretendeu-se adaptar o edifício para as 

funções de parqueamento nos pisos enterrados, de comércio nos pisos térreo e 1, e 

de habitação nos restantes.   

Trata-se de uma construção do século XIX, do tipo pombalino, com arcos e 

abóbadas no piso térreo, sobre os quais assentam paredes resistentes de frontal e 

as paredes de alvenaria ordinária das fachadas, Figura 5.87. 

 

Figura 5.87 – Arcos em alvenaria de pedra [56] 
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As paredes resistentes de alvenaria ordinária, a partir do piso 0, são formadas por 

pedra de origem calcária, com várias formas e dimensões, elementos cerâmicos, 

argamassa de cal aérea e alguns vazios interiores. No interior do edifício, as 

paredes de frontal são complementadas por paredes divisórias em tabiques de 

madeira e em tijolo. 

O edifício encontra-se no canto de um quarteirão estando emparedado nas duas 

empenas laterais. 

5.9.1 Estado de conservação 

O edifício apresentava um conjunto de anomalias estruturais e não estruturais, tais 

como: 

- profundas alterações ao edifício ao nível dos pisos térreo e 1, com a 

demolição de escadas, arcos e paredes resistentes no seu interior, tendo 

sido demolidos alguns nembos de alvenaria entre os vãos na fachada; 

- construção de uma cave em fases sucessivas com a demolição das 

estruturas de alvenaria que constituíam o embasamento do edifício; 

 - apodrecimento e humedecimento de elementos de  madeira devido à 

presença de humidade, com a cobertura a revelar falta de manutenção; 

- existência de uma estrutura metálica de vigas e pilares, e a presença de 

uma estrutura de betão armado, em substituição da gaiola pombalina, Figura 5.88; 

  

Figura 5.88 – Viga metálica e estrutura de betão armado no edifício [56] 

- assentamentos diferenciais devido à execução das galerias do 

metropolitano de Lisboa sob o edifício, que agravaram as anomalias 

existentes e foram causa de fendas. 
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5.9.2 Intervenção de reabilitação 

Dono de obra: Coporgest – Companhia Portuguesa de Gestão e Desenvolvimento 

Imobiliário, SA 

Projectista: Teixeira Trigo, Lda 

Empreiteiro: Engiarte Engenharia e Construções, SA 

Dado o precário estado de conservação do edifício e a inadequação da 

compartimentação, que neste caso tem função estrutural, ao novo uso que se 

pretende, o projectista optou pela demolição de todo o interior do edifício para 

poder executar uma nova construção com base em critérios de segurança, conforto 

e salubridade actuais. 

O “novo” edifício22 manteve o número de pisos elevados, tendo sido efectuadas 

duas caves destinadas a estacionamento. 

Às paredes de alvenaria das fachadas foram colocadas, pela face interior, novas 

paredes de betão com 0,20m de espessura, sendo a ligação entre elementos 

assegurada por varões metálicos. 

No projecto foi realizado o dimensionamento e a verificação da segurança 

estrutural, seguindo os critérios estabelecidos no RSA e no REBAP. Foram ainda 

seguidos os critérios definidos nas recomendações do CEB e nos Eurocódigos [24]. 

As etapas gerais da intervenção, pela sua respectiva ordem, consistiram em: 

- demolição de toda a estrutura interior, dos pisos superiores para os 

inferiores, com a montagem da respectiva viga metálica de contenção da 

fachada por piso, Figura 5.89; 

  

Figura 5.89 – Demolição interior e vigas de contenção da fachada [24, 56] 

                                       
22 Este exemplo enquadra-se nas “Outras soluções”, secção 4.2.10 do Capítulo 4. 
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- escavação e contenção periférica dos vãos de fachada principal e tardoz, 

com a execução dos vários painéis dos muros de Berlim, Figura 5.90; 

  

Figura 5.90 – Contenção periférica com muros de Berlim [56] 

- construção das sapatas de fundação e da nova estrutura interior em betão 

armado, Figura 5.91. 

  

Figura 5.91 – Nova estrutura interior do edifício [56] 

5.9.3 Técnica de reabilitação 

a) Nova estrutura de betão armado pelo interior: ligação das paredes existentes 

com os elementos de betão armado 

A nova estrutura interior é de betão armado moldado em obra. As lajes dos 

diversos pisos são maciças e apoiam, na generalidade das situações, directamente 

sobre os elementos verticais (lajes fungiformes). No interior do edifício os 

elementos estruturais verticais são constituídos por um núcleo de paredes de betão 

armado, associado às comunicações verticais, e por alguns pilares. As vigas apenas 

são utilizadas junto a bordos interiores das lajes, e em ressaltos devido a desníveis 

das lajes. 
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Às paredes de alvenaria das fachadas foram reforçadas, pela face interior, novas 

paredes de betão com 0,20m de espessura, sendo a ligação entre elementos 

assegurada por varões metálicos. Os limites da cave existente foram ampliados de 

modo a que a nova parede de contenção se situe na prumada da referida lâmina 

servindo-lhe assim de fundação. Adjacentes às paredes de empena de fronteira 

com os edifícios vizinhos foram também utilizadas paredes de betão armado. 

A ligação das paredes existentes de alvenaria com a nova estrutura de betão 

armado, paredes resistentes com 0,20m de espessura, foi efectuada por varões de 

aço A500NR com 16mm de diâmetro e 0,60m de comprimento, que foram 

colocados em furos com 0,30m de comprimento e inclinação de 30º em relação à 

horizontal, sendo selados com resina de selagem, Figura 5.92 (ver o pormenor de 

ligação das paredes existentes com as novas em betão armado da Figura 5.70). 

 

Localização dos pormenores de ligação entre as estruturas [24] 

  
Pormenor da ligação [24] 

 Figura 5.92 – Ligação entre a estrutura de betão e alvenaria 
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5.10 Síntese e comentários aos exemplos de aplicação 

Nas tabelas 5.1 a 5.8 sintetizam-se os exemplos de aplicação de técnicas de 

consolidação e reforço abordadas neste trabalho, nomeadamente as anomalias 

encontradas, a sua localização (os elementos onde estas ocorriam), as técnicas de 

reabilitação (consolidação e/ou reforço) aplicadas, os elementos que foram objecto 

dessas intervenções, e uma breve descrição do tipo de medida dessas técnicas. 

Tabela 5.1 – Síntese do exemplo nº1 – Vivenda situada na Alapraia 

Exemplo nº1 – Vivenda situada na Alapraia 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

Pregagem 
costura 

Preventiva – de coser o 
cunhal para prevenir 
deslocamentos relativos 

Injecção Preventiva – conferir maior 
coesão e monolitismo 

Remoção de 
solo sob um 
cunhal 

Paredes 
resistentes 

Refechamento 
de juntas 

Paredes 
resistentes 

Preventiva – medida de 
consolidação 

 

 

Tabela 5.2 – Síntese do exemplo nº2 – Palácio dos Arcos 

Exemplo nº2 – Palácio dos Arcos 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

Rotura das 
ligações 

Pregagem 
costura 

Correctiva – de coser o 
cunhal e evitar 
deslocamentos relativos 

Fendas 
activas num 
cunhal 

Injecção 

Tirantes 
disfuncionais 

Paredes 
resistentes 

Refechamento 
de juntas 

Paredes 
resistentes Correctiva – consolidação 

das fendas e vazios das 
paredes para haver maior 
coesão e monolitismo 
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Tabela 5.3 – Síntese do exemplo nº3 – Palacete na Lapa 

Exemplo nº3 – Palacete na Lapa 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

Desagregação 
provocada 
pela água 

Paredes 
resistentes 

Nova cobertura Cobertura 
Execução de nova 
cobertura com base em 
solução de aço leve 

Degradação 
da madeira 

Vigamentos Novo 
pavimento 

Pavimentos 
Colocação de pilares e 
vigas metálicas de suporte 
dos pavimentos 

Encamisamento 
com lâmina de 
betão armado 

Correctiva – devido à 
ausência de elementos de 
madeira; Preventiva – face 
ao acréscimo de cargas 
previsto para as paredes 

Rotura das 
ligações 
internas dos 
elementos 
dos frontais 

Paredes 
resistentes 

Pregagens 
transversais 

Paredes 
resistentes 

Como reforço da ligação da 
nova lâmina à parede 

 

Tabela 5.4 – Síntese do exemplo nº4 – Edifício sito na rua do Alecrim 

Exemplo nº4 – Edifício sito na rua do Alecrim 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

Desagregação 
provocada 
pela água 

Paredes 
resistentes 

Nova cobertura Cobertura 
Execução de nova 
cobertura com base em 
solução de aço 

Vigamentos Novo 
pavimento 

Pavimentos 
Colocação de vigas 
metálicas e barrotes de 
madeira de suporte 

Degradação 
da madeira 

Paredes 
resistentes 

Desmonte e 
substituição; 
Pregagens 
transversais 

Paredes 
resistentes 

Correctiva – execução de 
novas paredes de frontal 
em madeira, com reforço 
das suas ligações às 
fachadas e pavimentos 

Paredes 
resistentes e 
pavimentos 

Cantoneira 
metálica; 
Pregagens 
transversais 

Paredes 
resistentes e 
pavimentos 

Correctiva – cantoneira 
metálica pelo interior de 
apoio aos vigamentos, 
chumbada às paredes 
exteriores 

Rotura das 
ligações 

Paredes 
resistentes e 
cobertura 

Lintel de betão 
armado; 
Pregagens 
costura 

Paredes 
resistentes e 
cobertura 

Correctiva – fachadas 
encimadas por lintel de 
betão armado chumbado às 
paredes 

Desagregação 
superficial 

Paredes 
resistentes 

Reboco armado Paredes 
resistentes 

Correctivas – para evitar a 
fissuração e fendilhação 
superficiais 
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Tabela 5.5 – Síntese do exemplo nº5 – Edifício sito na rua Victor Cordon 

Exemplo nº5 – Edifício sito na rua Victor Cordon 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

Colapso 
parcial 

Cobertura Nova cobertura Cobertura 
Execução de nova 
cobertura com base em 
solução de aço 

Vigamentos Novo 
pavimento 

Pavimentos 
Colocação de vigas 
metálicas e barrotes de 
madeira de suporte 

Degradação 
da madeira 

Paredes 
resistentes 

Desmonte e 
substituição; 
Pregagens 
transversais 

Paredes 
resistentes 

Correctiva – execução de 
novas paredes de frontal 
em madeira, com reforço 
das suas ligações às 
fachadas e pavimentos 

Paredes 
resistentes e 
pavimentos 

Cantoneira 
metálica; 
Pregagens 
transversais 

Paredes 
resistentes e 
pavimentos 

Correctiva – cantoneira 
metálica pelo interior de 
apoio aos vigamentos, 
chumbada às paredes 
exteriores 

Rotura das 
ligações 

Paredes 
resistentes e 
cobertura 

Lintel de betão 
armado; 
Pregagens 
costura 

Paredes 
resistentes e 
cobertura 

Correctiva – fachadas 
encimadas por lintel de 
betão armado chumbado 
às paredes 

Desagregação 
provocada 
pela água 

Paredes 
resistentes 

Reboco armado Paredes 
resistentes 

Correctivas – para evitar a 
fissuração e fendilhação 
superficiais 

 

Tabela 5.6 – Síntese do exemplo nº6 – Edifício sito na rua Capelo 

Exemplo nº6 – Edifício sito na rua Capelo 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

 
Cobertura 
 

 
Desagregação 
provocada 
pela água 
 

Paredes 
resistentes 

Nova estrutura 
em betão 
armado 

Edifício 

Outras soluções – 
execução de nova 
estrutura em betão 
armado pelo interior das 
fachadas de alvenaria 
ordinária 
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Tabela 5.7 – Síntese do exemplo nº7 – Edifício sito na rua Ivens 

Exemplo nº7 – Edifício sito na rua Ivens 

 

Anomalia Elemento(s) 
Técnica(s) 

de 
reabilitação 

Elemento Medida 

Cobertura  
Desagregação 
provocada 
pela água 
 

Paredes 
resistentes 

Nova 
cobertura 

Cobertura 
Execução de nova 
cobertura com base em 
solução de madeira 

Paredes 
resistentes 

Desmonte e 
substituição; 

Paredes 
resistentes 

Correctiva – execução de 
novas paredes de frontal 
em madeira 

Paredes 
resistentes e 
pavimentos 

Chapas 
metálicas; 

Paredes 
resistentes e 
pavimentos 

Correctiva – cintagem local 
por chapas metálicas e 
cantoneira metálica 
verticais, e perfis 
horizontais chumbados às 
paredes de frontal 

Rotura das 

ligações 

Paredes 
resistentes e 
cobertura 

Lintel de 
betão 
armado; 
Pregagens 

Paredes 
resistentes e 
cobertura 

Correctiva – fachadas 
encimadas por lintel de 
betão armado chumbado 
às paredes 

Desagregação 
superficial 

Paredes 
resistentes 

Reboco 
armado 

Paredes 
resistentes 

Correctivas – para evitar a 
fissuração e fendilhação 
superficiais 

 

 

Tabela 5.8 – Síntese do exemplo nº8 – Edifício sito na rua Garrett 

Exemplo nº8 – Edifício sito na rua Garrett 

 

Anomalia Elemento(s) Técnica(s) de 
reabilitação 

Elemento Medida 

 
Cobertura 
 

 
Desagregação 
provocada pela 
água; 
Assentamentos 
diferenciais 
 

Paredes 
resistentes 

Nova estrutura 
em betão 
armado 

Edifício 

Outras soluções – 
execução de nova 
estrutura em betão 
armado pelo interior das 
fachadas de alvenaria 
ordinária 
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Nos exemplos estudados, verifica-se que as anomalias mais frequentes são as 

desagregações e degradações dos elementos resistentes de madeira pela água, 

com a consequente rotura das ligações entre elementos construtivos, afectando 

vigamentos de madeira dos pavimentos e os elementos das paredes de frontal. 

Assim a substituição integral da cobertura foi a solução adoptada, devido à 

degradação desses elementos – casos do Palacete na Lapa, dos edifícios situados 

nas ruas do Alecrim, Victor Cordon e Ivens.  

Outra anomalia comum é a presença de fendas, que revelam a reduzida ductilidade 

estrutural dos edifícios antigos, nomeadamente na perda de ligações em paredes, 

entre estas ou entre paredes e pavimentos – que se verificaram no Palácio dos 

Arcos, no Palacete da Lapa e nos edifícios sitos nas ruas do Alecrim e Victor 

Cordon, onde foram tomadas medidas correctivas. Na vivenda situada na Alapraia 

foi a prevenção dessa anomalia que motivou a intervenção. 

Estas anomalias, além de decorrerem do normal envelhecimento dos materiais, ou 

de assentamentos das fundações, também são resultado de falta de manutenção 

dos edifícios. Também podem decorrer de acidentes – como no edifício sito na rua 

Victor Cordon onde ocorreu um incêndio. Intervenções menos cuidadas no passado 

como sejam o incremento de cargas com a aplicação de betonilhas de cimento nos 

pisos, a instalação de vigas e pilares metálicos e em betão armado, ou novas 

coberturas, também constituem a causa de muitas destas anomalias. Estes 

aumentos de carregamento para as estruturas são por vezes agravados com a 

remoção de paredes e pilares dos arcos e abóbadas da base dos edifícios, 

tornando-os ainda mais frágeis e susceptíveis à ocorrência de anomalias – caso do 

edifício sito na rua do Alecrim, onde existem estabelecimentos de comércio na sua 

base. Nos edifícios nas ruas Ivens e Garrett também se encontraram grandes 

alterações estruturais ao nível dos pisos inferiores. 

Quanto às soluções adoptadas pelos projectistas, verifica-se que estas dependem, 

não só das anomalias diagnosticadas e das alterações que o edifício foi sujeito, 

como também de exigências mais severas nas novas utilizações dos edifícios. As 

soluções iniciais de projecto e as metodologias estabelecidas para intervenção 

devem ser passíveis de adaptação em obra, na medida em que, frequentemente, só 

nessa fase é identificado o real estado de conservação das estruturas.  

Mesmo tendo sido efectuados levantamentos iniciais dos edifícios a reabilitar, com a 

abertura de áreas para sondagem às paredes e aos pavimentos, verifica-se que é 

frequente surgirem “imprevistos”, pelo que os projectos de reabilitação estrutural 
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devem ser concebidos com um alguma flexibilidade para poderem ser adaptados às 

reais condições encontradas em obra. 

As decisões de intervenção devem ser apoiadas num levantamento da estrutura, e 

devem-se estudar os seus alinhamentos principais, e a distribuição de cargas no 

edifício colmatando as zonas onde essas se encontrem interrompidas, 

restabelecendo e respeitando os alinhamentos iniciais do edifício. Deve ser dada 

particular atenção às ligações entre elementos, pois a vulnerabilidade sísmica de 

um edifício antigo é minorada se estas, além de presentes, forem efectivas. 

As ligações entre paredes ortogonais podem ser realizadas e/ou reforçadas através 

de pregagens. Nos exemplos de aplicação da vivenda situada na Alapraia e do 

Palácio dos Arcos, os cunhais foram reforçados com pregagens costura. Esta técnica 

requer uma prévia consolidação dos elementos a reforçar, e esta última exige o 

refechamento de juntas antes da injecção. Nos exemplos dos edifícios sitos nas 

ruas do Alecrim e Victor Cordon, procedeu-se a pregagens para solidarizar a ligação 

entre paredes resistentes ortogonais – as paredes exteriores e as de frontal, 

contribuindo para o travamento das fachadas. As técnicas de confinamento global 

da estrutura também se revelam úteis no reforço das ligações entre elementos 

construtivos – casos dos edifícios sitos nas ruas do Alecrim e Victor Cordon. O uso 

de cantoneiras metálicas, fixas às paredes exteriores por intermédio de pregagens, 

que servem de apoio aos vigamentos de madeira e criam diafragmas rígidos ao 

nível dos pavimentos, também contribuem para o contraventamento da estrutura 

às acções dinâmicas. A aplicação de um lintel de betão armado no topo das paredes 

exteriores, também fixo às paredes de alvenaria com pregagens verticais, ao longo 

do perímetro, reforça a ligação entre estas e a cobertura, recebendo as cargas da 

última e distribuindo-as para as paredes, complementando os outros sistemas de 

travamento das estruturas.  

Ao nível das paredes, observou-se a aplicação de rebocos armados – com malha de 

aço, rede de metal distendido e rede fibra de vidro; e de encamisamento, que 

apesar de ser uma solução mais intrusiva que os rebocos, só foi aplicada numa das 

faces da parede. Os rebocos aplicados visaram um aumento da resistência 

superficial dos paramentos e o encamisamento – no exemplo de aplicação do 

Palacete da Lapa, surgiu como resposta ao facto das paredes estarem mais 

degradadas do que o previsto na fase de projecto e de terem de suportar cargas 

mais elevadas após a intervenção. No encamisamento, para garantir a aderência da 

rede de armadura à alvenaria usaram-se pregagens. A completar a solução de 

encamisamento, efectuaram-se pregagens verticais de ligação da rede ao piso 



 
Capítulo 5 – Exemplos de Aplicação 
 

158 
 

inferior, e executou-se um lintel de coroamento sobre as paredes com a nova 

lâmina de betão armado. 

Dado o elevado estado de degradação e a necessidade de desmonte total do 

interior do edifício - casos dos edifícios sitos nas ruas do Alecrim e Victor Cordon, 

observou-se o respeito pelas soluções iniciais do edifício, traduzido pelo desmonte 

das paredes de frontal e sua substituição por novas “réplicas” dessas paredes, à 

base de madeira preenchidos com alvenaria de tijolo – materiais tradicionais.  

Nos edifícios da rua Garrett, cujo interior também se encontrava em elevado estado 

de degradação, e da rua Capelo optou-se pela demolição do interior do edifício e 

construção de uma nova estrutura em betão armado, em situações já distantes da 

reabilitação estrutural dos edifícios antigos. Preservaram-se apenas as fachadas, 

que foram ligadas às novas paredes estruturais através de varões de ligação 

pregados às paredes de alvenaria e embebidos na nova estrutura. 

Nos exemplos de aplicação apenas foram contemplados reforços de fundações nos 

casos do Palacete na Lapa (com a execução de microestacas de fundação dos 

montantes HEB200, e de vigas de fundação e dos maciços de encabeçamento das 

microestacas [35]), do edifício na rua Ivens (sapata contínua [24]), e dos edifícios 

da rua Capelo e Garrett (com a execução de fundações directas por intermédio de 

sapatas de betão armado travadas por vigas de fundação [56]). 

Para procurar identificar a relação existente que se poderá estabelecer entre o tipo 

de anomalia encontrado nos vários exemplos de aplicação e a solução de 

reabilitação adoptada pelos diferentes projectistas, elaborou-se uma tabela síntese 

das situações observadas, Tabela 5.9.  

Das anomalias estudadas no Capítulo 3, não obstante algumas terem sido 

encontradas nos exemplos de aplicação, não se incluem na Tabela 5.9 as 

seguintes: 

 fissuração por incluir na tabela a fendilhação, que é mais gravosa;  

 degradação de madeira por agentes biológicos, que está directamente 

associada com a prévia desagregação provocada pela água nesses 

elementos;  

 oxidação ou corrosão de elementos metálicos, por provocar fendilhação nas 

zonas onde ocorre;  

 erosão e/ou degradação por agentes climáticos; 

 perda de aderência (ou destacamento), estas últimas por afectarem os 

revestimentos e acabamentos das paredes dos edifícios antigos. 
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Tabela 5.9 – Síntese dos exemplos de aplicação: anomalia/técnica de reabilitação 

Técnica de reabilitação 

Anomalias 

R
ef

ec
h
am

en
to

 d
e 

ju
n
ta

s 

D
es

m
o
n
te

 e
 

re
co

n
st

./
su

b
st

. 

In
je

cç
ão

 d
e 

ca
ld

as
 

Pr
eg

ag
em

 c
o
n
st

u
ra

 

C
o
n
fi
n
am

et
o
 

tr
an

sv
er

sa
l 

R
eb

o
co

 a
rm

ad
o
 

E
n
ca

m
is

am
en

to
 

C
in

ta
g
em

 g
lo

b
al

 d
o 

ed
if
íc

io
 

O
u
tr

as
 s

o
lu

çõ
es

 

PA (2)  PA (2) PA (2)      

    RA (4)   RA (4)  
- entre paredes 
resistentes 

    RVC (5)   RVC (5)  

    PL (3)  PL (3)   

 RA (4)    RA (4)    

 RVC (5)        

- dentro da parede 
resistente 

 RI (7)   RI (7)     

   RA (4) RA (4)   RA (4)  

   RVC (5) RVC (5)   RVC (5)  

Rotura das 

ligações:     

- entre paredes 
resist. e cobertura 
ou pavimentos 

   RI (7)    RI (7)  

     RA (4)    

     RVC (5)    

     RI (7)    

        RC (6) 

Desagregação provocada  

pela água 

        RG (8) 

  PA (2)       

  RA (4)      RC (6) Fendilhação 

  RVC (5)      RG (8) 

Deformação (assentamento de cunhal) VA (1)  VA (1) VA (1)      

Legenda: 

 VA (1) Vivenda situada na Alapraia (exemplo nº1) RVC (5) Edifício na Rua Victor Cordon (exemplo nº5) 

 PA (2) Palácio dos Arcos (exemplo nº2) RC (6) Edifício na Rua Capelo (exemplo nº6) 

 PL (3) Palacete na Lapa (exemplo nº3) RI (7) Edifício na Rua Ivens (exemplo nº7) 

 RA (4) Edifício na Rua do Alecrim (exemplo nº4) RG (8) Edifício na Rua Garrett (exemplo nº8) 

 Outras soluções: nova estrutura de betão armado pelo interior. 
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5.11 Síntese das anomalias e técnicas de reabilitação 

Tendo presente as soluções adoptadas pelos diferentes projectistas nos vários 

exemplos de aplicação, os trabalhos de investigação analisados e a informação 

recolhida para o Capítulo 4, sistematizam-se as soluções preconizadas para cada 

tipo de anomalia. Na Tabela 5.10 apresenta-se uma síntese das anomalias em 

paredes de edifícios antigos e as soluções de reabilitação passíveis de ser aplicadas. 

 

Tabela 5.10 – Síntese: anomalia/técnica de reabilitação 

 Técnica de reabilitação 

Anomalias 
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Rotura das ligações:          

   - entre paredes resistentes •  • • •    • 

   - dentro da parede resistente  •    • • •  

   - entre paredes resist. e cobertura/pavimentos    • • •   • 

Desagregação provocada pela água • • •    •   

Fendilhação  • •    •   

Deformação •  • • • •  • • 

Esmagamento localizado  • •     •  

Degradação de madeira por agentes biológicos  •    • •   

Fissuração   •    •   

Oxidação ou corrosão de elementos metálicos  •        

Erosão e/ou degradação por agentes climáticos •         
 

As soluções de reabilitação acima apresentadas inserem-se em diferentes 

estratégias de intervenção, visando a melhoria da resistência do elemento ou do 

comportamento global do edifício (dos vários elementos que o compõem).  

A melhoria da resistência do elemento (parede) pode-se alcançar através do 

refechamento de juntas, injecção de caldas, ou confinamento transversal por 
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pregagens ou conectores; ou através da adição de um novo material à parede, com 

aplicação na sua superfície de materiais compósitos FRP ou fita de aço inox, 

rebocos armados, encamisamento, ou com adição de cantoneiras metálicas ou 

chapas e perfis de aço. Em alternativa pode-se reconstituir a secção do elemento 

com o desmonte e reconstrução ou substituição. 

A melhoria do comportamento global pode-se atingir com a adição de elementos de 

contraventamento, isto é, com tirantes, ou através do reforço da ligação entre 

componentes. Esta última inclui os lintéis de coroamento, as cantoneiras metálicas, 

o confinamento transversal (pregagens ou conectores), e as pregagens verticais 

(na melhoria da ligação entre nembos, ou entre lintéis de coroamento e as 

paredes).  
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Capitulo 6 

Conclusão e Desenvolvimentos Futuros 

 

6.1 Conclusão 

No presente estudo descrevem-se as características construtivas dos edifícios 

antigos - em particular das paredes resistentes em alvenaria de pedra, as 

anomalias mais comuns nesses elementos, tendo esta dissertação o objectivo de 

apresentar as principais técnicas de consolidação e reforço, as suas vantagens e 

inconvenientes, com base não só numa pesquisa bibliográfica, como também na 

experiência da sua aplicação, recolhida junto de diversas obras, denominadas 

exemplos de aplicação. 

A reabilitação de edifícios antigos – cujo sistema estrutural se baseia 

fundamentalmente nas paredes resistentes e na ligação entre elementos 

construtivos, requer um conjunto de soluções técnicas de consolidação e reforço 

das paredes e fundações, que para além de restituir a sua capacidade resistente 

inicial, possa melhorar a solidarização dos diferentes elementos resistentes (as 

ligações) de modo a aumentar a segurança estrutural às acções dinâmicas. 

Acresce o facto de muitos desses edifícios se encontrarem fortemente degradados, 

por falta de acções de manutenção, de reparação ou de reabilitação, contribuindo 

para o agravamento progressivo das anomalias existentes. Além destas, verificam-se 

que muitos edifícios foram sujeitos a graves alterações com o acréscimo de cargas, 

e a diminuição da capacidade resistente com supressão de paredes, arcos e 

abóbadas.  

A eficácia de qualquer intervenção de reabilitação está associada à correcta 

caracterização estrutural do edifício, dos materiais, das anomalias existentes, das 

soluções prescritas e da sua execução em obra.  

Para o estudo das técnicas apresentadas e descritas, procedeu-se ao 

acompanhamento de oito obras, nos quais foram aplicadas algumas soluções de 

consolidação e reforço de paredes em edifícios antigos, em particular, em paredes 

de alvenaria ordinária e paredes de frontal. Foram analisadas as anomalias 

existentes, os tipos de paredes resistentes encontrados e as novas exigências 

quanto ao uso em cada um dos exemplos de aplicação. Observou-se o projecto 

inicial e as eventuais vicissitudes que motivaram a adaptação em fase de obra, das 

várias técnicas aplicadas. 
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Em resultado do estudo e da reflexão sobre o tema e os exemplos de aplicação 

poder-se-á concluir que: 

 as dificuldades e as restrições com que os vários intervenientes se deparam 

com frequência, nomeadamente na fase de projecto, decorrentes de 

carências de meios de diagnóstico: elementos de projecto, levantamentos 

geométricos, inspecções visuais, prospecção de materiais, etc. leva a que 

neste tipo de obras sejam frequentes as alterações e adaptações de 

soluções em fase de execução; 

 na inspecção ao edifício o “factor surpresa” deve ser minimizado para que 

não ocorram, em fase de obra, trabalhos a mais; 

 a fase de diagnóstico deve ser completada por uma adequada avaliação da 

segurança estrutural, que em conjunto com as necessidades e âmbito da 

intervenção, devem definir a escala de possíveis reparações. Se assim não 

for, corre-se o risco se sobredimensionar as soluções escolhidas; 

 a reabilitação de edifícios antigos e o recurso a materiais tradicionais 

contribuem para a sustentabilidade, pois são aproveitados as infra-

estruturas e os recursos existentes; 

 as técnicas menos intrusivas e compatíveis com os materiais existentes 

devem ser privilegiadas; 

 o recurso a materiais tradicionais revela-se vantajoso, não só por ser 

compatível com as paredes de alvenaria antigas, como também por 

requerer, em geral, em obra a mobilização de estaleiros de menor 

dimensão, o que se considera uma vantagem nos centros das cidades; 

 para materializar as intervenções de reforço das paredes resistentes dos 

edifícios existe um vasto conjunto de técnicas passíveis de ser utilizadas. A 

opção em cada caso deverá fazer-se tendo presente as condições e 

anomalias da parede existente, os objectivos e requisitos a atingir em cada 

situação e os custos de cada solução; 

 o comportamento global da estrutura pode ser incrementado não só com 

acções de consolidação e reforço das paredes-mestras isoladamente, como 

podem ser implementadas em conjunto com acções que visem melhorar os 

elementos que com elas interactuam. É o caso do reforço das ligações da 

cobertura e pavimentos dos edifícios antigos com as paredes que confinam 

esses elementos. É promovida a continuidade entre os elementos da 
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construção, sendo maior a hiper-estaticidade da estrutura e menor é a 

probabilidade do seu colapso; 

 além das intervenções para melhorar as características dos materiais e o 

comportamento mecânico das paredes (recorrendo a algumas das técnicas 

apresentadas), é ainda necessário tomar um conjunto de medidas 

complementares, para corrigir assimetrias e irregularidades estruturais, e 

assim melhorar a integridade global da estrutura. As assimetrias mais 

frequentes relacionam-se com a distribuição de massa e rigidez; 

 no reforço da ligação entre paredes ortogonais pode-se recorrer a 

pregagens, pregagens costura, ou a cantoneiras metálicas com pregagens, 

sendo que estas últimas também reforçam a ligação dos pavimentos às 

paredes; 

 na ligação das paredes exteriores e a cobertura, podem-se realizar lintéis de 

coroamento em betão armado, ou instalar cantoneiras metálicas fixadas com 

pregagens às paredes; 

 os rebocos armados promovem o confinamento transversal das paredes; 

 as injecções de caldas revelam-se úteis na consolidação do interior das 

paredes, assim como de fendas, sendo importantes para a selagem do 

espaço anelar das pregagens e sua solidarização à alvenaria; 

 o recurso a equipamentos adequados permite a execução dos trabalhos com 

precisão e eficiência, e a qualificação profissional nestes trabalhos é de 

extrema importância, pois algumas soluções tratam-se de procedimentos 

específicos que exigem aptidão e treino; 

 a reabilitação de edifícios é um exercício complexo, pois não há uma única 

estratégia, sendo possíveis várias soluções para um mesmo problema – em 

que para melhorar o desempenho global dos edifícios podem-se combinar as 

técnicas de reforço estudadas. 
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6.2 Desenvolvimentos futuros 

O reforço estrutural de edifícios antigos é uma área que exige ainda investigação 

para que se conheça com precisão o desempenho (quantitativo) das soluções a 

adoptar. 

Não obstante já terem sido realizados trabalhos de investigação, alguns dos quais 

foram referidos no Capítulo 4, para caracterização das soluções de consolidação e 

reforço de paredes resistentes, constatou-se que ainda há um conjunto de aspectos 

de interesse prático a desenvolver e aprofundar. 

Tendo como base o trabalho desenvolvido e apresentado ao longo desta 

dissertação, sugerem-se de seguida algumas linhas para possíveis estudos futuros: 

 a caracterização experimental do desempenho de diferentes soluções de 

reforço: pregagens costura (nas ligações entre paredes), tirantes (nas 

ligações entre paredes), e confinamento global com lintel de betão armado 

e perfis metálicos (nas ligações entre paredes e pavimentos); 

 a durabilidade a longo prazo e a aderência às alvenarias antigas dos 

materiais compósitos, tanto em soluções de confinamento superficial das 

paredes, como no transversal (conectores e pregagens); 

 análise comparativa da eficácia do confinamento das paredes com pregagens 

com e sem manga de tecido; 

 análise comparativa da eficácia na ligação entre paredes dos tirantes, perfis 

metálicos (cantoneiras metálicas com pregagens) e lintéis de coroamento 

em betão armado; 

 análise técnico-económica benefícios/custos de diferentes técnicas de 

consolidação e reforço; 

 monitorização das soluções de reforço de edifícios antigos aplicadas nos 

exemplos descritos. 
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Glossário 

De seguida enunciam-se os principais termos relacionados com as intervenções em 

edificado antigo ou histórico, pretendendo clarificar alguns conceitos, não 

dispensando, contudo, o aprofundar dos mesmos.  

 

Edifício antigo é aquele que possui materiais tradicionais, isto é, naturais pouco 

transformados - pedra, barro, cal e madeira. Neste trabalho são considerados os 

construídos antes de 1930, data, aproximada, da generalização do betão armado 

como material de construção predominante. 

 

Conservação refere-se ao conjunto de todas as acções que tenham por fim 

prolongar o tempo de vida de uma edificação histórica. Esta designação poderá 

englobar um ou mais dos seguintes conceitos: manutenção, reparação, reabilitação, 

reconstrução. A conservação deve ser entendida como uma actividade cultural com 

implicações técnicas e não o oposto [28, 30]. 

 

Manutenção define as operações preventivas destinadas a manter em bom 

funcionamento uma edificação, ou qualquer das suas partes integrantes. Neste 

conceito incluem-se por exemplo inspecções de rotina, acções de limpeza e 

aplicação de pinturas novas, constituindo acções programadas e geralmente 

efectuadas em ciclos regulares. Através destas impede-se a ocorrência de grandes 

anomalias nas edificações [19, 28]. 

 

Reparação é o conjunto de operações que visam corrigir anomalias existentes, para 

manter o edificado como se encontrava antes da ocorrência destas. Consolidação 

é o termo usado muitas vezes para traduzir a ideia de reparação no sentido de 

manutenção da integridade da estrutura [28]. 

 

Reabilitação traduz o conjunto de operações destinado a aumentar os níveis de 

qualidade de um edifício. O objectivo é atingir a conformidade com padrões de 

exigência superiores, ou mais severos do que aquelas para as quais o edifício foi 

inicialmente concebido. Sempre que se pretenda adaptar a edificação a novos usos, 

diferentes dos que motivaram a sua concepção ou torná-lo utilizável de acordo com 

os padrões actuais dever-se-á empregar este conceito [28]. 

 

Reconstrução é a acção de voltar a construir uma edificação, ou parte dela que se 

encontre destruída ou em risco de destruição [28]. 
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Reforço é a acção que envolve a melhoria da capacidade resistente de uma 

estrutura ou parte dela. Visa o aumento da capacidade de carga dessa estrutura, 

eliminando eventuais insuficiências [19]. 

 

Restauro aplica-se exclusivamente para acções em património móvel, tal como o 

restabelecimento dos materiais, forma e aparência, com referência a uma 

determinada época construtiva. Trata-se de um termo utilizado com frequência e 

associado erradamente aos edifícios históricos ou antigos [19, 28]. 
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