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1 RESUMO 

 

 

O edificado urbano das grandes metrópoles, tem vindo a envelhecer ao longo das últimas 

décadas em Portugal, pelo que há necessidade de reabilita-los, protegendo desta forma o património 

arquitectónico.  

A conjuntura económica da zona euro originou um decréscimo acentuado no sector da 

construção, fazendo com que o ritmo de edificação de novas habitações se tenha afrouxado nos 

últimos anos. Além disso evidenciou-se um aumento demográfico da população nas periferias das 

grandes cidades, o que fomentou um abandono progressivo dos centros urbanos.  

Com a prevista liberalização do mercado de arrendamento, especula-se que as pessoas 

venham outra vez ocupar os centros históricos das cidades, motivo pela qual é fundamental reabilitar 

os edifícios que estão muito danificados, devido a décadas de ausência de obras. 

 As paredes dos edifícios antigos, são na sua maioria, constituídas de alvenaria de pedra e 

fazem parte integrante da estrutura do edifício, daí se denominarem por paredes resistentes. Todavia, 

passados mais de 250 anos após o terramoto de Lisboa alguns edifícios, de uma forma geral, ainda 

mantêm as características estruturais originais, tornando-se assim imprescindível reforçar as paredes 

com soluções que sejam eficazes, economicamente viáveis e acima de tudo sustentáveis. 

O tema desta Dissertação de Mestrado insere-se num estudo actualmente em curso no 

Departamento de Engenharia Civil da FCT/UNL, sobre a análise experimental e numérica de paredes 

de alvenaria de pedra tradicional, reforçadas com reboco armado e confinamento transversal. 

O Reforço tem sido uma medida eficaz no prolongamento da vida útil de um edifício pelo que é 

também fundamental para a requalificação dos centros urbanos; deste modo está-se a mitigar os 

problemas estruturais dos edifícios, ao mesmo tempo que se melhora a qualidade de vida das 

pessoas.  

A presente Dissertação tem como objectivo realizar um levantamento exaustivo dos vários tipos 

de reforço por confinamento transversal em paredes de edifícios antigos, ao mesmo tempo que 

identifica quais as técnicas de execução que mais se adequam às diferentes tipologias de paredes.  
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2 ABSTRACT 

 

 

The urban edify of the large metropolitan areas, has been aging through the past decades in 

Portugal, thereby it is a necessity to rehab them, in order to protect the architectural heritage. 

The economic situation in the euro zone has led to a decline in the construction sector, causing 

a decrease pace in the building of new houses in the recent years. Besides that, it has been verifying 

a growth of the population in the suburbs of large cities, which has caused the progressive evacuation 

of the urban centres. 

With the prediction of the liberalization of rental market, there is speculation that people will 

come again to historical centres of the cities; a fundamental reason to rehab those buildings, many of 

them with severe damage due to the absence of repair works. The walls of those houses are mainly 

made of stone masonry; these walls form an integral part of the building structure, hence to call these 

resistant walls.  However more than 250 years after the earthquake of Lisbon, some buildings maintain 

their original structure, therefore its essential strengthening the walls with efficient, affordable and 

sustainable solutions. 

This Master Dissertation’s theme is part of a study currently ongoing in the Civil Engineering 

Department of the FCT/UNL, about experimental and numerical analysis of traditional stone masonry 

walls, strengthened with armed mortars and transverse confinement. 

The reinforcing has been an effective measure in order to extend the lifetime of a building, as 

well as being necessary for the requalification of urban centres; this way we can prevent further 

structural problems in those buildings, at the same time there’s an improvement of the life quality. 

This Dissertation has a main objective, lead an exhausting study of the various modes of 

strengthening by transverse confinement in walls of ancient buildings, while identifying what is the best 

technique to use with different types of walls. 
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Capítulo 1 

 

Capítulo  1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento do tema 

 

A presente Dissertação de Mestrado pretende contribuir para o aprofundamento das técnicas de 

aplicação e características do reforço em paredes de edifícios antigos, com base em soluções que 

incorporem confinamento transversal. Enquadra-se num estudo em desenvolvimento sobre a análise 

experimental e numérica de paredes de alvenaria de pedra tradicional, reforçadas com reboco 

armado e confinamento transversal a decorrer no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (DEC – FCT/UNL), com a orientação dos 

Professores Fernando Farinha da Silva Pinho e Válter José da Guia Lúcio. 

Como ponto de partida deste trabalho, houve a necessidade de definir um período histórico para 

o estudo dos edifícios antigos; considerando-se todo aquele que foi edificado antes da utilização do 

betão como principal material de construção, na estrutura do edifício, ou seja uma construção 

baseada em tecnologias e materiais tradicionais tais como barro, cal, areia, madeira e pedra [1].  

Os dados relativos ao censo de 2011 do INE, indicam que a construção de edifícios novos em 

Portugal teve uma queda de 7,9% em Janeiro de 2011 e que 1/4 de todo o edificado urbano nos 

últimos 20 anos foi construído essencialmente nas zonas periféricas dos grandes centros urbanos, o 

que gerou uma perda de população; só na área metropolitana de Lisboa houve uma redução de 3,4% 

face ao período homólogo do ano anterior [4, 48].  

A falta de manutenção nos edifícios antigos levou a uma degradação do edificado urbano o que 

causa não só um risco elevado para a segurança das pessoas, como também origina locais pouco 

aprazíveis agravando ainda mais o abandono das zonas históricas no centro da cidade. O gráfico da 

figura 1.1 ilustra o grande ecletismo de tipologias de paredes que actualmente existem no país [48]. 

Para agravar a situação cerca de 65% dos edifícios construídos antes da 2ª metade do séc. XX 

careciam de obras de restauro e 47,1% tinham paredes que necessitavam de reparação, desta forma 

há uma necessidade urgente de reabilitar esses mesmos edifícios [48].  

Recentemente têm surgido alguns programas municipais tais como o RECRIA, que ajudam 

no financiamento de obras de reabilitação em imóveis. 

A implementação de incentivos fiscais aliados à preocupação ambiental fomentou um 

interesse por parte do sector da construção, em que a vê a reabilitação de edifícios antigos como 

uma alternativa à construção nova [140]. 
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Figura
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Figura 1.1 – Tipologias de paredes em Portugal 
 
 

se por reabilitação estrutural de edifícios antigos as intervenções que visem 
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(preservação de alguns elementos dos edifícios); estas acções pressupõem sempre 
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vieram trazer novas respostas, colocando nalguns casos uma cisão das 
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O reforço por confinamento transversal de paredes de edifícios antigos consiste no confinamento 

da parede na direcção perpendicular ao seu comprimento e tem como objectivo impedir a separação 

dos paramentos da alvenaria. As técnicas mais implementadas são os conectores, pregagens, 

reticolo cementato e sistema CAM [23, 37]. 

A motivação de escrever a presente Dissertação assenta-se em diversas razões tais como a 

interdisciplinaridade do tema, na medida em que contribui para um estudo mais profundo das 

diferentes formas de reforço em paredes de edifícios antigos; o gosto pela conservação da herança 

cultural do património edificado e por último o interesse em continuar alguns trabalhos já 

desenvolvidos nesta temática [35, 77].  

O presente trabalho tem como objectivo fazer um levantamento dos vários modos de reforço por 

confinamento transversal em paredes de edifícios antigos, ao mesmo tempo que identifica quais as 

técnicas de execução que mais se adequam às diferentes tipologias de paredes.  

 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está organizada em 8 capítulos incluindo o presente. 

 

No Capítulo 2 enumera-se as tipologias de paredes quanto à sua natureza e exigência 

funcional. 

No Capítulo 3 indicam-se as diversas anomalias em paredes de antigos edifícios e os possíveis 

problemas que possam daí advir na estrutura do edifício, incluindo possíveis métodos de diagnóstico 

em paredes através de ensaio não destrutivos, semi-destrutivos e destrutivos.  

No Capítulo 4 faz-se referência às principais técnicas de reforço em paredes de edifícios antigos 

tais como rebocos armados, cintagem global, entre outras. 

No Capítulo 5 foca-se acima de tudo as técnicas de reforço por confinamento transversal tais 

como: conectores, pregagens costura, reticolatus e confinamento transversal contínuo.  

Serão feitas ainda análises detalhadas das características e das técnicas de aplicação relativas a 

cada caso. Exemplificam-se ainda algumas das técnicas mais aplicadas em obra. 

No Capítulo 6 apresentam-se os trabalhos de investigação nacionais e internacionais, onde se 

descreve o tipo de ensaio, metodologias e resultados com as respectivas conclusões. 

No Capítulo 7 descreve-se um exemplo de aplicação com o respectivo levantamento fotográfico 

das diversas técnicas aplicadas. Também será indicado anomalias apresentadas, tipo de maquinaria 

usada, que marcas comerciais foram implementadas.  

No Capítulo 8 apresentam-se as conclusões obtidas através deste estudo e algumas sugestões 

para possíveis desenvolvimentos futuros a fim de averiguar quais as técnicas de reforço por 

confinamento transversal mais adequada a cada caso 

 

As figuras que não estão referenciadas foram obtidas pelo autor desta Dissertação. 
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Capítulo  2 - TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS

2.1. Considerações gerais

 

A cidade mais antiga que se conhece é Çatal Hüyük

período após a “Revolução Neolítica” cerca de 

cidade são de adobe com elementos de madeira 

a construir habitações cada vez mais robustas em alvenaria, sendo 

Egipto, os aquedutos romanos e as catedrais 

 

    a) Pirâmide de Cheops, Egipto

Figura 2.1 – Exemplos de estruturas antigas de alvenaria de Pedra

 

Na cidade de Lisboa, deparamo

fruto não só das inúmeras expansões da cidade

evoluções das técnicas de construção. 

Tabela 2.1 – Evolução do edificado antigo na cidade de Lisboa 

Características estruturais

Alvenaria de Pedra

Alvenaria de época Pombalina

Gaioleiros

 

Antes do terramoto de 1755 

urbanístico, mantendo algumas características da cidade medieval

estreitas, com zonas de pouca iluminação, reduzidas infra

tipo “Cidade Moura” [154]. O sismo de 1 de Novembro de 1755 teve uma intensidade

na escala de Mercalli e destruiu cerca de 2/3 da 

5 
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Considerações gerais 

mais antiga que se conhece é Çatal Hüyük (Turquia) cujas habitações datam do 

período após a “Revolução Neolítica” cerca de 6500 anos antes de Cristo, as paredes arcaicas desta 

com elementos de madeira e rebocadas por barro. Mais tarde

mais robustas em alvenaria, sendo um bom exemplo as pirâmides do 

aquedutos romanos e as catedrais góticas, como se pode ver na figura

    

heops, Egipto      b) Aqueduto romano, Segóvia     c) Notre Dame, França

 
Exemplos de estruturas antigas de alvenaria de Pedra

 

cidade de Lisboa, deparamo-nos com diferentes tipologias do edificado urbano

não só das inúmeras expansões da cidade ao longo dos tempos, mas também devido às 

evoluções das técnicas de construção.  

 
Evolução do edificado antigo na cidade de Lisboa [154

Características estruturais Época de construção 

Alvenaria de Pedra Anterior a 1755 

Alvenaria de época Pombalina Entre 1755 e 1870 

Gaioleiros Entre1870 e 1930 

ntes do terramoto de 1755 a cidade de Lisboa era desordenada e sem planeamento 

mantendo algumas características da cidade medieval. As ruas 

com zonas de pouca iluminação, reduzidas infra-estruturas e com uma 

O sismo de 1 de Novembro de 1755 teve uma intensidade

cerca de 2/3 da cidade [58].  

Capítulo 2 

 

TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 

cujas habitações datam do 

s paredes arcaicas desta 

Mais tarde o Homem começa 

exemplo as pirâmides do 

, como se pode ver na figura 2.1 [56]. 

 

Notre Dame, França 

Exemplos de estruturas antigas de alvenaria de Pedra [123] 

do edificado urbano, tabela 2.1 

, mas também devido às 

154] 

da e sem planeamento 

 eram irregulares e 

estruturas e com uma malha urbana do 

O sismo de 1 de Novembro de 1755 teve uma intensidade estimada de X 
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O 1º Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal juntamente com 

Engenheiros-mor Manuel da Maia

urgente da cidade. Inspirados pelos ideais do i

da autoria de Eugénio dos Santos

urbana com ruas largas, linhas o

sistema de esgotos [55].  

Com as descobertas de jazidas de metais e pedras preciosas no Brasil, 

ter um crescimento demográfico, desta vez

 

Figura 2.2 – Baixa Pombalina por Eugénio dos Santos 1758
 

A partir da segunda metade do

levando à construção de novas habitações

[48]. O centro histórico da cidade deixou gradualmente de ser um lo

essencialmente numa zona de comércio.

Actualmente, o centro de Lisboa

o que contribuiu para um défice demográfico. Alguns prédios devolutos foram demolidos, motivo 

qual o número de edifícios existentes seja menor em 2011 do que 2001

 

 Figura 2.3 – Evolução urbana e demográfica do centro de Lisboa
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O 1º Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal juntamente com 

mor Manuel da Maia e Eugénio dos Santos traçaram planos para a reconstrução 

os pelos ideais do iluminismo, vence a proposta nº5 ilustrada na

de Eugénio dos Santos que trabalha com Carlos Mardel. Eles sugere

ruas largas, linhas ortogonais, boas condições de iluminação e 

Com as descobertas de jazidas de metais e pedras preciosas no Brasil, a cidade de 

, desta vez para além da “Cerca Fernandina” do séc. XV

 

Baixa Pombalina por Eugénio dos Santos 1758 [Museu da Cidade, Lisboa]

A partir da segunda metade do séc. XX, o sector da construção cresce de forma 

construção de novas habitações, deste modo a cidade estende-se para os actuais 

centro histórico da cidade deixou gradualmente de ser um local residencial para se tornar

numa zona de comércio.  

Actualmente, o centro de Lisboa perdeu habitantes, ver figura 2.3, em detrimentos das periferias

demográfico. Alguns prédios devolutos foram demolidos, motivo 

o número de edifícios existentes seja menor em 2011 do que 2001 [48, 61]. 
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ilustrada na figura 2.2 

sugerem uma nova malha 

e com um melhorado 

a cidade de Lisboa volta 

do séc. XVI [155].  
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de forma exponencial 

para os actuais limites 

residencial para se tornar 

, em detrimentos das periferias 

demográfico. Alguns prédios devolutos foram demolidos, motivo pela 

 

 

volução urbana e demográfica do centro de Lisboa [48] 

564,657

545,245

600

Milhares

2011

2001



 

 

2.2. Fundações 

 
As fundações são responsáveis de 

de fundação. No caso dos edifícios antigos 

• Superficiais ou directas

• Semi-directas; 

• Profundas ou Indirectas

 
As fundações directas, figura

continuas para as paredes de alvenaria

de fundações era frequente proceder a um alargamento do envasamento

 
As fundações semi-directas

encontra à superfície, havendo por isso necessidade de se efectuar uma escavação até encontrar 

camadas de solo mais resistentes. Neste tipo de fundação havia algumas hipóteses para solucionar o 

problema, uma delas passava por executar caves até se encontra

características mecânicas que possibilitasse a fundação directa; a outra consistia na execução de 

poços de secção quadrangular (solução mais económica pelo menor volume de terras escavado). 

O cimo destes poços era executado em alvenaria de pedra de boa qualidade

coroamento se erigiam arcos em alvenaria de pedra ou de tijolo maciço, no qual se apoiavam os 

pavimentos do piso térreo [1]. 

 

a) Fundação directa

Figura 2.4 – Exemplos de Fundações directas e semi
 

De acordo com sondagens realizadas pelo metropolitano de Lisboa, os solos da zona ribeirinha 

da capital, são fruto da deposição de sedimentos não consolidados resultante da erosão fluvial, 

havendo intercalações de saibros (solo composto por uma mistura de 

quantidade de fragmentos de feldspatos e quartzo também chamado de Laterite); 

cerâmicos e calhaus rolados; enquanto o leito rochoso é constituído por camadas de 

e argilas magras (com grande quantidade de Sílica)
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As fundações são responsáveis de transferir as cargas, na sua maioria gravíticas, para o terreno 

o caso dos edifícios antigos dividem-se em 3 tipos [1]: 

Superficiais ou directas; 

Profundas ou Indirectas. 

figura 2.4 a) são compostas por sapatas isoladas no caso dos pilares, e 

continuas para as paredes de alvenaria ou em zonas com baixa capacidade resistente. Para este tipo 

de fundações era frequente proceder a um alargamento do envasamento [1, 5]. 

directas, figura 2.4 b) aplicam-se quando o terreno de fundação não se 

o por isso necessidade de se efectuar uma escavação até encontrar 

camadas de solo mais resistentes. Neste tipo de fundação havia algumas hipóteses para solucionar o 

problema, uma delas passava por executar caves até se encontrar um terreno com boas 

rísticas mecânicas que possibilitasse a fundação directa; a outra consistia na execução de 

poços de secção quadrangular (solução mais económica pelo menor volume de terras escavado). 

O cimo destes poços era executado em alvenaria de pedra de boa qualidade

coroamento se erigiam arcos em alvenaria de pedra ou de tijolo maciço, no qual se apoiavam os 

  

a) Fundação directa   b) Fundação semi-directa

 
Exemplos de Fundações directas e semi-indirectas

De acordo com sondagens realizadas pelo metropolitano de Lisboa, os solos da zona ribeirinha 

da capital, são fruto da deposição de sedimentos não consolidados resultante da erosão fluvial, 

ações de saibros (solo composto por uma mistura de argila, areia

quantidade de fragmentos de feldspatos e quartzo também chamado de Laterite); 

haus rolados; enquanto o leito rochoso é constituído por camadas de 

s magras (com grande quantidade de Sílica) [62, 85]. 

Tipologias construtivas de edifícios antigos 

as cargas, na sua maioria gravíticas, para o terreno 

compostas por sapatas isoladas no caso dos pilares, e 

ou em zonas com baixa capacidade resistente. Para este tipo 

se quando o terreno de fundação não se 

o por isso necessidade de se efectuar uma escavação até encontrar 

camadas de solo mais resistentes. Neste tipo de fundação havia algumas hipóteses para solucionar o 

um terreno com boas 

rísticas mecânicas que possibilitasse a fundação directa; a outra consistia na execução de 

poços de secção quadrangular (solução mais económica pelo menor volume de terras escavado).  

O cimo destes poços era executado em alvenaria de pedra de boa qualidade, sendo que no seu 

coroamento se erigiam arcos em alvenaria de pedra ou de tijolo maciço, no qual se apoiavam os 

 

directa 

indirectas [1] 

De acordo com sondagens realizadas pelo metropolitano de Lisboa, os solos da zona ribeirinha 

da capital, são fruto da deposição de sedimentos não consolidados resultante da erosão fluvial, 

areia e com grandes 

quantidade de fragmentos de feldspatos e quartzo também chamado de Laterite); fragmentos 

haus rolados; enquanto o leito rochoso é constituído por camadas de calcários, areias 
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As fundações indirectas consistiam na cravação de estacas de madeira, que regra geral eram 

de Pinho, com um diâmetro a variar entre os 15cm e os 18cm, com um comprimento 150cm e 

afastamento de entre estacas de 40cm. A ligação era por intermédio de cavilhas de ferro forjado e a 

cravação era realizada com recurso a um maço ou um bate-estacas denominado por bugio [85].  

Este tipo de solução estava no entanto limitada pelos tipos de solo presentes na camadas que 

eram atravessadas, até se atingir o respectivo estrato com a capacidade resistente pretendida [1].  

Os entulhos dos edifícios demolidos após o sismo foram utilizados para aterros, sendo que a 

espessura conjunta dos aluviões e aterros perfaz um total 30m em alguns locais [62]. 

Esta foi uma solução muito utilizada aquando da reconstrução da cidade de Lisboa após o 

terramoto, pois proporcionava uma excelente consolidação do solo; a escolha da solução teve como 

factores decisivos o nível freático muito próximo da superfície (3,5m) e a natureza dos solos 

existentes [61].  

O processo de execução deste tipo de fundações, figura 2.5 pode ser dividido em 6 fases 

distintas [85]: 

Fase 1 - Execução das escavações e compactação do terreno 

Fase 2 - Piquetagem das estacas 

Fase 3 - Cravação vertical 

Fase 4 - Colocação de longarinas 

Fase 5 - Disposição das travessas 

Fase 6 - Colocação do massame a envolver a estrutura de madeira 

 

 

      Fase 1                        Fase 2   Fase 3        Corte longitudinal 

 

 

      Fase 4                        Fase 5   Fase 6        Corte Transversal 

 

Figura 2.5 – Fases de Execução de uma fundação, adaptado [58, 61] 
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2.3. Paredes 

 
 
As paredes dos edifícios antigos definem-se como elementos construtivos maciços de alvenaria 

ou cantaria e classificam-se de acordo os materiais constituintes (tabela 2.2), quanto à sua 

funcionalidade, grau de aparelhamento e tipo de ligante utilizado [79].   

As exigências funcionais das paredes são, acima de tudo, a protecção face aos agentes 

climatéricos (mais aplicado às paredes exteriores), isolamento térmico, acústico e estabilização do 

edificado [56]. De acordo o seu material de construção os edifícios antigos podem se dividir em 

construções de terra (taipa, adobe), alvenaria de tijolo, pedra tradicional, de cantaria, mistas (de 

alvenaria com elementos de madeira, entre outras) [78].  

 

Tabela 2.2 – Classificação de paredes de edifícios antigos de acordo os materiais utilizados [1, 79]  

Designação da 
Parede 

Tipo de Material 

Taipa 
Parede de terra húmida compactada em camadas e moldada entre taipais de 
madeira com auxílio de um pilão ou maço 

Adobe 
Parede construída por blocos de terra (Adobes) moldados em formas de madeira 
secos ao Sol 

Barro armado 
Paredes armadas com uma estrutura de madeira ou bambu e preenchidas com 
terra argilosa. 

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

Tijolo Paredes construídas com tijolos cerâmicos (furado ou maciço) 

Alvenaria de 
pedra seca 

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

Alvenaria de 
pedra tradicional 

Pedras irregulares em dimensões e forma, geralmente manejáveis por um 
homem e ligadas por uma argamassa ordinária 

Alvenaria de 
pedra 

aparelhada 

Pedras irregularmente aparelhadas numa das faces e assentes em argamassa 
ordinária 

Cantaria 
Blocos de pedra de faces bem aparelhados, geralmente de grandes dimensões, 
com formas prismáticas e assentes com argamassa ou apenas justapostas 

Mista Paredes de cantaria, alvenaria e tijolo ou alvenaria com armação de madeira. 

 

2.3.1. Parede de Taipa 

 

A taipa é uma técnica de construção de paredes monolíticas em terra crua mais antiga que se 

conhece e é considerada vernacular porque incorpora recursos e materiais do próprio ambiente 

circundante á edificação. As paredes de taipa, figura 2.6 a) denominadas por taipas de pilão, “Pise” 

(terminologia francesa) e por “Rammed Earth” (nomenclatura inglesa); são formadas por terra húmida 

comprimida por entre taipais de madeira, figura 2.6 b) [118, 123].  
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O solo argilo-arenoso era apiloado (compactado) com o auxílio de um maço ou pilão e disposto 

em diversas camadas com uma espessura que podia oscilar entre os 10cm e 15cm [6, 88].  

Em alguns casos, para evitar o comportamento retráctil da argila, juntava-se palha à taipa o que 

melhorava o comportamento térmico da parede. Em alguns casos usava-se cal na mistura a fim de 

aumentar a sua resistência mecânica. O embasamento é em alvenaria de pedra com cerca de 30 a 

60cm a fim de evitar humidades ascendentes, tal como acontece em outras construções de terra [6]. 

O revestimento exterior neste tipo de paredes era composto por um conjunto de várias camadas 

de argamassa de cal e areia, enquanto o revestimento interior podia ser feito numa pasta de terra; 

sendo que por cima do revestimento era aplicado uma pintura à base de cal [88]. 

Em Anexo, no quadro A.1, apresenta-se as propriedades mecânicas da taipa. 

 

   

   a) Castelo de Paderne, Algarve [123]            b) Taipal e Pilão [118] 

 
Figura 2.6 – Taipal e exemplo de uma estrutura em taipa 

 

 

2.3.2. Parede de Taipa armada com madeira 

 
A parede de taipa armada, ilustrada na figura 2.7 é constituída por um uma estrutura em madeira 

ou bambu que depois é preenchida com solo composto por 30% argila e 70% areia [88]. 

As madeiras eram então unidas por sisal (Agave sisalana), formando uma rede com uma 

abertura de aproximadamente 10cm [123].  

No final a parede era revestida com barro podendo mesmo ser caiada de forma a auferir maior 

resistência face chuva. É importante que os elementos verticais nos cantos fiquem enterrados a uma 

profundidade mínima de 2 a 5m de forma a ter melhor estabilidade face à encurvadura [118]. 

A base da parede era geralmente executada em alvenaria de pedra pouco porosa para limitar a 

ascensão de água por capilaridade [88]. 

Pilão 

Torniquete 

Separador 

Taipal 
lateral 

Taipal de 
extremidade 



 

 

  

Figura 2.7 – Exemplo de um e
 

2.3.3. Parede de Adobe  

 

Este tipo de parede de terra crua 

de Cristo. Os blocos de adobe podem ter diversas dimensões conforme as necessidades de 

utilização, mas regra geral variam entre 0,45×0,30×0,

0,45×0,20×0,15m (comprimento, largura e altura)

figura 2.8 a) [107].  

Utiliza-se uma terra arenosa húmida 

a 35%) argila e (3% a 5%) palha

a terra com água, transformando numa pasta que é 

As partículas mais pesadas 

em cima desta silte, seguida por uma camada fina de 

quadro A.2 do Anexo são dispostas as caractarísticas mecânicas deste material 

            
         a) Parede de Adobe, Aveiro

Figura 2.8 – Manufactura e exemplo utilização dos blocos de Adobe
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Exemplo de um esboço da armação de uma habitação em taipa

de terra crua pode-se encontrar em habitações datadas de 4000 anos antes 

Os blocos de adobe podem ter diversas dimensões conforme as necessidades de 

utilização, mas regra geral variam entre 0,45×0,30×0,15m ou 0,35×0,25×0,15m

(comprimento, largura e altura) quando utilizados na construção de muros

se uma terra arenosa húmida com uma mistura aproximada de (50% a 75%) 

palha. A técnica de fabrico ilustrada na figura 2.8 b), consiste em 

transformando numa pasta que é enformada e seca ao Sol [6, 88, 

As partículas mais pesadas são as primeiras a instalarem-se no fundo dos moldes ou seja, 

ilte, seguida por uma camada fina de argila e por último material orgânico

nexo são dispostas as caractarísticas mecânicas deste material [77

  

a) Parede de Adobe, Aveiro [6]         b) Processo de fabrico

 
Manufactura e exemplo utilização dos blocos de Adobe

Tipologias construtivas de edifícios antigos 

taipa armada [118] 

as de 4000 anos antes 

Os blocos de adobe podem ter diversas dimensões conforme as necessidades de 

ou 0,35×0,25×0,15m para habitações e 

quando utilizados na construção de muros, ver 

mistura aproximada de (50% a 75%) areia, (15% 

consiste em amassar 

88, 107].  

se no fundo dos moldes ou seja, areia 

e por último material orgânico [6]. No 

77]. 

 

Processo de fabrico [107] 

Manufactura e exemplo utilização dos blocos de Adobe 
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2.3.4. Paredes com elementos 

 

As paredes com elementos de madeira e

• Parede de tabique; 

• Parede de tabique simple

 

A parede de tabique representada na

habitações de edifícios antigos. E

não se destina a suportar qualquer tipo de carga como as

a compartimentação de divisões

global da estrutura, principalmente na interligação de vários elementos

Estas paredes de tabiques consistiam numa estrutura de pranchas de madeira dispostas na 

vertical (ao alto), denominadas de costanerias, sobre a qual se pregava um ripado trapezoidal em 

madeira na horizontal e com cerca de 20cm de largura; o seu afastamento rondava os 2cm podendo 

chegar em alguns casos aos 3cm. A forma em trapézio servia para garantir

parte da argamassa à madeira [1]

 

                 a) Tabique pombalino
 

Figura 2.9 – Composição de uma parede de tabique

A parede de tabique simples

(tabuado vertical ou costaneiras) que são pregadas a tábuas dispostas na diagonal (para garantir 

maior estabilidade face à encurvadura) 

As ripas horizontais (fasquiado) 

do reboco. Toda a estrutura é constituída

baixo das vigas de tecto (frechal

tabuado diagonal (diagonais) e tabuado vertical 

Esta estrutura desenvolve-

sobrados sendo que já se destina a suportar cargas

meio de pregagens a barrotes de madeira 

resistência era colocado mais um pano de tábuas 
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com elementos de madeira  

As paredes com elementos de madeira em edifícios antigos podem ser divididas 

imples. 

representada na figura 2.9 é comum de ser encontrada

. Esta parede apresenta uma resistência mecânica limitada, pelo que 

destina a suportar qualquer tipo de carga como as paredes estruturais, servindo apenas para 

a compartimentação de divisões [6, 88, 102]. Todavia são importantes para o contraventamento 

global da estrutura, principalmente na interligação de vários elementos resistentes [

tabiques consistiam numa estrutura de pranchas de madeira dispostas na 

(ao alto), denominadas de costanerias, sobre a qual se pregava um ripado trapezoidal em 

madeira na horizontal e com cerca de 20cm de largura; o seu afastamento rondava os 2cm podendo 

gar em alguns casos aos 3cm. A forma em trapézio servia para garantir uma boa aderência por 

[1]. 

        

pombalino                 b) Esquema de um tabique

Composição de uma parede de tabique [1, 102] 
 

tabique simples, figura 2.10 é uma estrutura é composta por prancha verticais 

ou costaneiras) que são pregadas a tábuas dispostas na diagonal (para garantir 

stabilidade face à encurvadura) [34]. 

ripas horizontais (fasquiado) serve para melhorar o contraventamento e melhorar a aderência 

constituída por vigas de secção rectangular que estão 

frechal), por travessanhos, tábuas verticais colocadas na lateral (prumos), 

tabuado diagonal (diagonais) e tabuado vertical [102].  

-se em todo o comprimento da parede e na perpendicular dos 

sendo que já se destina a suportar cargas. A fixação ao soalho de madeira

meio de pregagens a barrotes de madeira de secção rectangular. Por vezes para aumentar a 

olocado mais um pano de tábuas verticais pregadas ao tabuado diagonal

Estuque 

Ripado 
Fasquiado 

Costaneira 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

em ser divididas em 2 tipos: 

encontrada no interior das 

apresenta uma resistência mecânica limitada, pelo que 

servindo apenas para 

Todavia são importantes para o contraventamento 

resistentes [6, 34].  

tabiques consistiam numa estrutura de pranchas de madeira dispostas na 

(ao alto), denominadas de costanerias, sobre a qual se pregava um ripado trapezoidal em 

madeira na horizontal e com cerca de 20cm de largura; o seu afastamento rondava os 2cm podendo 

uma boa aderência por 

 

Esquema de um tabique 

 

é uma estrutura é composta por prancha verticais 

ou costaneiras) que são pregadas a tábuas dispostas na diagonal (para garantir 

para melhorar o contraventamento e melhorar a aderência 

que estão pregadas por 

, tábuas verticais colocadas na lateral (prumos), 

na perpendicular dos 

soalho de madeira era feita por 

Por vezes para aumentar a 

diagonal [1, 34].  

Reboco 



 

 

Neste tipo de estruturas de madeiras a

0,18×0,041×2,64m e 0,2×0,055×3,5m sendo que o seu afastemento variava entre os 0,02 e

os prumos tinham geometria rectangular com cerca de 0,07m de espessura enquanto o fasquio podia 

ter entre 0,02 e 0,03m, sendo que era disposto com um afastamento com intervalos de 0,03 a 0,05m

Apresentam-se algumas propriedades mecânicas de madei

edifícios antigos, quadro A.3 do Anexo 

 

 

            a) Vista em alçado           

Figura 2.
 

 

2.3.5. Parede de Alvenaria de Tijolo 

 
O tijolo é uma evolução do processo construtivo do adobe e 

0,22m×0,11m×0,07m e pode ser colocado de diversas formas tais como em esfregão, o modo 

“clássico de aplicação” ou a “chapão”

 A nomenclatura da parede depende da sua espe

colocado ao alto (cutelo) com 7cm de espessura, a meia vez 

e meia com 33cm e duas vezes

podiam ter espessuras com mais de 1,50m

Após uma fase inicial de remoção das impurezas (matéria orgânica), esta é triturada juntamente 

com água de forma a obter-se uma pasta que é colocada em formas e cozida a uma temperatura de 

aproximada de 1100ºC. Este tipo de t

os 15MPa e 30MPa [6]. 

O tijolo maciço vulgarmente conhecido como tijolo de “burro” tem como matéria

constituída na sua maioria por Sílica (SiO

Ferro (Fe2O3), Magnésio (MgO), Cálcio (CaO), elementos al

terrosos (Ca e Mg); ao adicionar 

A seguinte equação exemplifica a 

hidratado: 2H2O + Al2O3 + 2SiO2 → 

Tabuado 
vertical 

Fasquio 

Frechal

Tabuado 
Vertical 

Tabuado 
diagonal

Fasquio 
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Neste tipo de estruturas de madeiras as costaneiras tinham secções que podiam variar entre 

×0,055×3,5m sendo que o seu afastemento variava entre os 0,02 e

os prumos tinham geometria rectangular com cerca de 0,07m de espessura enquanto o fasquio podia 

ter entre 0,02 e 0,03m, sendo que era disposto com um afastamento com intervalos de 0,03 a 0,05m

algumas propriedades mecânicas de madeiras utilizadas 

do Anexo [1, 77]. 

   

   b) Vista de topo                       c) Vista de Frente

 

.10 – Representações do tabique simples [34] 

Parede de Alvenaria de Tijolo  

é uma evolução do processo construtivo do adobe e tem em média as dimensões 

0,22m×0,11m×0,07m e pode ser colocado de diversas formas tais como em esfregão, o modo 

“clássico de aplicação” ou a “chapão” [56, 77]. 

A nomenclatura da parede depende da sua espessura figura 2.11. O tijolo cerâmico pode ser 

com 7cm de espessura, a meia vez com 11cm, a uma vez com 22cm, a vez 

e meia com 33cm e duas vezes. As paredes dos edifícios antigos, por serem paredes resistentes

espessuras com mais de 1,50m.  

Após uma fase inicial de remoção das impurezas (matéria orgânica), esta é triturada juntamente 

se uma pasta que é colocada em formas e cozida a uma temperatura de 

Este tipo de tijolo tem aproximadamente uma resistência à compressão entre 

O tijolo maciço vulgarmente conhecido como tijolo de “burro” tem como matéria

constituída na sua maioria por Sílica (SiO2) e Alumina (Al2O3), podendo ainda a

), Magnésio (MgO), Cálcio (CaO), elementos alcalinos como Sódio, Potássio e al

terrosos (Ca e Mg); ao adicionar água originam-se silicatos de Alumínio e Ferro hidratados

equação exemplifica a reacção química de formação do silicato de Alumínio 

→ Al2O3 2SiO2 2H2O [153]. 

Tabuado 
 

Frechal 

Tabuado 
diagonal 

Tabuado 
diagonal 

Prumo 

Fasquio 

Prumo 
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tinham secções que podiam variar entre 

×0,055×3,5m sendo que o seu afastemento variava entre os 0,02 e 0,03m; 

os prumos tinham geometria rectangular com cerca de 0,07m de espessura enquanto o fasquio podia 

ter entre 0,02 e 0,03m, sendo que era disposto com um afastamento com intervalos de 0,03 a 0,05m.  

 em construções de 

 

Vista de Frente 

tem em média as dimensões 

0,22m×0,11m×0,07m e pode ser colocado de diversas formas tais como em esfregão, o modo 

tijolo cerâmico pode ser 

11cm, a uma vez com 22cm, a vez 

por serem paredes resistentes, 

Após uma fase inicial de remoção das impurezas (matéria orgânica), esta é triturada juntamente 

se uma pasta que é colocada em formas e cozida a uma temperatura de 

ijolo tem aproximadamente uma resistência à compressão entre 

O tijolo maciço vulgarmente conhecido como tijolo de “burro” tem como matéria-prima a argila, 

), podendo ainda apresentar Óxidos de 

inos como Sódio, Potássio e alcalinos 

hidratados [6, 123].  

reacção química de formação do silicato de Alumínio 
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Figura 2.11 – Diferentes tipologias

 

 

2.3.6. Parede de Alvenaria de 

 

A terminologia deste tipo de parede

inexistência de argamassa nas juntas

de alvenaria variam de acordo com as características d

geometria, função desempenhada e 

realizar através do atrito em pedras,

com recurso a grampo metálicos (secção 4.2.2) 

 

Em paredes de alvenaria tradicional

por blocos de pedra sob as mais variadas formas

irregulares caso tenha havido um desbaste grosseiro

pedras eram assentes com argamassa de 

As secções, figura 2.12 podem ser de 

três panos. As paredes de alvenaria de folha simples têm os elementos constituintes da secção 

transversal, devidamente imbricados com 

regular e comprimento igual à espessura da parede);

e assegurar um bom travamento lateral 

As paredes constituídas por vários

qualidade com pedras de uma dimensão mais reduzida.

possuem uma morfologia irregular, muito propícias a rupturas frágeis, facilitadas pela separação das 

camadas e perda de material. Assim sendo, os perpianhos são muito importantes para atenuar 

fenómenos de fendilhação verti

compressão entre os 0,5 e 2MPa

Parede a uma vez

Parede ao cutelo
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tipologias e respectivas designações de paredes em alvenaria de tijolo

lvenaria de Pedra  

A terminologia deste tipo de parede varia de acordo o modo de aparelhamento, presença ou 

e argamassa nas juntas e número de panos. As diferentes denominações de paredes 

de alvenaria variam de acordo com as características dos materiais, quadro 

função desempenhada e tipo de ligantes utilizados. A ligação entre as 

realizar através do atrito em pedras, por meio de uma argamassa de ligante hidráulico, entalhe ou 

com recurso a grampo metálicos (secção 4.2.2) [10, 79]. 

tradicional, também designada de alvenaria ordinária

blocos de pedra sob as mais variadas formas, podendo estes ser angulos

ha havido um desbaste grosseiro, ou então podem assumir formas

com argamassa de cal e areia ao traço volumétrico de 1:3 [6, 

podem ser de um pano (folha simples), dois panos c

. As paredes de alvenaria de folha simples têm os elementos constituintes da secção 

devidamente imbricados com perpianhos (pedras de grande dimensão, com forma 

regular e comprimento igual à espessura da parede); de modo a minimizar o desmoronamento lateral 

e assegurar um bom travamento lateral [71, 77]. 

As paredes constituídas por vários panos, regra geral, apresentam um núcleo central de fraca 

com pedras de uma dimensão mais reduzida. Deste modo, as paredes de múltiplos panos 

possuem uma morfologia irregular, muito propícias a rupturas frágeis, facilitadas pela separação das 

e perda de material. Assim sendo, os perpianhos são muito importantes para atenuar 

fenómenos de fendilhação vertical e abaulamento. Regra geral apresentam uma tensão de 

compressão entre os 0,5 e 2MPa [79].  

Parede a uma vez Parede a vez e meia

Parede a meia vezParede ao cutelo 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

 

 

de paredes em alvenaria de tijolo [78] 

de aparelhamento, presença ou 

s diferentes denominações de paredes 

uadro A.4 do Anexo; sua 

. A ligação entre as pedras pode-se 

por meio de uma argamassa de ligante hidráulico, entalhe ou 

ordinária era constituída 

angulosos e de dimensões 

formas regulares. As 

ao traço volumétrico de 1:3 [6, 79].  

om ou sem ligação e 

. As paredes de alvenaria de folha simples têm os elementos constituintes da secção 

pedras de grande dimensão, com forma 

de modo a minimizar o desmoronamento lateral 

apresentam um núcleo central de fraca 

Deste modo, as paredes de múltiplos panos 

possuem uma morfologia irregular, muito propícias a rupturas frágeis, facilitadas pela separação das 

e perda de material. Assim sendo, os perpianhos são muito importantes para atenuar 

. Regra geral apresentam uma tensão de 

Parede a vez e meia 

Parede a meia vez 



 

 

      

      a) Três panos           b) Dois panos com 

Figura 2.12 - Vários tipos de secções em paredes de alvenaria de Pedra
 

As paredes de alvenaria de pedra 

várias dimensões podendo estes serem 

Esta alvenaria de pedra pode ter um aparelhamento em que os blocos são irregularmente 

alinhados sendo aparelhados numa face e assentes com argamassa ordinária ou regularmente 

alinhados com aparelhamento parcial (juntas verticais desencontradas) dispostos em camadas. 

Se o comprimento deste for igual à espessura da parede então designa

pedra aparelhada em perpianho [6]

A resistência à tracção de alvenarias aparelhadas 

enquanto para a compressão oscila entre 0,4MPa e 6

aparelhamento em que os blocos são 

0,05MPa e 0,1MPa enquanto à compressão é compreendidas entre os 0,40MP

 

As paredes de cantaria foram amplamente utilizadas em edifícios nobres tais como palácios, 

monumentos ou igrejas e são compostas por blocos de pedras aparelhadas assentes

camadas de argamassa, figura 2.1

utilizada apenas em alguns elementos singulares 

tudo, limitada aos paramentos ex

 

  

              a) Irregular                   

Figura
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panos com ligação         c) Dois panos sem ligação            

 
Vários tipos de secções em paredes de alvenaria de Pedra

 

alvenaria de pedra aparelhada são compostas por blocos paralelepípedos com 

podendo estes serem poligonais ou rectangulares, figura 2.13 a), b), c) 

alvenaria de pedra pode ter um aparelhamento em que os blocos são irregularmente 

aparelhados numa face e assentes com argamassa ordinária ou regularmente 

com aparelhamento parcial (juntas verticais desencontradas) dispostos em camadas. 

e o comprimento deste for igual à espessura da parede então designa-

[6].  

de alvenarias aparelhadas são compreendidas entre 0,08MPa e 0,6MP

ressão oscila entre 0,4MPa e 6MPa; também se pode encontrar alvenaria sem 

aparelhamento em que os blocos são irregulares, neste caso a resistência à tracção varia entre os 

e 0,1MPa enquanto à compressão é compreendidas entre os 0,40MPa e 1

oram amplamente utilizadas em edifícios nobres tais como palácios, 

são compostas por blocos de pedras aparelhadas assentes

2.13 d). Em grande parte das construções deste tipo, a cantaria foi 

ilizada apenas em alguns elementos singulares tais como cunhais e colunas estando

exteriores [78, 79].  

    

  b) Poligonais        c) Rectangular                  

 

Figura 2.13 – Diferentes formas dos blocos [123] 
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        d) Um pano 

Vários tipos de secções em paredes de alvenaria de Pedra [79] 

são compostas por blocos paralelepípedos com 

a), b), c) [6, 61].  

alvenaria de pedra pode ter um aparelhamento em que os blocos são irregularmente 

aparelhados numa face e assentes com argamassa ordinária ou regularmente 

com aparelhamento parcial (juntas verticais desencontradas) dispostos em camadas.  

-se por alvenaria de 

são compreendidas entre 0,08MPa e 0,6MPa 

encontrar alvenaria sem 

irregulares, neste caso a resistência à tracção varia entre os 

e 1MPa [6, 79].  

oram amplamente utilizadas em edifícios nobres tais como palácios, 

são compostas por blocos de pedras aparelhadas assentes com finas 

rande parte das construções deste tipo, a cantaria foi 

como cunhais e colunas estando, acima de 

 

                    d) Regular  
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As alvenarias de junta argamassada podem ter como material de união dos diferentes blocos a 

terra, a argila ou argamassa. A junta pode definir-se como delgada (espessura inferior a 5mm), junta 

corrente (espessura entre 5mm e 20mm) ou junta espessa (espessura superior a 20mm). 

 

A alvenaria de pedra seca também denominada por alvenaria de junta seca ou insonsa é muito 

comum de se encontrar em locais onde não havia muito calcário para a produção de cal.  

O seu sistema construtivo consistia na colocação de blocos maiores em justaposição a outros de 

reduzida dimensão que eram colocados nos vazios com uma reduzida quantidade de argamassa, que 

nalguns casos é mesmo inexistente [6, 77].  

As juntas em edifícios antigos podem ser regularmente alinhadas, irregularmente alinhadas do 

tipo “espinha-de-peixe” e por último podem ser desalinhadas [90].  

Os tipos de argamassas utilizadas são em geral, refractárias ou hidráulicas (em contêm um 

ligante mineral hidráulico que endurece na presença de água); a sua distinção é realizada através do 

diâmetro, forma, cor dos agregados e tipo de ligante utilizado (cal, argila ou terra). A sua exigência 

funcional consiste na distribuição uniforme das cargas [90].  

 

2.3.7. Parede mista  

 

A parede mista incorpora elementos de alvenaria de pedra de diversas origens (calcário, xisto, 

granito), elementos cerâmicos (tijolos), madeira e ferro [79]. É neste contexto que se podem incluir: 

• Taipa de rodízio; 

• Frontal pombalino. 

 

A parede de taipa de rodízio pode-se subdividir em sem travamento, figura 2.14 a), com 

travamento ou ainda mista.  

A taipa de rodízio sem travamento, apenas é delimitada pelos prumos de secção de 0,12×0,12m2 

que estão separados cerca de 0,50m entre si. O enchimento é realizado com tijolo maciço dito “burro” 

com um corte em V, para melhor encaixe na estrutura de madeira [153]. 

A taipa de Rodízio com travamento, figura 2.14 b), é composta por uns prumos de secção 

rectangular a variar entre 0,07 e 0,12m dito de “barrotes” afastados cerca de 0,50m e por elementos 

horizontais denominados por travessanhos, frechais (superiores e inferiores). As escoras eram 

colocadas na diagonal e o sistema de travamento denomina-se por simples (em forma de N) ou 

múltiplo (em cruz), muito semelhante ao da gaiola Pombalina [116,154]. 

Na taipa de Rodízio mista tal como o nome indica há um ecletismo de formas de travamento 

podendo ser em cruz, N, ou outras formas similares. Esta estrutura já apresenta alguma densidade de 

elementos e por norma era usada em paredes exteriores; o enchimento era com recurso a tijolo de 

“burro” e argamassa de cal e areia.  

Globalmente estas estruturas apresentam um comportamento elástico, com alguma capacidade 

de distribuição de esforços face a acções horizontais. É frequente encontrar madeira de Pinho 

Nacional (pinus pinaster) [116]. 



 

 

                                         a) Sem travamento 

Figura

As paredes quanto à sua função

• Paredes-mestras;  

• Paredes divisórias; 

• Muros de suporte;  

• Muros de vedação. 

 

As paredes-mestras também denominadas por 

constituídas por materiais heterogéneos, formando assim elementos pesados e rígidos. Estas podem

se dividir em paredes interiores, exteriores e lat

denominam-se por empena, se apenas separam dois edifícios então chama

A sua principal função consiste 

estabilização do edifício a acções

as cargas de natureza gravítica directamente para as fundações. 

Relativamente às características mecânicas, estas apresentam uma reduzida ou mesmo nula 

resistência à tracção, uma boa c

perpendicular e menor resistência ao corte [1, 79]

As paredes divisórias ou de 

edifícios, compartimentando-os. Alguns autores atribuem

de contraventamento ou de tabique (caso dividam pequenas divisões); na medida em que não 

suportam cargas, apenas dividem os espaços limitados pelas paredes

ajudam a dissipar melhor as carga

prazo dos pavimentos, assentamentos de fundações e fluência dos vários materiais, estas paredes 

passaram a desempenhar funções de paredes resistentes às cargas gravíticas 

Os muros de suporte a que alguns autores chamam de muros de contenção de terras, servem 

apenas para sustentar as terras; enquanto os muros de vedação (paredes em consola) e parapeitos 

delimitam ou fecham um determinado espaço [
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Sem travamento              b) Com travamento 

Figura 2.14 – Exemplos de taipa de rodízio [116] 

 
 

uanto à sua função, figura 2.15 divididem-se em [56, 79]:  

estras também denominadas por paredes resistentes são regra geral espessas e 

constituídas por materiais heterogéneos, formando assim elementos pesados e rígidos. Estas podem

se dividir em paredes interiores, exteriores e laterais (caso se prolonguem até ao espigão do telhado, 

se por empena, se apenas separam dois edifícios então chama-se meeira) [79].

função consiste em resistir a cargas verticais de natureza gravítica e 

acções horizontais como vento e acções sísmicas. Além disso transmitem 

as cargas de natureza gravítica directamente para as fundações.  

Relativamente às características mecânicas, estas apresentam uma reduzida ou mesmo nula 

resistência à tracção, uma boa capacidade à compressão, reduzida resistência à flexão (na 

perpendicular e menor resistência ao corte [1, 79] 

de compartimentação têm a função de separar espaços interiores dos 

. Alguns autores atribuem outros nomes como paredes secundárias, 

de contraventamento ou de tabique (caso dividam pequenas divisões); na medida em que não 

suportam cargas, apenas dividem os espaços limitados pelas paredes-mestras ao mesmo tempo que 

ajudam a dissipar melhor as cargas face a acções dinâmicas. Todavia e devido à deformação a longo 

prazo dos pavimentos, assentamentos de fundações e fluência dos vários materiais, estas paredes 

passaram a desempenhar funções de paredes resistentes às cargas gravíticas [1]

orte a que alguns autores chamam de muros de contenção de terras, servem 

apenas para sustentar as terras; enquanto os muros de vedação (paredes em consola) e parapeitos 

delimitam ou fecham um determinado espaço [90].  
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paredes resistentes são regra geral espessas e 

constituídas por materiais heterogéneos, formando assim elementos pesados e rígidos. Estas podem-

erais (caso se prolonguem até ao espigão do telhado, 

se meeira) [79]. 

resistir a cargas verticais de natureza gravítica e 

lém disso transmitem 

Relativamente às características mecânicas, estas apresentam uma reduzida ou mesmo nula 

apacidade à compressão, reduzida resistência à flexão (na 

compartimentação têm a função de separar espaços interiores dos 

outros nomes como paredes secundárias, 

de contraventamento ou de tabique (caso dividam pequenas divisões); na medida em que não 

mestras ao mesmo tempo que 

s face a acções dinâmicas. Todavia e devido à deformação a longo 

prazo dos pavimentos, assentamentos de fundações e fluência dos vários materiais, estas paredes 

[1]. 

orte a que alguns autores chamam de muros de contenção de terras, servem 

apenas para sustentar as terras; enquanto os muros de vedação (paredes em consola) e parapeitos 
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1- Parede mestra; 2- Parede divisória; 3- Sapata de fundação; 

4- Muro de suporte; 5- Muro de vedação; 6- Parapeito. 
 

 

 

 

Figura 2.15 – Tipologia de paredes quanto à sua função [56]  

 

 

2.4. Edifícios 

 

No caso particular da cidade de Lisboa, o edificado antigo apresenta-se com edifícios de 

diferentes épocas construtivas, das quais de destacam os edifícios Pré-Pombalinos edificados antes 

do sismo de 1755, edifícios Pombalinos erigidos desde 1755 até 1870 e por último os edifícios 

Gaioleiros construídos entre 1870 e 1930. 

 

Os edifícios Pré-Pombalinos encontram-se nos antigos bairros históricos da cidade, 

nomeadamente Alfama, Bairro Alto, Castelo e Mouraria. Estes edifícios antigos poderão ser de 

qualidade elevada ou qualidade inferior, dependendo da qualidade da pedra utilizada [155].  

De um modo geral as paredes exteriores são em alvenaria de pedra aparelhada, com cunhais 

em cantaria e elementos de travamento entre a fachada principal e o tardoz (parede exterior oposta à 

parede que está orientada para o arruamento), para os edifícios de qualidade elevada.  

No caso dos de qualidade inferior, as paredes eram em tabique, alvenaria indigente e sem 

elementos de travamento. As paredes interiores são predominante em madeira com uma espessura a 

variar os 20cm e os 10cm. Os pavimentos no piso térreo são de alvenaria de pedra em arco e 

revestidos a uma estrutura de madeira que recebe o soalho. Nos outros pisos cimeiros o pavimento é 

em sobrado de madeira e vencem pequenos vãos [1].   

Os edifícios com andar de ressalto facilmente identificam-se pelo facto deste ser saliente em 

relação rés-do-chão, como se pode evidenciar na figura 2.16. 

 



 

 

 

Figura 2.16 – Exemplo de 

 

Os edifícios Pombalinos ilustrados na 

zona que se denomina por “Baixa Pombalina” e resultam do processo de reconstrução da cidade 

após o sismo de 1755 que destru

Apesar da urgência em reconstruir 

novas habitações um melhor comportamento me

com os edifícios Pré-Pombalinos, pois est

energia face a acções sísmicas e

tracção [21].  

Estes edifícios são caracterizados por terem uma estrut

composta por pórticos tridimensionais 

era colocada no paramento interior das paredes resistentes. 

uma certa elasticidade e flexibilidade aliada a uma boa capacidade de dissipação de energia 

amortecimento ao choque [79].  

 

  a) Edifício Pombalino, Rua Áurea 

Figura
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Exemplo de um edifício de Ressalto na Rua do Bemformoso

ilustrados na figura 2.17 facilmente se encontram

zona que se denomina por “Baixa Pombalina” e resultam do processo de reconstrução da cidade 

que destruiu aproximadamente 17000 das 20000 habitações existentes

em reconstruir os edifícios danificados, houve o cuidado de 

um melhor comportamento mecânico face a acções dinâmicas, o que não acontecia 

alinos, pois estes apresentavam uma enorme dificuldade em dissipar a

energia face a acções sísmicas e com a agravante de terem uma reduzida capacidade resistente à 

Estes edifícios são caracterizados por terem uma estrutura de madeira 

composta por pórticos tridimensionais e contraventados entre si, formando uma malha ortogonal que 

era colocada no paramento interior das paredes resistentes. Esta disposição construtiva

flexibilidade aliada a uma boa capacidade de dissipação de energia 

 

      

Edifício Pombalino, Rua Áurea  b) Edifício Pombalino [61]

Figura 2.17 – Exemplos de edifícios Pombalinos 

Tipologias construtivas de edifícios antigos 

na Rua do Bemformoso, Lisboa 

m na Baixa da cidade, 

zona que se denomina por “Baixa Pombalina” e resultam do processo de reconstrução da cidade 

aproximadamente 17000 das 20000 habitações existentes [155]. 

cuidado de conferir a estas 

cânico face a acções dinâmicas, o que não acontecia 

dificuldade em dissipar a 

com a agravante de terem uma reduzida capacidade resistente à 

 (“gaiola pombalina”) 

ados entre si, formando uma malha ortogonal que 

sta disposição construtiva apresentava 

flexibilidade aliada a uma boa capacidade de dissipação de energia e 

[61] 
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O sistema construtivo consiste num conjunto de peças verticais (prumos)

pavimento, horizontais (frechal se na parte superior e inferior, ou trave

painel); as peças na diagonal chamam

Ambos os elementos são dispostos de modo a formar as cruzes de Santo André sendo que as 

ligações entre estes elementos 

melhor encaixe e ajustamento [1, 21, 155

Os frechais (também chamados de vigas) tinham um afastamento de 0,05m para o interior, em 

relação ao paramento interno 

apresentavam uma secção aproximada de 0,08 a 

madeira de Casquinha (denominado 

Pinheiro-da-Escócia ou Pinho-de

secção eram pregados na face exterior dos frechais e delimitavam os vãos das pare

afastamento superava os 0,90m havia a necessidade de colocar prumos intermédios

O contraventamento era realizado por elementos de madeira na horizontal

travessanhos que eram pregados nos cantos com pregos quadrados de 4,5

polegadas de comprimento, cerca de 101,6mm

alvenaria de pedra com a madeira melhor

compressão, flexão e tracção. Esta estrutura

“frontal pombalino” (quando aplicado nas 

frontal), figura 2.18 a) ou por frontal

O preenchimento das paredes era feito com blocos cerâmicos sendo que a ligação das paredes 

de alvenaria com a ”gaiola pombalina” feita

revestimento era em ambas as faces com barro ou rebocos de argamassa de 

 

        a) Esquema de frontal pombalino

 B- Prumos; 

m- Mão; p

Figura 2.18 – Representação esquemática
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O sistema construtivo consiste num conjunto de peças verticais (prumos)

, horizontais (frechal se na parte superior e inferior, ou travessanho na zona do meio do 

painel); as peças na diagonal chamam-se escoras.  

Ambos os elementos são dispostos de modo a formar as cruzes de Santo André sendo que as 

ligações entre estes elementos são asseguradas por um sistema “macho-fêmea” para permitir um 

, 21, 155].  

ém chamados de vigas) tinham um afastamento de 0,05m para o interior, em 

 da parede de alvenaria e juntamente com os 

apresentavam uma secção aproximada de 0,08 a 0,10m por 0,14 ou 0,30m; caso fosse usado 

denominado cientificamente por Pinus sylvestris e conhecido

de-Riga), a secção passava a ser de 0,11×0,075m

secção eram pregados na face exterior dos frechais e delimitavam os vãos das pare

afastamento superava os 0,90m havia a necessidade de colocar prumos intermédios

contraventamento era realizado por elementos de madeira na horizontal

pregados nos cantos com pregos quadrados de 4,5mm de lado e quatro 

polegadas de comprimento, cerca de 101,6mm, (uma polegada é cerca de 25,4mm).

alvenaria de pedra com a madeira melhorou capacidade resistente das paredes 

sta estrutura era construída a partir do primeiro piso

quando aplicado nas paredes exteriores também denominadas por paredes de 

frontal-tecido (se aplicado em paredes interiores), figura 

O preenchimento das paredes era feito com blocos cerâmicos sendo que a ligação das paredes 

de alvenaria com a ”gaiola pombalina” feitas através de elementos metálicos chumbados; 

revestimento era em ambas as faces com barro ou rebocos de argamassa de cal 

          

             

rontal pombalino [53]         b) Esquema de uma frontal

 
Prumos; C e D- Travessanho; E- Contra-Frechal; F- Frechal;

Mão; p- Pendural; t- Travador; u- Escora; v- Viga 

 
Representação esquemática da gaiola pombalina em parede exterior e parede interior

E 

F 

E 

v 

D 

B 

u 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

O sistema construtivo consiste num conjunto de peças verticais (prumos) pregadas no 

sanho na zona do meio do 

Ambos os elementos são dispostos de modo a formar as cruzes de Santo André sendo que as 

fêmea” para permitir um 

ém chamados de vigas) tinham um afastamento de 0,05m para o interior, em 

da parede de alvenaria e juntamente com os prumos, ambos 

m; caso fosse usado 

conhecido também por 

0,075m2. Os prumos de 

secção eram pregados na face exterior dos frechais e delimitavam os vãos das paredes, se o 

afastamento superava os 0,90m havia a necessidade de colocar prumos intermédios [123].  

contraventamento era realizado por elementos de madeira na horizontal, denominados por 

mm de lado e quatro 

, (uma polegada é cerca de 25,4mm). A junção da 

das paredes a esforços de 

piso e designa-se por 

também denominadas por paredes de 

, figura 2.18 b) [21]. 

O preenchimento das paredes era feito com blocos cerâmicos sendo que a ligação das paredes 

através de elementos metálicos chumbados; o seu 

 e saibro [21, 65]. 

  

rontal-tecido [1] 

Frechal; 

 

em parede exterior e parede interior 

E 

F 

E 

v 

D 

B 

v 

m 



 

 

Os edifícios Gaioleiros exemplificados na

sistemas construtivos e estruturais dos edifícios 

Estes apresentam uma ausência da

ligação entre a estrutura das paredes 

deturpação da “gaiola pombalina” em particular com a perda do frechal. 

Os vigamentos deixaram de ter o tarugament

aos 0,4m dos edifícios Pombalinos 

O números piso aumentou susbtâncialmente 

atingir os 6 pisos, o que provocou um aumento drástico das cargas verticais

“prédio de rendimento” é uma nomenclatura também associada a este tipo de

A reduzida espessura das paredes agravada pela fraca qualidade construtiva, provocou o 

colapso de alguns dos edifícios ainda 

 

                        Edifício “Gaioleiro”

Figura
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exemplificados na figura 2.19 resultam de uma simplificação dos 

sistemas construtivos e estruturais dos edifícios característicos do período anterior

ausência da continuidade estrutural de alguns elementos, sendo a

estrutura das paredes da fachada e os pavimentos inadequadas

deturpação da “gaiola pombalina” em particular com a perda do frechal.  

Os vigamentos deixaram de ter o tarugamento e passaram a ter um afastamento superior 

aos 0,4m dos edifícios Pombalinos [155].  

susbtâncialmente devido a pressões imobiliárias,

o que provocou um aumento drástico das cargas verticais. É 

“prédio de rendimento” é uma nomenclatura também associada a este tipo de edifícios

A reduzida espessura das paredes agravada pela fraca qualidade construtiva, provocou o 

colapso de alguns dos edifícios ainda na fase construtiva [79].  

    

Edifício “Gaioleiro” na Av. da Liberdade                Edifício “Gaioleiro”
 

 

Figura 2.19 – Exemplos de edifícios “Gaioleiros”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologias construtivas de edifícios antigos 

esultam de uma simplificação dos 

característicos do período anterior.  

continuidade estrutural de alguns elementos, sendo a 

pavimentos inadequadas. Houve uma 

o e passaram a ter um afastamento superior 

, chegando mesmo a 

. É por esse motivo que 

edifícios [3].  

A reduzida espessura das paredes agravada pela fraca qualidade construtiva, provocou o 

 

Edifício “Gaioleiro” [61]  
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Capítulo 3 

 

Capítulo  3 - ANOMALIAS E MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EM PAREDES DE 

EDIFÍCIOS ANTIGOS 

 

3.1. Considerações gerais 

 

As paredes de edifícios antigos, por serem paredes resistentes, estão no caso de uma fundação 

dita corrente, directamente apoiadas sobre a fundação e por sua vez, esta sobre o terreno de 

fundação; sendo fulcral que o terreno de fundação seja composto por um solo com uma boa 

capacidade resistente à compressão [1].  

Em algumas zonas do país, os solos são compostos por calcário, granito ou basalto; porém parte 

dos edifícios centro de Lisboa encontram-se sobre um antigo braço do rio Tejo com terrenos 

sedimentares argilo-arenosos de natureza aluvionar e lodosos, que têm uma baixa capacidade 

resistente e uma elevada vulnerabilidade sísmica. Em agravante parte da baixa pombalina situa-se 

junto à falha do vale inferior do Tejo o que potencia o risco sísmico [85]. 

As anomalias nos edifícios podem-se dever a causas humanas ou naturais, podendo ter vários 

tipos de acções (mecânicas, químicas e biológicas). 

As acções mecânicas são acções que actuam na estrutura, podendo ser dinâmicas, em que há 

acelerações impostas; ou estáticas podendo estas ser aplicadas de uma forma directa através de 

cargas impostas, como peso de equipamentos, peso próprio da estrutura; ou de forma indirecta como 

deformações induzidas por diferenças de temperatura ou assentamentos. As acções biológicas e 

químicas são acções que actuam sobre os materiais [57]. 

Na tabela 3.1 sintetizam-se alguns tipos de acções que originam anomalias mais comuns em 

fundações e em paredes de edifícios antigos. 

 

Tabela 3.1 – Natureza das causas de anomalias em edifícios [57] 

Tipo de causa Tipo de acção Agente 

Natural 

Acções Mecânicas Vento, chuva, temperatura, terramotos 

Acções Químicas Carbonatação, oxidação, formação de sais 

Acções Biológicas Térmitas, fungos 

Humana --- Fogo, Inundações, Explosões, Choques 

 

Num reforço de paredes em edifícios antigos torna-se fulcral identificar o tipo de anomalias 

existentes para seleccionar a técnica de reforço mais adequada a cada situação. Na tabela 3.2 

sintetizam-se algumas anomalias presentes em edifícios antigos. 
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Tabela 3.2 – Principais anomalias em paredes de edifícios antigos [1, 46, 79] 

Designação da Anomalia Causas e característica 

Fendilhação 

Assentamento das fundações, acção sísmica, variações 
dimensionais (∆T), abatimento dos arcos de descarga, retracção 
das argamassas, fendilhação do suporte, deformação do 
pavimento, eflorescências 

Desagregação 

Agentes meteorológicos, ausência de conservação, pedras de má 
qualidade, humidade ascendente por capilaridade, rebocos fracos 
(cal e areia), eflorescências, pinturas pouco permeáveis ao vapor 
de água 

Empolamentos 
Desagregação da alvenaria, ruptura de tubagens de drenagem de 
águas, aplicação de rebocos pouco permeáveis (mais comuns em 
obras de reparação) 

Esmagamento 

Aumento do número de pisos, secagem das vigas de madeira 
originando compressões excessivas (rebocos), zonas de contacto 
entre vigas e alvenaria, empolamento (corrosão dos elementos 
metálicos) 

Acção dos agentes 
meteorológicos 

Variações térmicas, acção da humidade, abrasão do vento (areias 
e poeiras), presença de micro organismos (fungos, bolores) 

Eflorescências 

A presença da humidade fomenta a deposição e cristalização de 
sais, originado a fendilhação e desagregação da parede, caso a 
cristalização ocorra no interior da parede designa-se por 
criptoflorescências 

 

 

3.2. Anomalias em fundações de edifícios antigos 

 

As fundações de edifícios antigos são elementos estruturais muito importantes e em alguns 

casos responsáveis por anomalias nas paredes. As principais anomalias em fundações são [1]: 

• Rebaixamento do nível freático 

 
• Assentamento das fundações que pode ter como causa:  

− Presença de águas agressivas (águas negras e saponáceas provenientes de rupturas de 

canalizações); 

− Descompressão do solo induzida por escavações adjacentes; 

− Vibrações de máquinas que originam um rearranjo das partículas e por sua vez um aumento 

da compacidade do solo. 

 

• Apodrecimento do material constituinte da fundação (madeiras). 

 
• Arrastamento da argamassa de assentamento da alvenaria de fundação. 

 
• Meteorização das fundações causada pela exposição das mesmas. 

 
• Fundação sobre aterros ou terrenos pouco compactados que leva a uma possível rotação da 

fundação. 



 

 

3.3. Anomalias em paredes de edifícios antigos

 

As paredes de alvenaria de pedra

as mais frequentes são [1, 79]: 

• Fissuração, figura 3.1 a) que pode ser devido

− Assentamento diferencial das fundações

− Acção sísmica (fendas cruzadas a 45º)

− Variações dimensionais 

horizontais na ligação parede

− Impulsos horizontais causados pelo abatimento de arcos (fendas na parte inferior arco e na 

parte exterior devida à rotação da parede)

− Deformação do pavimento

− Tracções nos rebocos (no caso dos azulejos ocorre 

resistência da ligação entre o reboco e os respectivos azulejos

 

• Desagregações, figura 3.1 

− Fraca ligação entre paredes ortogonais, por exemplo fachada

− Agravamento da fendilhação da parede

− Agentes meteorológicos 

capilaridade), em que dissolv

muito comum em rebocos 

− Ausência de conservação, presença de pedras brandas ou de má qualidade

 

• Ruptura da ligação de aderência entre madeira e argamassa devido ao empolamento, sendo este 

provocado pela corrosão dos elementos metálicos

 

• Abaulamentos devido à execução deficiente das paredes de alvenaria de pedra irregular, 

originando uma divisão da alvenaria em 2 panos distintos

 

                         a) Fissuração        

  
Figura 3.1 – Anomalias em paredes antigas por fendilhação, desagregação e abaulamento
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em paredes de edifícios antigos 

de pedra de edifícios antigos têm anomalias de diversos tipos, todavia 

que pode ser devido: 

Assentamento diferencial das fundações (fendas inclinadas); 

Acção sísmica (fendas cruzadas a 45º), deformação do pavimento; 

Variações dimensionais associadas ao mau isolamento térmico da cobertura (fendas 

horizontais na ligação parede-cobertura); 

Impulsos horizontais causados pelo abatimento de arcos (fendas na parte inferior arco e na 

parte exterior devida à rotação da parede); 

Deformação do pavimento, erros de construção, abatimentos dos arcos de descarga

(no caso dos azulejos ocorre quando a resistência destes é inferior à 

resistência da ligação entre o reboco e os respectivos azulejos). 

 b) provocadas por: 

ligação entre paredes ortogonais, por exemplo fachada-empena; 

Agravamento da fendilhação da parede, alternância de calor e frio, acção da 

gentes meteorológicos (diferenças térmicas, água, vento e humidade 

dissolve os sais solúveis das argamassas de cal

muito comum em rebocos de baixa resistência mecânica [1, 46]; 

Ausência de conservação, presença de pedras brandas ou de má qualidade

Ruptura da ligação de aderência entre madeira e argamassa devido ao empolamento, sendo este 

provocado pela corrosão dos elementos metálicos, figura 3.1 b). 

execução deficiente das paredes de alvenaria de pedra irregular, 

originando uma divisão da alvenaria em 2 panos distintos, figura 3.1 c). 

    

                 b) Desagregação         c) Abaulamento da alvenaria
 
 

Anomalias em paredes antigas por fendilhação, desagregação e abaulamento

Anomalias e métodos de diagnóstico em edifícios antigos 

anomalias de diversos tipos, todavia 

mau isolamento térmico da cobertura (fendas 

Impulsos horizontais causados pelo abatimento de arcos (fendas na parte inferior arco e na 

construção, abatimentos dos arcos de descarga; 

quando a resistência destes é inferior à 

 

or e frio, acção da água; 

, vento e humidade ascendente por 

cal como Ca(OH)2 e é 

Ausência de conservação, presença de pedras brandas ou de má qualidade. 

Ruptura da ligação de aderência entre madeira e argamassa devido ao empolamento, sendo este 

execução deficiente das paredes de alvenaria de pedra irregular, 

 

Abaulamento da alvenaria [52] 

Anomalias em paredes antigas por fendilhação, desagregação e abaulamento 
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• Apodrecimento das madeiras

térmitas, fungos ou existência de humidade. Mais comum em edifícios com andar de 

 

• Empolamentos, figura 3.2 b) causado por:

− Desagregação da alvenaria

− Ruptura de tubagens de drenagem de 

− Aplicação de rebocos pouco permeáveis (mais comum após obras de reparação)

 

• Acção da água, figura 3.2 c) originada por:

− Ruptura de tubagens, humidades em tectos e paredes

− Entrada de água pela cobertura, ascensão por capilaridade

 

• Eflorescências (cristalização de sais no exterior) devido à 

caso esta cristalização ocorra no interior do material designa

 

• Aparecimento de bolores ou fungos

 

• Esmagamento, figura 3.2 d) localizado

− Aumento do número de pisos

− Secagem das vigas de madeira originando compressões excessivas nos rebocos

− Zonas de contacto entre vigas e alvenaria

 

 

 a) Apodrecimento [110]         b) Empolamentos

 

Figura 3.2 – Anomalias por apodrecimento de madeira e empolamento   
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Apodrecimento das madeiras, figura 3.2 a) devido a acção dos insectos como carunchos e 

térmitas, fungos ou existência de humidade. Mais comum em edifícios com andar de 

causado por: 

Desagregação da alvenaria; 

Ruptura de tubagens de drenagem de águas, figura 2.2 a); 

Aplicação de rebocos pouco permeáveis (mais comum após obras de reparação)

originada por: 

Ruptura de tubagens, humidades em tectos e paredes; 

Entrada de água pela cobertura, ascensão por capilaridade. 

(cristalização de sais no exterior) devido à deposição de sais solúveis

caso esta cristalização ocorra no interior do material designa-se por criptoflorescências

Aparecimento de bolores ou fungos, figura 3.2 c) 

localizado por: 

Aumento do número de pisos; 

Secagem das vigas de madeira originando compressões excessivas nos rebocos

Zonas de contacto entre vigas e alvenaria. 

  

Empolamentos [1]     c) Concentração de anomalias     d) Esmagamento

Anomalias por apodrecimento de madeira e empolamento   

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

devido a acção dos insectos como carunchos e 

térmitas, fungos ou existência de humidade. Mais comum em edifícios com andar de ressalto. 

Aplicação de rebocos pouco permeáveis (mais comum após obras de reparação). 

de sais solúveis, figura 3.3 c) 

se por criptoflorescências. 

Secagem das vigas de madeira originando compressões excessivas nos rebocos; 

               

Esmagamento [130] 

Anomalias por apodrecimento de madeira e empolamento    
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Em paredes de cantaria as anomalias comuns são [1]: 

• Desgaste da pedra por acção da chuva (mais comum no Sul onde se utilizam pedras calcárias 

CaCO3 + 2H → Ca + H2O + CO2 reacção endotérmica) 

 
• Sujidade induzida pela poluição atmosférica 

• Fracturação da alvenaria devidas: 

− Cargas excessivas (como por exemplo mudança do tipo de pavimento); 

− Corrosão de elementos metálicos no interior das cantarias; 

− Acção dos sismos, efeitos de temperatura. 

 
• Desgaste da pedra por acção da chuva. 

• Eflorescências através da migração dos sais provenientes da pedra ou argamassa. 

• Destacamento em xistos e arenização em margas, granitos pouco compactados e arenitos. 

 
É frequente observar que em alguns casos, as paredes sofreram alterações estruturais ao longo 

dos tempos que potenciam as anomalias supracitadas tais como a ampliação do número de pisos 

(aumentando a carga actuante), a supressão de pilares ou paredes no piso térreo, (que interrompe a 

linha transmissão de cargas) e redução da espessura das paredes aquando da introdução das redes 

de gás e electricidade e saneamento. 

 
Os rebocos em parede de edifícios antigos devem ser de argamassas com baixa resistência 

mecânica e baixa rigidez, à base cal e areia ou de areia e barro (em alguns locais no país) [79].  

Estas possuem um papel de alavancar uma protecção contra as agressões índole mecânicas e 

químicas; ao mesmo tempo que garantem uma boa aglutinação dos blocos, servindo como elemento 

de transmissão de cargas. O seu processo de fabrico era moroso, figura 3.3 para os padrões actuais, 

na medida em que era preciso algum tempo para a extinção da cal aérea [20, 88]. 

 

 

Figura 3.3 – Ciclo da cal 

CaCO3

Cozedura

CaCO3 + 900ºC → CaO + CO2

CaO

Extinção

Ca(OH)2 ← CaO + H2O

Ca(OH)2

Carbonatação

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Hidróxido de cálcio Óxido de cálcio 

Carbonato de cálcio 
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Devem ter uma boa porosidade, boa trabalhabilidade e uma boa aderência à base; regra geral 

encontra-se ao traço 1:2 e 1:3 no caso de rebocos de cal e saibro [1, 20, 88]. 

A espessura dos rebocos de alvenarias antigas ronda os 5cm e eram executados em 3 camadas 

para as paredes exteriores (emboço, crespido e acabamento) e em 2 camadas para as interiores 

(crespido e camada de acabamento) [1].  

A razão deste procedimento era minimizar o prolongamento das fissuras do interior para o 

exterior, caso fosse aplicada uma única camada; contudo o número de camadas depende do tipo de 

suporte, condições de exposição e tipo de acabamento pretendido. 

O emboço era constituído por um reboco com maior quantidade de ligante de forma a possuir 

uma maior aderência ao suporte, esta camada era muito susceptível a fendilhar antes da aplicação da 

camada número dois e caracteriza-se por ter um acabamento liso. A camada de base apresenta um 

acabamento rugoso e tem a finalidade de garantir a impermeabilização; enquanto a camada de 

acabamento pode ser pigmentada com recurso a corantes naturais a partir de óxidos de ferro ou não 

(no caso mais comum), esta última tem como finalidade o aspecto estético [78].  

Como o material de acabamento é solúvel em água, era usual adicional gorduras naturais para 

aumentar a durabilidade da caiação [1, 77]. 

À medida que se vai avançando da camada interior para a mais exterior denota-se uma 

diminuição do teor de ligante, que resulta num aumento da porosidade e respectivamente num 

aumento da permeabilidade ao vapor de água e diminuição da fendilhação [1, 79]. 

A aplicação deste tipo de rebocos em alvenaria com elementos de madeira deve ser cuidada, na 

medida em que devido à heterogeneidade das suas características mecânicas poderá haver alguma 

dificuldade na ligação, deste modo era usual deixar a madeira com uma superfície rugosa (com 

“lascas”) ou com a cabeça do prego saliente de forma a dispor de uma ligação melhorada [1]. 

 

As principais anomalias em rebocos são [1, 79]: 

• Fendilhação, figura 3.4 a) causada pela retracção da argamassa no caso de rebocos fortes em 

cimento; fendilhação do suporte; formação de eflurescências, figura 3.4 b) ou criptoflorescências 

• Acção dos agentes atmosféricos causada por: 

− Variações térmicas; 

− Acção da humidade; 

− Abrasão do vento (potenciada pelas areias e poeiras). 

• Presença de microrganismos tais como bolores ou fungos, regra geral em locais com pouca 

iluminação, pouca ventilação ou em zonas húmidas.  

• Desagregação, figura 3.4 c) originada por: 

− Humidade que após a dissolução e cristalização de sais, provoca o empolamento do reboco 

e posterior fendilhação e desagregação da parede; 

− Rebocos fracos com baixa resistência mecânica à base de cal e areia; 

− Pinturas pouco permeáveis ao vapor de água. 

• Sujidade causada pela poeira transportada pelo vento ou por poluentes atmosféricos. 

• Descoloração muitas vezes associadas aos raios ultra-violeta. 



 

 

• Falta de manutenção induzida pelo número insuficiente de demãos, aquando da caiação da 

parede ou intervalo de manutenção muito longo, sendo o preferível anual ou bianual. 

 

• Esmagamento causado por: 

− Empolamento induzido pela corrosão dos elementos metálicos

− Esmagamento das paredes, fraca resistência mecânica do reboco

− Redução da aderência entre as pare

 

              a) Fendilhação [108]         

Figura

3.4. Mecanismos de colapso

 

As paredes de alvenaria em edifícios antigos são regra geral

elementos que são aglutinados por uma argamassa 

médio 1:3, originando assim elemento

fraca ductilidade e uma baixa capacidade de dissipação de energia [16].

Este conjunto tem uma satisfatória resistência à compressão e uma reduzida resistência à 

tracção, pelo que as anomalias acima apresenta

ou seja relacionadas com o projecto d

do material [58, 90]. 

Face a uma acção sísmica geram

das paredes de alvenaria, deste modo

translação ou conjugação de ambos dependendo da direcção da força

As principais anomalias causadas pela acção sísmica em edifíci

• Fendilhação diagonal em paredes

• Fissuração nos cantos (cunhais), parapeitos, lintéis, pavimentos

• Desintegração parcial da alvenaria, colapso 

• Colapso parcial ou total do edifício
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Falta de manutenção induzida pelo número insuficiente de demãos, aquando da caiação da 

tervalo de manutenção muito longo, sendo o preferível anual ou bianual. 

Empolamento induzido pela corrosão dos elementos metálicos; 

Esmagamento das paredes, fraca resistência mecânica do reboco; 

Redução da aderência entre as paredes com elementos de madeira e a argamassa

    

       b) Eflorescências [120]          c) Desagregação

 
Figura 3.4 – Exemplos de anomalias em rebocos 

 

 

Mecanismos de colapso 

As paredes de alvenaria em edifícios antigos são regra geral, fruto da junção de diversos 

s por uma argamassa tradicional de cal e areia ao traço volumétrico 

, originando assim elementos laminares de grande espessura. Regra geral apresentam uma 

fraca ductilidade e uma baixa capacidade de dissipação de energia [16]. 

uma satisfatória resistência à compressão e uma reduzida resistência à 

, pelo que as anomalias acima apresentadas podem ser devidas ao comportamento estrutura

ou seja relacionadas com o projecto de estrutura ou então podem ser causadas pelo comportamento 

geram-se grandes forças de inércia, grande parte 

, deste modo formam-se mecanismos de ruptura que podem ser de rotação, 

ambos dependendo da direcção da força e posição do edifício 

As principais anomalias causadas pela acção sísmica em edifícios antigos são [16]:

Fendilhação diagonal em paredes; 

Fissuração nos cantos (cunhais), parapeitos, lintéis, pavimentos; 

Desintegração parcial da alvenaria, colapso da cobertura;  

Colapso parcial ou total do edifício.  

Anomalias e métodos de diagnóstico em edifícios antigos 

Falta de manutenção induzida pelo número insuficiente de demãos, aquando da caiação da 

tervalo de manutenção muito longo, sendo o preferível anual ou bianual.  

des com elementos de madeira e a argamassa. 

 

c) Desagregação [120] 

fruto da junção de diversos 

ao traço volumétrico 

de grande espessura. Regra geral apresentam uma 

uma satisfatória resistência à compressão e uma reduzida resistência à 

das podem ser devidas ao comportamento estrutural, 

estrutura ou então podem ser causadas pelo comportamento 

se grandes forças de inércia, grande parte devidas às massas 

mecanismos de ruptura que podem ser de rotação, 

e posição do edifício [58]. 

os antigos são [16]: 
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Se uma acção horizontal actuar fora 

apresenta pouca resistência, pois os esforços estão a actuar na menor direcção

são horizontais (flexão), em contrapartida se acção for no plano d

esta já apresenta alguma resistência 

Para colmatar estas discrepâncias de comportamento começou

modo a que elas se comportassem com um todo, para isso foi necessário gar

elas através dos cunhais. A boa interligação dos elementos (paredes de alvenaria e pavimentos de 

madeira) fomenta o conhecido “efeito de diafragma” (

considera que o pavimento não apresen

um todo, impedindo deformações relativas no seu plano

distribuídas pelo elementos verticais

  

a) Mecanismo fora do plano

Figura 3.5 – Mecanismos de colapso
 

Os principais mecanismos locais 

da parede de alvenaria, figura 3.

a esforços de tracção e rotação 

deslizamento causadas por solicitações cíclicas; corte

pelas juntas e por último esmagamento 

exemplos dos diferentes tipos de mecanismos 

 

        

     a) Flexão                b) Deslizamento  

 
Figura 3.6 – Tipos de mecanismos de colapso 

 

Na sequência de alguns sismos ocorridos em Itália tais com o de 

(2009), desenvolveram-se alguns 

conhecimento relativo aos mecanismos de colapso em edifícios 

acção dinâmica [10, 26, 52].  

Fenda por flexão 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal
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e uma acção horizontal actuar fora do plano de uma parede isolada, figura 

pois os esforços estão a actuar na menor direcção e as fissuras na base 

em contrapartida se acção for no plano dessa parede isolada

a já apresenta alguma resistência e as fissuras são diagonais (esforço transverso)

Para colmatar estas discrepâncias de comportamento começou-se a interligar 

modo a que elas se comportassem com um todo, para isso foi necessário garantir as ligações entre 

A boa interligação dos elementos (paredes de alvenaria e pavimentos de 

o conhecido “efeito de diafragma” (associado à definição de piso rígido, onde se 

considera que o pavimento não apresenta deformações devidas á sua rigidez e que se move como 

um todo, impedindo deformações relativas no seu plano, deste modo as forças de inércia são 

distribuídas pelo elementos verticais), figura 3.5 c) [81]. 

 

Mecanismo fora do plano b) Mecanismo no plano   c) Piso rígido

 
de colapsos de uma parede isolada sob acção de uma força horizontal [1

locais de colapso observados após uma solicitação dinâmica no plano 

3.6 são a flexão, originando a fissuração das juntas horizontais devido 

e rotação com o respectivo esmagamento dos cantos da alvenaria; 

adas por solicitações cíclicas; corte pelo material (blocos de pedra ou tijolos) ou 

pelas juntas e por último esmagamento localizado da alvenaria. Na figura 3.6 apresentam

exemplos dos diferentes tipos de mecanismos [16, 58].  

                  

Deslizamento      c) Corte do elemento    d) Corte nas juntas     e) 

Tipos de mecanismos de colapso no plano em paredes de alvenaria [16]

Na sequência de alguns sismos ocorridos em Itália tais com o de Úmbria

se alguns trabalhos de campo com o intuito de aprofundar

relativo aos mecanismos de colapso em edifícios antigos, quando solicitados sob uma 

Fenda por corte 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

, figura 3.5 a) esta 

e as fissuras na base 

isolada, figura 3.5 b) 

(esforço transverso) [16, 18].  

se a interligar as paredes de 

antir as ligações entre 

A boa interligação dos elementos (paredes de alvenaria e pavimentos de 

associado à definição de piso rígido, onde se 

ta deformações devidas á sua rigidez e que se move como 

, deste modo as forças de inércia são 

 

Piso rígido 

de uma parede isolada sob acção de uma força horizontal [18]  

uma solicitação dinâmica no plano 

originando a fissuração das juntas horizontais devido 

com o respectivo esmagamento dos cantos da alvenaria; 

pelo material (blocos de pedra ou tijolos) ou 

3.6 apresentam-se alguns 

         

e) Esmagamento 

alvenaria [16] 

mbria (1997) e de Áquila 

aprofundar melhor o 

quando solicitados sob uma 



 

 

Os mecanismos indicados na 

informativos da frequência com que se verificaram. Estes são importantes para a formulação da 

intervenção [21]. 

 

Figura 3.7 – Alguns m
 
 

3.5. Métodos de diagnóstico

 

Num reforço de paredes em edifícios antigos por vezes 

que devem ser mitigadas aquando 

Nesse reforço é fundamental 

situação, não esquecendo que deve

os materiais novos e os existentes, durabilidade dos materiais a aplicar assim como a reversibilidade 

da solução; deste modo é importante usar métodos de diagnóstico eficazes e precisos

Os métodos de diagnóstico, tabela 

do material constituinte, tais como módulo de Young 

resistente à compressão, tracção e flexão

estado estrutural do edifício.  

As paredes de edifícios antigos 

destes ensaios são valores médios, com um desvio padrão associado

algum cuidado na extrapolação dos resultados aferidos.

 

As várias técnicas de ensaios

• Destrutivas; 

• Ligeiramente destrutivas ou 

• Não destrutivas. 
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ismos indicados na figura 3.7 não representam a totalidade, apenas são meramente 

informativos da frequência com que se verificaram. Estes são importantes para a formulação da 

Alguns mecanismos de colapso em edifícios antigos 

étodos de diagnóstico 

Num reforço de paredes em edifícios antigos por vezes encontram-se conjuntos de

aquando do reforço da estrutura.  

Nesse reforço é fundamental ter em atenção quais as soluções que melhor se adequam a cada 

deve-se sempre garantir a compatibilidade química e mecânica entre 

os e os existentes, durabilidade dos materiais a aplicar assim como a reversibilidade 

; deste modo é importante usar métodos de diagnóstico eficazes e precisos

, tabela 3.3 são fulcrais para identificar as caracterí

, tais como módulo de Young (módulo de elasticidade) 

resistente à compressão, tracção e flexão; só assim é possível fazer um correcto diagnóstico

As paredes de edifícios antigos são muito heterogéneas, pelo que os valores que se obtêm 

destes ensaios são valores médios, com um desvio padrão associado devendo

algum cuidado na extrapolação dos resultados aferidos.  

de ensaios directos in situ classificam-se em 3 tipos [25]:  

ou semi-destrutivas; 
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não representam a totalidade, apenas são meramente 

informativos da frequência com que se verificaram. Estes são importantes para a formulação da 

 

ecanismos de colapso em edifícios antigos [52] 

conjuntos de anomalias 

que melhor se adequam a cada 

sempre garantir a compatibilidade química e mecânica entre 

os e os existentes, durabilidade dos materiais a aplicar assim como a reversibilidade 

; deste modo é importante usar métodos de diagnóstico eficazes e precisos [90]. 

identificar as características mecânicas 

(módulo de elasticidade) e sua capacidade 

um correcto diagnóstico do 

, pelo que os valores que se obtêm 

devendo, deste modo, haver 
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Tabela 3.3 – Métodos de diagnóstico em paredes de edifícios antigos [25, 77] 

Designação do Ensaio 

Carotagem 

Macacos planos 

Dilatómetro 

Arrancamento 

Câmara boroscópica (s/ carotagem)

Ultra-Sons 

Tomografia sónica 

Ensaios de Radar 

Estetoscopia 

Esclerómetro 

Termografia 

Ensaios dinâmicos 

Porosidade 

Humidade superficial 

Teor de humidade 

Sais solúveis 

Profundidade de Carbonatação
D = Destrutivo, S = Semi-destrutivo, N = Não destrutivo.

F = Física, Q = Química, M = Mecânica.

I = In situ, L = Laboratório 

 

As técnicas destrutivas não devem ser aplicadas em estruturas antigas devido ao

histórico e cultural excepto quando 

física, química, mecânica e mineralógica dos materiais constituintes.

técnica é [25]: 

− Carotagem em que consiste na extr

análise através de ensaios laboratoriais

também observar in loco

em paredes de alvenaria 

inspecção com câmara boroscópica

 

Figura 3.8
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Métodos de diagnóstico em paredes de edifícios antigos [25, 77] 

 Classificação Caracterização 

D F, Q, M 

S M 

S M 

S M 

(s/ carotagem) S F 

N F 

N F 

N F 

N F 

N M 

N F 

N M 

N F 

N F 

N F 

N Q 

Profundidade de Carbonatação N Q 
destrutivo, N = Não destrutivo. 

F = Física, Q = Química, M = Mecânica. 

não devem ser aplicadas em estruturas antigas devido ao

excepto quando estritamente necessário; estas permitem uma caracterização 

física, química, mecânica e mineralógica dos materiais constituintes. O ensaio exemplificativo desta 

Carotagem em que consiste na extracção de carotes (amostras cilíndricas) para posterior 

análise através de ensaios laboratoriais (resistência à compressão) [78], este ensaio permite 

in loco o interior do furo, figura 3.8 Este ensaio poderá ser contundente 

em paredes de alvenaria com mais do que um pano e pode ser complementado com a 

nspecção com câmara boroscópica, figura 3.12 [25]. 

  

8 – Máquina de extracção de carotes e ensaio [152

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

Métodos de diagnóstico em paredes de edifícios antigos [25, 77]  

Local ensaio 

I, L 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

L 

L 

L 

não devem ser aplicadas em estruturas antigas devido ao seu valor 

estas permitem uma caracterização 

exemplificativo desta 

acção de carotes (amostras cilíndricas) para posterior 

, este ensaio permite 

Este ensaio poderá ser contundente 

com mais do que um pano e pode ser complementado com a 

 

152] 



 

 

As técnicas ligeiramente destrutivas

pormenorizada comparativamente às não destrutivas 

Dentro deste tipo referenciam-se alguns dos ensaios mais 

− Macacos planos (Flat-

estado de tensão), seguida da

pressão é por meio de uma bomba hidráulica,

compressão e deformabilidade da alvenaria

ainda o estado de tensão 

ensaios, simples com um macaco e duplo com dois macaco

 

Figura 3.9 – Macacos
 
 
− Dilatómetro permite somente a obtenção 

gerais. Esta técnica permite a caracterização mecânica do paramento exterior da alvenaria

(deformabilidade) e consiste na aplicação de pressões hidrostáticas às paredes por um furo 

cilíndrico, onde a água

sólido envolvido numa membrana de borracha

 

Figura
 

− Ensaio de arrancamento (

o auxílio de uma carotad

epoxídica. Aplica-se um

tensão em MPa à qual o conjunto “carote

Esta técnica permite saber qual a capacidade de aderência do revestimento ao suporte

figura 3.11 [64, 137]. 
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técnicas ligeiramente destrutivas possibilitam uma informação mais realista e 

pormenorizada comparativamente às não destrutivas e devem pouco intrusivas quanto possível.

se alguns dos ensaios mais relevantes tais como [25

-Jack), consiste na execução de um rasgo na alvenaria (reduz o 

estado de tensão), seguida da introdução do macaco plano figura 

pressão é por meio de uma bomba hidráulica, neste ensaio obtêm

compressão e deformabilidade da alvenaria, resistência ao corte das juntas de argamassa e 

inda o estado de tensão in situ na parede. Esta técnica é fiável e pode ser dividida em dois 

ensaios, simples com um macaco e duplo com dois macacos, figura 3.9 

  
 

acacos-planos duplos e operador a executar o ensaio

Dilatómetro permite somente a obtenção do módulo de elasticidade da alvenaria

Esta técnica permite a caracterização mecânica do paramento exterior da alvenaria

e consiste na aplicação de pressões hidrostáticas às paredes por um furo 

água é bombeada para o interior de uma sonda provida de um corp

sólido envolvido numa membrana de borracha, figura 3.10 [25].  

  

Figura 3.10 – Dilatómetro e respectivo ensaio [25] 

Ensaio de arrancamento (Pull-Off) consiste na execução de uma carotagem da parede 

o auxílio de uma carotadora, onde é fixada uma pastilha metálica por meio de uma cola 

se uma força de tracção por meio de um dinamómetro

o conjunto “carote-pastilha” é arrancado pela secção mais frági

Esta técnica permite saber qual a capacidade de aderência do revestimento ao suporte

Anomalias e métodos de diagnóstico em edifícios antigos 

possibilitam uma informação mais realista e 

devem pouco intrusivas quanto possível. 

25]: 

, consiste na execução de um rasgo na alvenaria (reduz o 

 3.9. O aumento de 

obtêm-se a resistência à 

resistência ao corte das juntas de argamassa e 

ode ser dividida em dois 

 [25, 78, 137]. 

 

e operador a executar o ensaio [135] 

da alvenaria em termos 

Esta técnica permite a caracterização mecânica do paramento exterior da alvenaria 

e consiste na aplicação de pressões hidrostáticas às paredes por um furo 

de uma sonda provida de um corpo 

 

uma carotagem da parede com 

por meio de uma cola 

por meio de um dinamómetro e assinala-se a 

é arrancado pela secção mais frágil.  

Esta técnica permite saber qual a capacidade de aderência do revestimento ao suporte, 
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Figura 3.11 – Ensaio de arrancamento [64] 
  

− Câmara boroscópica, figura 3.12 consiste na elaboração de um pequeno furo onde se 

introduz uma câmara que permite filmar e fotografar o interior da parede, permitindo assim a 

identificação de fissuras, vazios e materiais constituintes da parede de alvenaria [137]. 

 

   

Figura 3.12 – Inspecção de anomalias usando uma câmara boroscópica [135] 

 

 

As técnicas não-destrutivas, não são invasivas para a estrutura e fornecem algumas 

informações qualitativas sobre parâmetros para avaliar as características mecânicas do material, 

inclusivamente possibilitam a revelação de algumas anomalias, que de outro caso só poderiam ser 

detectadas por ensaios destrutivos.  

Dos ensaios inerentes a este tipo de técnica enumera-se os mais usuais [25, 137]: 

− Ultra-Sons (Cross Hole) baseiam-se no tempo de propagação que as ondas sonoras 

demoram desde o emissor (que gera um impulso) até ao receptor, o que permite aferir a sua 

velocidade de propagação, figura 3.13. Em estruturas homogéneas usam-se impulsos ultra-

sónicos, enquanto em estruturas heterogéneas, o impulso é gerado por um martelo 

(transmissor mecânico); neste último caso o tempo de propagação aumenta e a amplitude 

das ondas é reduzido. Este ensaio permite detectar as descontinuidades existentes [25, 77]. 

 



 

 

Figura 3.13 –

− Tomografia sónica, figura 

complexidade de dados, no processamento e anális

mapa pormenorizado da distribuição da velocidade de propagação das ondas

estruturas de alvenaria usam

 

Figura 3.14 – Tomografia de uma parede de alvenaria

 

− Ensaios de Radar (GPR 

electromagnéticas num espectro operativo a oscilarem 

GHz (melhor precisão). Neste ensaio é elaborado um radargrama

de edifícios antigos, permite a detecção de vazios, fissuras, a heterogeneidade de materiais 

e sua espessura [25, 135

 

                             a) Ensaio de radar [133]          b) Radargrama obtido num ensaio [135]  

Figura 3.15
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– Aparelho e disposição do ensaio de ultra-sons 
 

, figura 3.14 é muito semelhante a ensaio anterior, apenas difere na 

complexidade de dados, no processamento e análise dos resultados; é possível elaborar um 

mapa pormenorizado da distribuição da velocidade de propagação das ondas

estruturas de alvenaria usam-se frequências compreendidas entre os 20

  

Tomografia de uma parede de alvenaria antes e depois da injecção de grout

Ensaios de Radar (GPR – Ground Penetrating Radar), figura 3.15 onde são emitidas ondas 

electromagnéticas num espectro operativo a oscilarem os 100MHz (maior alcance) e 1,6 

GHz (melhor precisão). Neste ensaio é elaborado um radargrama, onde no caso de paredes 

de edifícios antigos, permite a detecção de vazios, fissuras, a heterogeneidade de materiais 

, 135]. 

  

a) Ensaio de radar [133]          b) Radargrama obtido num ensaio [135]  

 

15 – Máquina de ensaio de radar e radargrama 
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[134] 

é muito semelhante a ensaio anterior, apenas difere na 

e dos resultados; é possível elaborar um 

mapa pormenorizado da distribuição da velocidade de propagação das ondas. Para 

didas entre os 20 e os 70KHz [25].   

 

antes e depois da injecção de grout [105] 

nde são emitidas ondas 

os 100MHz (maior alcance) e 1,6 

onde no caso de paredes 

de edifícios antigos, permite a detecção de vazios, fissuras, a heterogeneidade de materiais 

 

a) Ensaio de radar [133]          b) Radargrama obtido num ensaio [135]   
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− Estetoscopia ou Impact

martelo e um estetoscópio e possibilita a identificação de diversos materiais pelas diversas 

sonoridades emitidas, aquando o impulso mecânico

 

Figura 3.16 – V

 

− Esclerómetro de pêndulo permite aferir a resistência à compressão da argamassa em 

paredes de alvenaria. Este ensaio consiste no choque de uma massa contra a superfície

que, ressalta no sentido contrário, sendo a

figura 3.17 [137]. 

 

Figura 3.17 – Esclerómetro de pên

 
− Termografia usa uma câmara

elaboração de um termograma 

alvenaria; em edifícios antigos 

paredes, assim como a presença ou inexistência de humidade

 

Figura 3.18
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Impact-echo é em tudo semelhante ao ensaio de ultra

martelo e um estetoscópio e possibilita a identificação de diversos materiais pelas diversas 

sonoridades emitidas, aquando o impulso mecânico, figura 3.16 [25, 77]

  
Velocidade de propagação num elemento estrutural

Esclerómetro de pêndulo permite aferir a resistência à compressão da argamassa em 

paredes de alvenaria. Este ensaio consiste no choque de uma massa contra a superfície

ressalta no sentido contrário, sendo a dureza da superfície proporcional ao ressalto

  
Esclerómetro de pêndulo e respectivo ensaio [137

Termografia usa uma câmara térmica sensível à radiação infra-vermelha onde possibilita a 

elaboração de um termograma (emissividade dos materiais) da superfície da 

em edifícios antigos permite a identificação de vários materiais constituintes das 

como a presença ou inexistência de humidade, figura 3.1

  

18 – Câmara termográfica e respectiva termografia

 
 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

ao ensaio de ultra-sons; usa um 

martelo e um estetoscópio e possibilita a identificação de diversos materiais pelas diversas 

].  

 
elocidade de propagação num elemento estrutural [151] 

Esclerómetro de pêndulo permite aferir a resistência à compressão da argamassa em 

paredes de alvenaria. Este ensaio consiste no choque de uma massa contra a superfície 

dureza da superfície proporcional ao ressalto, 

 
137] 

vermelha onde possibilita a 

superfície da parede de 

a identificação de vários materiais constituintes das 

18 [77, 124]. 

e respectiva termografia [124] 



 

 

− Ensaios dinâmicos fornece

possibilita analisar o comportamento 

consiste em aplicar uma excitação dinâmica à estrutura que pode ser por exempl

de veículos pesados, além disso tem havido

execução e fiabilidade de dados

 

Figura 3.19 – Espectro de frequências, acelerações e ensaio

 

− Porosidade superficial utiliza um tubo de Karsten (tubo de plástico em L), em que o bordo 

deste é coberto com mástique

tempo de absorção de água

água do revestimento de uma parede de alvenaria

 

Figura 3.20 – Exemplo de um ensaio de porosidade superficial
 

− Humidade superficial medida através de um humidímetro

pontiagudos que fazem passar uma corrente eléctrica

é inversamente proporcional ao valor da resistência eléctrica medi

 

Figura
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fornecem alguns parâmetros (modos de vibração e 

o comportamento e a integridade da estrutura, figura 

consiste em aplicar uma excitação dinâmica à estrutura que pode ser por exempl

de veículos pesados, além disso tem havido uma crescente utilização pela sua facilidade de 

execução e fiabilidade de dados [25]. 

           
 

Espectro de frequências, acelerações e ensaio dinâmico

utiliza um tubo de Karsten (tubo de plástico em L), em que o bordo 

deste é coberto com mástique e pressionado contra o suporte; o tubo é cheio e regista

água, figura 3.20. Este ensaio permite determinar a 

do revestimento de uma parede de alvenaria [137]. 

  

Exemplo de um ensaio de porosidade superficial e tubo de Karsten

Humidade superficial medida através de um humidímetro provido com 2 eléctrodos

fazem passar uma corrente eléctrica, figura 3.21. O Teor 

inversamente proporcional ao valor da resistência eléctrica medida

 

Figura 3.21 – Ensaio de humidade superficial [131] 
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Anomalias e métodos de diagnóstico em edifícios antigos 

(modos de vibração e frequências), o que 

, figura 3.19. Este ensaio 

consiste em aplicar uma excitação dinâmica à estrutura que pode ser por exemplo o tráfego 

te utilização pela sua facilidade de 

 

dinâmico [25] 

utiliza um tubo de Karsten (tubo de plástico em L), em que o bordo 

e pressionado contra o suporte; o tubo é cheio e regista-se o 

. Este ensaio permite determinar a permeabilidade à 

e tubo de Karsten [145] 

provido com 2 eléctrodos 

O Teor de humidade 

a na parede [46]. 
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Em paredes de edifícios antigos é usual complementar os ensaios in situ por ensaios 

laboratoriais dos quais se destacam [13, 25]: 

− Teor de humidade no interior da parede por meio de diferença de massa húmida da amostra 

colhida no local comparativamente à massa seca. 

 
− Sais solúveis onde são colocados diversos reagentes sobre a amostra recolhida, com o 

intuito de indicar a presença de sulfatos (fertilizantes), nitratos (decomposição material 

orgânico) ou cloretos (proximidade de zonas costeiras). Essa comparação é feira com 

recurso a uma comparação de cores numa tabela de referência fornecida pelo fabricante. 

 
− Profundidade de carbonatação onde se pulveriza a amostra recolhida com fenolftaleína, se 

esta apresentar uma cor vermelho-carmim com pH maior que 9,5 significa que a amostra 

não está carbonatada; caso contrário a amostra permanece com a sua cor de origem. Com 

o auxílio de uma craveira efectua-se a medição da profundidade de carbonatação. 

 

O Processo de Carbonatação é um fenómeno que consiste na reacção do dióxido de carbono 

existente na atmosfera com o hidróxido de cálcio presente no interior da alvenaria originando a 

formação de carbonato de cálcio e água, ou seja Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O. Neste processo o 

pH da parede passa ao longo do tempo de 12 para 8.  

Se existirem elementos metálicos inseridos na alvenaria, estes deixam de estar protegidos 

contra a corrosão [152].  

 

Contudo existem outros métodos de ensaios ditos indirectos, que resultam da experiência e 

conhecimento adquiridos ao longo dos tempos. Estes métodos usam fórmulas semi-empíricas e não 

são cientificamente válidos, porém até há pouco tempo, em pleno séc. XX ainda eram usados, um 

bom exemplo é o RGEU [25]. 
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Capítulo 4 

 

Capítulo  4 - TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO  

Capítulo  5 - DE PAREDES E FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 

 

4.1. Considerações gerais 

 

Uma reabilitação em edifícios subentende uma resolução das anomalias construtivas, ao mesmo 

tempo que se melhora o desempenho do edifício. Deste modo o nível de qualidade é aumentado, 

atingindo-se por vezes exigências funcionais muito acima às quais o edifício foi projectado [1]. 

Antes de se executar uma reabilitação, deve existir [91]: 

• Um exame preliminar onde é realizada uma análise histórica do edificado (anamnese); 

um levantamento geométrico;  

• Caracterização da construção e seu funcionamento estrutural com recurso a modelos 

computacionais tipo elementos finitos ou ensaios dinâmicos;  

• Identificação das anomalias e das suas causas para uma melhor apreciação da 

estrutura (diagnóstico);  

• Uma criteriosa escolha e adequada aplicação (terapia); 

• Uma monitorização da eficácia da intervenção (controlo).  

Os critérios para uma adequada reabilitação foram inicialmente dispostos na Carta de Veneza 

em 1964, mais tarde o ICOMOS baseia-se em alguns princípios e desenvolve uma metodologia para 

a reabilitação, esquematizada na figura 4.1. 

Após a escolha do tipo intervenção a realizar em edifícios antigos, é preciso ter em atenção 

alguns requisitos importantes; tais como a durabilidade dos materiais [1, 10, 21]. 

A eficácia também tem que se verificar, pois é fundamental que a solução a aplicada satisfaça as 

exigências funcionais para o qual se destina, assim como seja a mais adequada. Ao assegurar a 

compatibilidade física, química e mecânica dos materiais, está-se a mitigar possíveis anomalias 

tornando-se fulcral conhecer as propriedades e funcionamento dos materiais [1, 77]. 

A reversibilidade dos materiais numa reabilitação de edifícios antigos é importante, pelo que tem 

que haver sempre a possibilidade de remover os antigos materiais sem que haja dano na estrutura, 

substituindo assim por novos materiais, mais adequados [77, 90]. 

É fundamental não esquecer que qualquer intervenção deve ser a menos intrusiva possível; tem 

que ter um custo mínimo não superior à da demolição e posterior construção nova, (o que deixaria de 

competitivo em termos económicos) e por último deve estar integrada com o edifício e o meio 

envolvente. É na fase de projecto que se define o grau de intervenção a efectuar, podendo esta ser: 

• Ligeira 

• Média 

• Profunda 
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Uma reabilitação ligeira compreende 

sistema de drenagem de águas, 

no pavimento assim como pinturas globais do edifício (interiores e exteriores).

se altera a estrutura do edifício

supracitados, são ainda realizados

de paredes divisórias. A reabilitação

edifícios muito deteriorados. São executadas novas infra

águas; todavia a aparência original fica inalterada. Neste tipo podem

interior é demolido, ficando somente as fachadas

 

Figura 4.1 –
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ligeira compreende pequenas reparações nomeadamente 

sistema de drenagem de águas, recolocação de telhas, substituição de alguns elementos de madeira 

no pavimento assim como pinturas globais do edifício (interiores e exteriores). Nesta intervenção não 

edifício. No caso de uma reabilitação média, para além dos trabalhos 

realizados possíveis reforços na estrutura e remoção ou construção de novas 

A reabilitação profunda, por ser a mais dispendiosa de todas, só é aplicável em 

muito deteriorados. São executadas novas infra-estruturas de electricidade, gás, esgotos e 

; todavia a aparência original fica inalterada. Neste tipo podem-se incluir os edifícios cujo 

ficando somente as fachadas [1]. 

 
– Metodologia para a reabilitação, adaptado [20] 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

pequenas reparações nomeadamente reparação do 

recolocação de telhas, substituição de alguns elementos de madeira 

Nesta intervenção não 

, para além dos trabalhos 

remoção ou construção de novas 

a de todas, só é aplicável em 

estruturas de electricidade, gás, esgotos e 

se incluir os edifícios cujo 
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4.2. Principais técnicas de reforço em paredes 

 
As técnicas de reforço dividem-se em dois grupos quanto aos efeitos e quanto aos materiais. 

Relativamente aos efeitos subdividem-se em técnicas de reforço passivo em que os esforços não 

alteram as condições de equilíbrio, apenas operam para solicitações acima do estado do equilíbrio, 

ou técnicas de reforço activo como por exemplo as soluções pré-esforçadas que induzem a 

alterações do estado de deformabilidade e equilíbrio da estrutura [90, 91].  

Quanto aos materiais, as técnicas de reforço assumem-se tradicionais onde se utilizam 

processos de construção similares aos originais; ou então podem ser modernas com a 

implementação de materiais inovadores e equipamentos modernos [90].  

As técnicas de reforço devem visar a manutenção do esquema estrutural de origem e não 

aumentarem significativamente a massa nem a rigidez dos componentes [23]. 

Nos seguintes pontos abordam-se cada uma das principais técnicas de reforço em paredes: 

• Injecções de caldas; 

• Gateamento de fendas; 

• Substituição do material degradado; 

• Tirantes passivos; 

• Pré-esforço; 

• Refechamento de juntas; 

• Reboco armado; 

• Cintagem global do edifício; 

• Encamisamento; 

• Materiais compósitos FRP; 

• Confinamento transversal (será abordado no Capítulo 5); 

• Outras soluções.  

 

4.2.1. Injecções de caldas 

 
Esta técnica é utilizada para preencher vazios e fissuras no interior da alvenaria, consolidar 

fracturas e melhorar as características resistentes da parede. Consiste na injecção de caldas ou 

resinas introduzidas em orifícios efectuados no paramento exterior da alvenaria, num padrão de 

furação dispostos em quincôncio (quatro furos dispostos em quadrado e um furo no meio) [1, 77, 90]. 

Ao serem aplicadas modificam as características mecânicas e físicas do material, pelo que é 

aconselhável que as alvenarias não estejam desagregadas nem mal argamassadas quando esta 

técnica for aplicada [1]. Em paredes de “múltiplas folhas” esta técnica permite consolidar o núcleo 

interior que regra geral tem uma reduzida resistência [78].  

As caldas utilizadas podem ser de silicatos de sódio ou de potássio, caldas de cimentos 

estabilizadas por cal ou bentonite, caldas de cimento especiais e caldas nobres tais como resinas 

epoxídicas e resinas de poliésteres, sendo estas últimas quando existem exigências especiais de 

resistência mecânica. As caldas são injectadas por gravidade, pressão ou por vácuo [1, 91].  
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Uma exigência requerida às caldas é que estas devem ser pouco retrácteis e possuir fluidez 

suficiente de modo a permitir a sua penetração nas cavidades existentes (mesmo em fendas com 

uma abertura compreendida entre 2 e 3mm podem advir complicações). Caso as cavidades sejam de 

grande dimensão injecta-se uma argamassa ou um betão de baixa viscosidade [77, 91]. 

 
Na injecção por gravidade as caldas são inseridas através de seringas hipodérmicas que estão 

colocadas sobre os tubos.  

Regra geral esta técnica utiliza-se em alvenarias muito degradadas, figura 4.2 a) [78]. 

 
 A injecção por pressão realiza-se com recurso a tubos inseridos na alvenaria onde a calda é 

bombeada sob uma pressão cujos valores máximos oscilam entre os 0,1MPa e os 0,2MPa. Regra 

geral injecta-se a calda nos tubos de baixo até começar a sair nos tubos no nível imediatamente 

acima, só assim se garante que toda a secção está preenchida, sendo este procedimento repetido 

por várias vezes. Esta técnica implementa-se em alvenarias degradadas, mas suficiente robustas 

para suportar as pressões indicadas, figura 4.2 b) [78]. 

 
Na injecção por vácuo emprega-se uma calda muito fina em que a aspiração no tubo superior 

faz com que a calda ao ser introduzida nos tubos inferiores seja introduzida por efeito de sucção, 

figura 4.2 c). A injecção por vácuo das caldas é adequada para o reforço de elementos 

arquitectónicos de pequeno porte ou elementos removíveis como estátuas, pelo que se utilizam 

caldas muito fluidas [78]. 

A grande vantagem desta técnica é que não altera o aspecto visual da parede. Porém as 

injecções com caldas de argamassas cimentícias têm a desvantagem de poder levar à formação de 

sais na parede, em particular thaumasite (no interior) e etringite (no exterior), além disso a própria 

composição da calda pode ser um problema pois esta depende de vários factores tais como a 

porosidade do suporte, sua granulometria, composição química e capacidade de absorção [90]. 

Antes da utilização das caldas é fundamental aferir a sua adequabilidade, pelo que é necessário 

executar alguns ensaios in situ e em laboratório a fim de comprovar a sua eficácia. 

 
A extracção de carotes e os ultra-sons fornecem informações relevantes sobre o índice de vazios 

da alvenaria, pelo que a eficiência da injecção de caldas é recomendada para valores compreendidos 

entre 2 e 15% de índice de vazios (valores obtidos em ensaios laboratoriais) [77, 91]. O procedimento 

é realizado através das seguintes etapas: 

• Remoção do reboco; 

• Limpeza da parede com jacto de vapor de água; 

• Selagem das fissuras para evitar fugas da calda; 

• Execução dos furos de injecção com recurso a um berbequim mecânico; 

• Colocação dos tubos com diâmetro entre os 15 e 20mm e uma profundidade entre 15 e 

20cm, figura 4.2 d); 

• Lavagem interna da parede para facilitar a penetração da calda; 

• Injecção propriamente dita (de baixo para cima para evitar aprisionamento de ar) 
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                       a) Gravidade [97]  

Figura 4.2
 
 

4.2.2. Gateamento de fendas

 

Trata-se de uma técnica usada para garantir uma boa ligação entre as pedras, 

em conjunto com a injecção de fendas

grampos). O gateamento é realizado com recurso a grampos de 

c) a atravessar as fendas em ambas as faces da alvenaria

paredes em edifícios antigos, a interligação dos g

grampos é realizada por meio de uma resina epoxídica

pode ser aplicada no reforço das ligações de canto entre paredes exteriores (cunhais) 

figura 4.3 b). O procedimento é realizad

• Remoção da argamassa, limpeza do 

• Injecção de caldas em locais com um afastamento aproximado de 0,5m;

• Colocação dos grampos metálicos com diâmetro maior ou igual a 6mm.
 

 

 

                  a) Gateamento em parede  
 
 
 
 
 

Figura 4.3

 Fendas a injectar “Gato” a atravessar a 
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         b) Pressão [35]                 c) Vácuo [111]

 
2 – Exemplificação dos diferentes tipos de injecção

Gateamento de fendas 

usada para garantir uma boa ligação entre as pedras, 

com a injecção de fendas, para mitigar a concentração de tensões elevadas

O gateamento é realizado com recurso a grampos de latão ou aço inox

a atravessar as fendas em ambas as faces da alvenaria, figura 4.3 a). Devido à espessura das 

paredes em edifícios antigos, a interligação dos gatos torna-se morosa e difícil. A a

é realizada por meio de uma resina epoxídica ou calda de cimento. E

as ligações de canto entre paredes exteriores (cunhais) 

O procedimento é realizado através das seguintes etapas [1, 79, 90, 91]:

Remoção da argamassa, limpeza do suporte com jacto de água ou jacto de ar;

Injecção de caldas em locais com um afastamento aproximado de 0,5m;

Colocação dos grampos metálicos com diâmetro maior ou igual a 6mm.

          

Gateamento em parede [1]             b) Reforço dos cunhais [90]     c) 

3 – Diferentes aplicações do gateamento de fendas
 

“Gato” a atravessar a 

fenda 

e fundações de edifícios antigos 

 

[111]                  

Exemplificação dos diferentes tipos de injecção 

usada para garantir uma boa ligação entre as pedras, que é aplicada 

para mitigar a concentração de tensões elevadas (nos 

inox (“gatos”), figura 4.3 

Devido à espessura das 

se morosa e difícil. A ancoragem dos 

Esta técnica também 

as ligações de canto entre paredes exteriores (cunhais) e ortogonais, 

o através das seguintes etapas [1, 79, 90, 91]: 

com jacto de água ou jacto de ar; 

Injecção de caldas em locais com um afastamento aproximado de 0,5m; 

Colocação dos grampos metálicos com diâmetro maior ou igual a 6mm. 

  

c) Gato metálico [90] 

Diferentes aplicações do gateamento de fendas 
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4.2.3. Substituição do material degradado

 

Esta técnica consiste na substituição 

materiais novos, figura 4.4. Empregam

garantindo assim a compatibilidade dos materiais; todavia a grande dificuldad

pretende assegurar a compatibilidade da argamassa a utilizar, nomeadamente 

da mesma [1, 90]. 

É aconselhável o uso de argamassas correntes de cimento e areia

anti-expansão ou anti-retracção, 

cal e areia para melhorar a compatibilidade mecânica e física dos materiais 

técnica morosa mas com grande nível de eficácia [91].

 É necessário verificar alguns

como o trabalho deve-se efectuar

deve ter limites irregulares para promover 

Existem alguns cuidados prévios antes da aplicação desta técnica, tais como

• Limpeza da superfície antiga

• Escoramento da totalidade da zona intervencionada

• Numeração dos blocos (

 

       a) Uso dos mesmos materiais   

Figura 4.4 – Exemplo de 
 

4.2.4. Tirantes Passivos 

 

Os tirantes passivos são elementos de ferro ou de aço macio 

e 0,25%) sujeitos a esforços axiais que estão embebidos nas alvenarias

(elemento de fixação), figura 4.5.

equilíbrio tal como foi referido na secção 4.2.

Além disso, podem ser não aderentes (em que o varão de aço inox é fixo por meio de 

ancoragens) ou aderentes em que os varões são embebidos em mangas deformáveis.
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Substituição do material degradado 

onsiste na substituição parcial do material degradado existente

. Empregam-se elementos cerâmicos (tijolos) e pedras de outros locais

a compatibilidade dos materiais; todavia a grande dificuldad

ilidade da argamassa a utilizar, nomeadamente o controlo da 

argamassas correntes de cimento e areia a qual se adicionam aditivos 

 argamassas de cal e areia ou argamassas tradicionais

para melhorar a compatibilidade mecânica e física dos materiais [1, 77

mas com grande nível de eficácia [91]. 

alguns requisitos aquando da aplicação deste método de reforço

se efectuar por pequenos tramos e a interface da alvenaria antiga com a nova 

promover uma melhor aderência [90].  

révios antes da aplicação desta técnica, tais como

Limpeza da superfície antiga; 

scoramento da totalidade da zona intervencionada; 

Numeração dos blocos (caso se trate de uma alvenaria irregular). 

    

mesmos materiais   b) Uso de materiais diferentes   c) Incompatibilidade de materiais
 

Exemplo de diferentes reparações com substituição do material

Os tirantes passivos são elementos de ferro ou de aço macio (percentagem carbono entre 0,15

sujeitos a esforços axiais que estão embebidos nas alvenarias, com a devida ancoragem

. São denominados por passivos porque não alteram as condições de 

ido na secção 4.2.  

Além disso, podem ser não aderentes (em que o varão de aço inox é fixo por meio de 

ancoragens) ou aderentes em que os varões são embebidos em mangas deformáveis.

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

existente da alvenaria por 

elementos cerâmicos (tijolos) e pedras de outros locais, 

a compatibilidade dos materiais; todavia a grande dificuldade existe quando se 

controlo da retracção 

a qual se adicionam aditivos 

argamassas tradicionais de cimento, 

, 77]. Trata-se de uma 

requisitos aquando da aplicação deste método de reforço tais 

interface da alvenaria antiga com a nova 

révios antes da aplicação desta técnica, tais como [78]: 

 

c) Incompatibilidade de materiais 

do material [136] 

carbono entre 0,15% 

com a devida ancoragem 

São denominados por passivos porque não alteram as condições de 

Além disso, podem ser não aderentes (em que o varão de aço inox é fixo por meio de 

ancoragens) ou aderentes em que os varões são embebidos em mangas deformáveis. 
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Os tirantes têm como exigência funcional a mobilização de acções para cont

alteram o estado de equilíbrio da estrutura

em arco, deste modo previnem o colapso (para fora do plano) das paredes de alvenaria 

Este tipo de reforço tem o inconveniente de 

(efeito de relaxação do aço), razão pela qual se 

varões de FRP, se sobredimensiona o varão

ainda se aplica uma força axial que seja o suficiente para a sua fixação mas também o suficiente para 

atenuar o efeito de relaxação [37

 

  

       a) Ancoragem antiga [52]    
 

Figura 4.5 
 

4.2.5. Pré-esforço 

 

Esta técnica reversível que p

parede (compressão, tracção e corte)

opostas (flexão). Também se comprova a sua eficácia na verificação dos ELS (controlo da 

fendilhação e deformação) [91].  

É possível controlar de uma forma mais rigorosa o esticamento do aç

resistente da secção) em relação aos tirantes passivos

tempo devido aos efeitos de fluência da alvenaria e relaxação do próprio varão. 

Em contrapartida alteram-se as condições de equilíbrio da estrutura

momento flector associado à força aplicada

por si são efeitos opostos, na medida em que se está precisamente a cr

aquelas que se pretende mitigar [1]

É aconselhável que pré-esforço

resistente dos elementos a reforçar

fora do plano, além disso os varões têm que ter uma protecção contra a corrosão

Regra geral implementa-se esta técnica quando há eliminação de elementos estruturais (caso de 

pilares ou de paredes) [77]. 
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Os tirantes têm como exigência funcional a mobilização de acções para cont

da estrutura, como por exemplo os impulsos horizontais de coberturas 

, deste modo previnem o colapso (para fora do plano) das paredes de alvenaria 

Este tipo de reforço tem o inconveniente de poder sofrer alongamentos relativamente grandes

, razão pela qual se aplica um aço de elevada resistência à tracção

sobredimensiona o varão (secção com um diâmetro superior ao necessário) ou 

uma força axial que seja o suficiente para a sua fixação mas também o suficiente para 

37].    

 

  b) Tirante no interior [23]     c) Pormenor construtivo

 – Esquema da aplicação de um tirante passivo 

permite aperfeiçoar a capacidade resistente da estrutura

parede (compressão, tracção e corte) e fora do plano da parede no caso da ligação entre paredes 

. Também se comprova a sua eficácia na verificação dos ELS (controlo da 

 

a forma mais rigorosa o esticamento do aço (limitado pela capacidade 

em relação aos tirantes passivos, que regra geral se perde com o passar do 

tempo devido aos efeitos de fluência da alvenaria e relaxação do próprio varão.  

se as condições de equilíbrio da estrutura (através da formação

momento flector associado à força aplicada que pode originar o colapso para fora do plano

por si são efeitos opostos, na medida em que se está precisamente a criar anomalias similares com 

[1].  

esforço, figura 4.6 aplicado seja aproximadamente 25% da capacidade 

resistente dos elementos a reforçar e nunca se deve exceder a resistência à flexão da alvenaria par

, além disso os varões têm que ter uma protecção contra a corrosão 

se esta técnica quando há eliminação de elementos estruturais (caso de 

Ancoragem de manga deformável

e fundações de edifícios antigos 

Os tirantes têm como exigência funcional a mobilização de acções para contrariar as forças que 

, como por exemplo os impulsos horizontais de coberturas 

, deste modo previnem o colapso (para fora do plano) das paredes de alvenaria [1].  

poder sofrer alongamentos relativamente grandes 

aplica um aço de elevada resistência à tracção ou 

(secção com um diâmetro superior ao necessário) ou 

uma força axial que seja o suficiente para a sua fixação mas também o suficiente para 

 

Pormenor construtivo [23] 

ermite aperfeiçoar a capacidade resistente da estrutura no plano da 

ligação entre paredes 

. Também se comprova a sua eficácia na verificação dos ELS (controlo da 

o (limitado pela capacidade 

, que regra geral se perde com o passar do 

através da formação de um 

que pode originar o colapso para fora do plano) o que só 

iar anomalias similares com 

aplicado seja aproximadamente 25% da capacidade 

e nunca se deve exceder a resistência à flexão da alvenaria para 

 [23].  

se esta técnica quando há eliminação de elementos estruturais (caso de 

Rótula 

Esticador 

Ancoragem de manga deformável 
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As soluções de reforço recorrendo ao 

• Tirantes no plano da parede

− Internos (utiliza equipamento de perfuração de elevada precisão)

− Externos (não requer equipamento de perfuração

ancoragens) 

• Pregagens entre paredes opostas

• Confinamento ao nível dos pavimentos
 
 

a) Esboço representativo da amarração do pré
 

Figura 4.6 – Esquema da a
 
 

4.2.6. Refechamento de juntas

 
Trata-se de uma técnica de reforço de simples execução e consiste na remoção 

degradada numa profundidade compreendida entre 5 e 7cm

da secção) e numa altura de aproximadamente 1cm

de água a baixa pressão e substituição do material removido

mecânicas e de durabilidade, figura 

Quando se executa este tipo de reforço em paredes com 

de um paramento só deve ser removida após o findar dos trabalhos no paramento contrário

como se deve deixar pelo menos 

É uma técnica que pode ser usada 

aumentar a resistência mecânica 

compreende as seguintes etapas [90

• Remoção da argamassa das juntas

• Lavagem das juntas com água a pressão reduzida

• Reposição das juntas.
 

Tirante 
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As soluções de reforço recorrendo ao pré-esforço podem ser de 3 tipos [77, 117]

Tirantes no plano da parede (não aconselhável em alvenarias de pedra irregular)

Internos (utiliza equipamento de perfuração de elevada precisão) 

Externos (não requer equipamento de perfuração, excepto na interfa

Pregagens entre paredes opostas (condicionado pela resistência ao punçoa

Confinamento ao nível dos pavimentos.  

representativo da amarração do pré-esforço         b) Pormenor construtivo

Esquema da aplicação do pré-esforço exterior em paredes de alvenaria

Refechamento de juntas 

se de uma técnica de reforço de simples execução e consiste na remoção 

numa profundidade compreendida entre 5 e 7cm (nunca excedendo 1/3 do comprimento 

da secção) e numa altura de aproximadamente 1cm, seguida de uma lavagem da junta com um jacto 

de água a baixa pressão e substituição do material removido por outro com melhores características

, figura 4.7 [78].  

Quando se executa este tipo de reforço em paredes com dois paramentos, a argamassa da junta 

de um paramento só deve ser removida após o findar dos trabalhos no paramento contrário

como se deve deixar pelo menos um terço da argamassa original no núcleo central

que pode ser usada quando se pretende melhorar a estanquidade á água, 

resistência mecânica e controlar a fendilhação da alvenaria. A aplicação desta técnica 

compreende as seguintes etapas [90, 97]: 

Remoção da argamassa das juntas; 

Lavagem das juntas com água a pressão reduzida; 

. 

Tirante 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

[77, 117]: 

(não aconselhável em alvenarias de pedra irregular); 

 

, excepto na interface com as 

(condicionado pela resistência ao punçoamento); 

 

Pormenor construtivo 

esforço exterior em paredes de alvenaria [23] 

se de uma técnica de reforço de simples execução e consiste na remoção de argamassa 

(nunca excedendo 1/3 do comprimento 

lavagem da junta com um jacto 

om melhores características 

paramentos, a argamassa da junta 

de um paramento só deve ser removida após o findar dos trabalhos no paramento contrário, assim 

da argamassa original no núcleo central [1, 77]. 

elhorar a estanquidade á água, 

A aplicação desta técnica 

Chapa de 
amarração 
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Figura 4.7 – Aspecto antes da aplicação da 

 
Pode-se em complemento desta técnica, executar o refechamento de juntas 

em aço ou com materiais compósitos tipo FRP

as armaduras são fixadas por meio de conectores

refechamento simples, todavia só deverá ser implementada em paredes de alvenaria com juntas 

regulares, figura 4.8. Sempre que 

O processo de aplicação é composto pelos seguintes trabalhos

• Remoção parcial da argamassa nas juntas

• Implementação de uma

• Colocação da armadura de reforço (

• Execução de pregagens (se parede de grande espessura)

• Aplicação de uma camada de recobrimento

 

         a) Parede com três panos [97]

Figura 4.8 – Representação esquemática do r

4.2.7. Reboco armado 

 
Trata-se de uma técnica que se baseia na colocação de uma armadura, que pode ser em fibra 

de vidro com protecção anti-alcalina

com protecção anti-corrosiva ou aço inox, sendo 

conectores (caso mais comum) para prevenir a desagregação da parede

Por cima da armadura projecta

espessura média compreendida entre os 5 
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Aspecto antes da aplicação da técnica e depois do refechamento das juntas [

se em complemento desta técnica, executar o refechamento de juntas 

em aço ou com materiais compósitos tipo FRP, denominado por refechamento armado

s por meio de conectores. È uma técnica mais eficiente comparativamente ao 

refechamento simples, todavia só deverá ser implementada em paredes de alvenaria com juntas 

. Sempre que possível deve ser aplicadas em ambos os lados da estrut

O processo de aplicação é composto pelos seguintes trabalhos [91]: 

Remoção parcial da argamassa nas juntas e eliminação da sujidade por jacto de ar;

de uma camada de enchimento; 

Colocação da armadura de reforço (fibras de carbono, vidro, aço inoxidável ou laminados)

de pregagens (se parede de grande espessura); 

Aplicação de uma camada de recobrimento e selagem das juntas. 

       

[97]          b) Parede de um pano [97]     c) Varão hel

Representação esquemática do refechamento de juntas com armadura

  

se de uma técnica que se baseia na colocação de uma armadura, que pode ser em fibra 

alcalina, chapa de metal distendido, em malha de aço

corrosiva ou aço inox, sendo a fixação à parede por meio de pregagens

conectores (caso mais comum) para prevenir a desagregação da parede. 

Por cima da armadura projecta-se uma argamassa de cal e areia ou micro

espessura média compreendida entre os 5 e os 30cm [1, 77, 90]. 

e fundações de edifícios antigos 

 

técnica e depois do refechamento das juntas [112] 

se em complemento desta técnica, executar o refechamento de juntas com uma armadura 

, denominado por refechamento armado. Regra geral 

È uma técnica mais eficiente comparativamente ao 

refechamento simples, todavia só deverá ser implementada em paredes de alvenaria com juntas 

ser aplicadas em ambos os lados da estrutura [97]. 

e eliminação da sujidade por jacto de ar; 

vidro, aço inoxidável ou laminados); 

 

c) Varão helicoidal [108] 

efechamento de juntas com armadura 

se de uma técnica que se baseia na colocação de uma armadura, que pode ser em fibra 

malha de aço electrossoldada e 

à parede por meio de pregagens ou por 

ou micro-betão com uma 
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Pode-se aplicar num só pano ou em ambos os panos da alvenaria

aplica-se esta técnica de reforço 

profundas. As armaduras mais usuais são em malhas de aço electro

de vidro (poliéster, poliaramida ou polipropileno)

dimensão com diâmetros entre 1,5 e 2,5mm 

A sua principal dificuldade assenta na compatibilidade do comportamento de materiais

díspares, em que o coeficiente de homogeneização entre o betão e alvenaria é 10:1 ou superior (caso 

da alvenaria em causa ser uma alvenaria tradicional). 

estrutura e a ligação das paredes, controlar a fe

reforçados) e aumentar a capacidade de resistência ao corte [

As principais desvantagens 

do foro arquitectónico provocado pela nova sec

que se encontram salientes em relação à zona corrente, executa

alvenaria através da remoção do reboco superficial

argamassa [1, 77]. O processo de aplicação é composto pelas seguintes etapas

• Limpeza da superfície com jacto de água ou areia

• Aplicação da camada de argamassa

• Colocação da malha e sua fixação por meio de pequenas pregagens

• Execução de uma camada de recobrimento entre 2 e 5cm

 

                 a) Rede em polipropileno
         aplicação do sistema “Richter

 
Figura

4.2.8. Cintagem global do edifício

 
Trata-se de uma técnica de reforço parcialmente reversível 

paredes periféricas, com o intuito de melhorar o comportamento da alvenaria face a forças ortogonais 

ao plano, figura 4.10 [78].  

Regra geral aplica-se em zonas

melhorando o comportamento sísmico

ferro originando a alteração do aspecto exterior (para a colocação de chapas em U) pelo que se 

considera uma técnica intrusiva [21]

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal
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se aplicar num só pano ou em ambos os panos da alvenaria (se for propício)

técnica de reforço de paredes a alvenarias muito degradadas, ou seja em intervenções 

As armaduras mais usuais são em malhas de aço electrossoldadas ou em redes de fibras 

poliéster, poliaramida ou polipropileno) e a sua fixação é por meio de pregagens de reduzida 

dimensão com diâmetros entre 1,5 e 2,5mm ou por fixadores, figura 4.9 [1, 23, 90

A sua principal dificuldade assenta na compatibilidade do comportamento de materiais

díspares, em que o coeficiente de homogeneização entre o betão e alvenaria é 10:1 ou superior (caso 

uma alvenaria tradicional). Esta técnica permite melhorar a ductilidade da 

estrutura e a ligação das paredes, controlar a fendilhação, (face a elementos que não foram 

reforçados) e aumentar a capacidade de resistência ao corte [1, 77].  

As principais desvantagens são a não verificação do princípio da reversibilidade

do foro arquitectónico provocado pela nova secção transversal, pois no caso de cantarias exteriores 

que se encontram salientes em relação à zona corrente, executa-se um aumento da zona saneada da 

alvenaria através da remoção do reboco superficial acrescido de aproximadamente 5

O processo de aplicação é composto pelas seguintes etapas [91]

Limpeza da superfície com jacto de água ou areia; 

da camada de argamassa por via (manual ou projectada); 

Colocação da malha e sua fixação por meio de pequenas pregagens; 

uma camada de recobrimento entre 2 e 5cm. 

            

polipropileno e                        b) Rede metálica fixa por confinador
RichterGard ®”  

Figura 4.9 – Esquema de alguns tipos de redes [23] 

do edifício 

de reforço parcialmente reversível que consiste n

com o intuito de melhorar o comportamento da alvenaria face a forças ortogonais 

se em zonas de fraca ligação entre pavimentos, paredes e coberturas

melhorando o comportamento sísmico. Os materiais utilizados têm sido tradicionalmente o 

originando a alteração do aspecto exterior (para a colocação de chapas em U) pelo que se 

[21].  

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

(se for propício) e regra geral 

seja em intervenções 

as ou em redes de fibras 

eio de pregagens de reduzida 

90, 91]. 

A sua principal dificuldade assenta na compatibilidade do comportamento de materiais muito 

díspares, em que o coeficiente de homogeneização entre o betão e alvenaria é 10:1 ou superior (caso 

Esta técnica permite melhorar a ductilidade da 

ndilhação, (face a elementos que não foram 

o princípio da reversibilidade e as alterações 

no caso de cantarias exteriores 

se um aumento da zona saneada da 

acrescido de aproximadamente 5cm de 

[91]: 

 

 

b) Rede metálica fixa por confinador 

consiste na cintagem das 

com o intuito de melhorar o comportamento da alvenaria face a forças ortogonais 

de fraca ligação entre pavimentos, paredes e coberturas 

tradicionalmente o aço e o 

originando a alteração do aspecto exterior (para a colocação de chapas em U) pelo que se 
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A recente vulgarização dos materiais compósitos fez com que se começa-se a utilizar em 

projectos de reforço mais recentes, porém existe a problemática da aderência em superfícies 

irregulares [87]. 

O processo de aplicação é composto pelos seguintes trabalhos [87, 91]: 

• Remoção da camada de reboco; 

• Reparação de possíveis anomalias e remoção do material (solto); 

• Limpeza da superfície; 

• Colocação dos elementos de cintagem e sua fixação por conectores. 

 

   

Figura 4.10 – Exemplo de cintagem global [112] 
 

4.2.9. Encamisamento 

 

Também conhecido como Jacketing é de uma técnica que consiste na aplicação de uma camada 

de recobrimento em betão armado numa espessura superior ao de um reboco (aproximadamente 

entre 5 e 10cm), figura 4.11 [90]. 

É de um grau mais intrusivo que a técnica do reboco armado pelo que só deve ser aplicada em 

casos de força maior. Todavia confere maior capacidade resistente à alvenaria, pelo que é utilizada 

quando se pretende aumentar o número de pisos [78]. 

Trata-se de uma técnica irreversível adequada para alvenarias que sejam muito heterogéneas 

em termos de materiais e com argamassas com elevado estado de degradação (alvenaria de pedra 

tradicional). Com esta solução de reforço melhora-se a resistência à compressão, rigidez global e 

aumento da esbeltesa da alvenaria original [90]. 

Como se torna dificultada em alguns casos a tarefa de furação em toda a secção das paredes, é 

muito comum complementar esta técnica de reforço com outras, tais como refechamento de juntas; 

porém caso se efectue o encamisamento em apenas uma das faces da parede deve-se garantir uma 

boa fixação por parte das pregagens transversais.  
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Existem no entanto alguns cuidados antes da aplicação desta técnica [91]:

• Camada exterior de betão adequadamente ligada ao suporte (pregagens transversais)

• Recobrimento de zonas fendilhadas, nos cunhais e e

• Protecção anti-corrosão das malhas de aço (camada de recobrimento de betão)

 

                  a) Exemplo de um encamisamento [A2P]                b) Esquema de aplicação [86] 
 

Figura 4.11 – Representação da a
 

4.2.10.  Materiais compósitos

 

Trata-se de uma técnica reversível e 

reforçados com vários tipos de 

(AFRP) que são fixadas ao suporte por meio de 

É uma técnica que tem sido mais utilizada em recentes projectos de reforço, 

continua a ser uma técnica de reforço 

porque a irregularidade da parede dificulta a sua aplicação, além disso nas situações em que se 

executa uma regularização da superfície, a interface entre o material de regularização e a 

o material compósito e o material de regularização poderá ser 

Podem-se encontrar materiais compósitos comercializados em 

em grelha), mantas (com disposição nas 2 direcções perpendiculares), 

epoxídica), figura 4.12 ou em barras (secção circular ou quadrangular)

As vantagens deste material

reversibilidade entre outras. Enquanto as desvantagens são o 

(CFRP) e ao fogo (AFRP), comportamento frágil e durabilidade (processos cíclicos gelo

O processo de aplicação é composto pelos seguintes trabalhos [90]:

• Remoção do reboco (aplicações em cantos)

• Limpeza da superfície

• Selagem dos poros com um primário (

• Aplicação da cola epoxídica

• Colocação do material
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Existem no entanto alguns cuidados antes da aplicação desta técnica [91]: 

Camada exterior de betão adequadamente ligada ao suporte (pregagens transversais)

Recobrimento de zonas fendilhadas, nos cunhais e envolventes (malhas de reforço)

corrosão das malhas de aço (camada de recobrimento de betão)

   

a) Exemplo de um encamisamento [A2P]                b) Esquema de aplicação [86] 

Representação da aplicação de encamisamento com lâmina

compósitos FRP 

reversível e de fácil aplicabilidade. Nestes materiais 

vários tipos de fibras tais como carbono (CFRP), de vidro (GFRP)

s ao suporte por meio de uma resina (poliéster, epoxy ou acrílica) 

tem sido mais utilizada em recentes projectos de reforço, 

reforço muito dispendiosa. Em alvenarias resume-

de da parede dificulta a sua aplicação, além disso nas situações em que se 

executa uma regularização da superfície, a interface entre o material de regularização e a 

o material compósito e o material de regularização poderá ser deficiente [91, 77]. 

se encontrar materiais compósitos comercializados em fitas (com disposição cruzada ou 

disposição nas 2 direcções perpendiculares), em laminados

ou em barras (secção circular ou quadrangular) [90]. 

material são a elevada resistência à tracção, o peso reduzido, a 

entre outras. Enquanto as desvantagens são o custo, a fraca resistência aos raios UV

, comportamento frágil e durabilidade (processos cíclicos gelo

O processo de aplicação é composto pelos seguintes trabalhos [90]: 

Remoção do reboco (aplicações em cantos); 

a da superfície com jacto de areia; 

Selagem dos poros com um primário (pasta de cimento); 

Aplicação da cola epoxídica; 

Colocação do material. 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

Camada exterior de betão adequadamente ligada ao suporte (pregagens transversais); 

nvolventes (malhas de reforço); 

corrosão das malhas de aço (camada de recobrimento de betão). 

 

a) Exemplo de um encamisamento [A2P]                b) Esquema de aplicação [86]  

lâminas de betão 

materiais usam-se polímeros 

de vidro (GFRP) e aramídicas 

ou acrílica) [90]. 

tem sido mais utilizada em recentes projectos de reforço, porém ainda 

-se a casos pontuais 

de da parede dificulta a sua aplicação, além disso nas situações em que se 

executa uma regularização da superfície, a interface entre o material de regularização e a parede, ou 

  

fitas (com disposição cruzada ou 

aminados (tiras e resina 

o peso reduzido, a 

custo, a fraca resistência aos raios UV 

, comportamento frágil e durabilidade (processos cíclicos gelo-degelo) [91].  
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                    a) Aplicação em obra [136]                b) 

Figura 4.12 –
 

4.2.11.  Outras Soluções 

 

Neste tipo estão incluídas as intervenções muito intrusivas em que a parte interior do edifício é 

demolida e substituída por uma nova estrutura em elementos metálicos ou em betão armado, 

mantendo-se apenas as paredes exteriores

Esta reabilitação profunda é implementada apenas em edifícios de grande valor p

que requer um cuidado acrescido 

compatibilidade dos materiais que têm uma relação de resistência à tracção e compressão de 

aproximada de 10:1 (betão armado 

módulo de elasticidade. Devido às alterações da rigidez impostas pela introdução de novos 

elementos no edifício, torna-se importante executar uma modelação computacional para melhor 

compreender o seu comportamento global

Apesar da intrusividade inerente à técnica, continua a ser a técnica de “reabilitação” 

utilizada em edifícios antigos no território nacional

reabilitação, falta de ética profissional, desrespeito

 

Figura 4.13 – Demolição do interior do edifício e manutenção das paredes exteriores
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a) Aplicação em obra [136]                b) Esboço da disposição das faixas [23]  
 

– Esquema de aplicação e disposição de faixas de FRP 

Neste tipo estão incluídas as intervenções muito intrusivas em que a parte interior do edifício é 

olida e substituída por uma nova estrutura em elementos metálicos ou em betão armado, 

se apenas as paredes exteriores, figura 4.13 a) ou a fachada, figura 4.13 b) 

Esta reabilitação profunda é implementada apenas em edifícios de grande valor p

que requer um cuidado acrescido durante o projecto de execução, nomeadamente com a 

compatibilidade dos materiais que têm uma relação de resistência à tracção e compressão de 

aproximada de 10:1 (betão armado versus alvenaria de pedra), chegando mesmo a 20:1 no c

Devido às alterações da rigidez impostas pela introdução de novos 

se importante executar uma modelação computacional para melhor 

nder o seu comportamento global [1, 77].  

Apesar da intrusividade inerente à técnica, continua a ser a técnica de “reabilitação” 

no território nacional (devido a benefícios fiscais por ser denominada de 

, falta de ética profissional, desrespeito pelo património histórico, entre outros

   

 
Demolição do interior do edifício e manutenção das paredes exteriores

e fundações de edifícios antigos 

     

Esboço da disposição das faixas [23]   

de faixas de FRP  

Neste tipo estão incluídas as intervenções muito intrusivas em que a parte interior do edifício é 

olida e substituída por uma nova estrutura em elementos metálicos ou em betão armado, 

4.13 b) [1]. 

Esta reabilitação profunda é implementada apenas em edifícios de grande valor patrimonial, pelo 

projecto de execução, nomeadamente com a 

compatibilidade dos materiais que têm uma relação de resistência à tracção e compressão de 

ando mesmo a 20:1 no caso do 

Devido às alterações da rigidez impostas pela introdução de novos 

se importante executar uma modelação computacional para melhor 

Apesar da intrusividade inerente à técnica, continua a ser a técnica de “reabilitação” muito 

por ser denominada de 

, entre outros) [78]. 

Demolição do interior do edifício e manutenção das paredes exteriores 

Faixa de FRP 

Conector 
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4.3. Principais técnicas de reforço em fundações 

 

Um reforço em fundações implementa-se por vários motivos tais como [1, 23]: 

• Aumento das cargas impostas ao solo devido a ampliação no número de pisos em altura, 

supressão de paredes resistentes ou alteração do seu tipo uso (habitacional para 

comercial);  

• Assentamentos, rebaixamento do nível freático, meteorização do material constituinte da 

fundação (apodrecimento de madeiras e arrastamento da argamassa), arrastamento dos 

finos do solo; 

• Escavações adjacentes (descompressão do solo) ou alteração das condições de fronteira 

do edifício, tráfego de veículos (vibrações induzidas), ocorrência de sismos. 

 

Estas situações acima descritas poderão ocorrer de uma forma isolada ou conjunta, pelo que a 

necessidade de consolidação e reforço das fundações deve ser realizada atendendo a alguns 

princípios dos quais de podem evidenciar a reversibilidade e intrusividade da solução, a sua 

adequabilidade face às anomalias existentes e o factor económico [1, 90]. 

A aplicação da solução de reforço pode ser implementada sob três formas: 

• Sobre o solo de fundação com o intuito de aumentar a sua capacidade resistente e 

eliminar as causas dos assentamentos; 

• Sobre as fundações através da diminuição da pressão transmitida ao terreno por meio do 

aumento da superfície de contacto com o terreno ou com recurso a recalcamentos; 

• Sobre o edifício pela redução das cargas actuantes ou criação de ligações estruturais 

adicionais. 

 

4.3.1. Intervenção sobre o solo de fundação 

 

Trata-se de uma técnica que permite melhorar as características do solo (capacidade resistente), 

pelo que se deve ter um conhecimento profundo do tipo de terreno (através de prospecções) e da 

geotécnica em si [1]. 

Regra geral utiliza-se a injecção de caldas de cimento que vão colmatar os vazios existentes, 

figura 4.14. Caso se verifique que o solo apresenta uma elevada permeabilidade, então é mais 

indicada a técnica de “Jet Grouting” com pressões a rondar os 4MPa, em que consiste na injecção de 

uma calda de cimento por meio de um ou mais jactos de pressão elevada, originado um material de 

características mecânicas melhoradas [1, 102].  

Por último ainda se pode executar estacas e micro-estacas com um diâmetro de 

aproximadamente 30cm (inclusões rígidas localizadas) [90]. 
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Figura 4.14 –
 

 

4.3.2. Intervenção sobre a fundação

 

Neste tipo de reforço, ainda se podem incluir outros tipos intervenções, nomeadamente a 

consolidação do material da fundação, o alargamento da base de fundação, o confinamento lateral 

das fundações e transferências de cargas para a

A consolidação do material da fundação

de fundação se encontra bastante degradado, regra geral

assentamentos diferenciais consideráveis ou 

porosidade do ligante da argamassa, em particular o hidróxido de cálcio e posterior d

quando em contacto com as águas residuais domésticas, q

tubagem) [108]. 

A técnica de reforço consiste na 

cimento, caldas de silicato de sódio ou de potássio,

epoxídicas ou resinas de poliéster

Após o reforço pode-se considerar que a resistência á compressão alvenaria seja 

aproximadamente 1MPa, ou seja cerca de dez

não reforçada. No caso de fundações indirecta

comum a cabeça da estaca encontrar

estaca ou também se aplica a injecção 

danificadas [1]. 
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– Injecção de caldas de cimento no terreno [117]

venção sobre a fundação 

tipo de reforço, ainda se podem incluir outros tipos intervenções, nomeadamente a 

consolidação do material da fundação, o alargamento da base de fundação, o confinamento lateral 

das fundações e transferências de cargas para as camadas profundas do terreno [1].

consolidação do material da fundação é justificada quando o material constituinte da alvenaria 

de fundação se encontra bastante degradado, regra geral isto acontece quando este 

assentamentos diferenciais consideráveis ou fica sujeito a um processo de lixiviação (

porosidade do ligante da argamassa, em particular o hidróxido de cálcio e posterior d

quando em contacto com as águas residuais domésticas, que poderá ocorrer devido a uma ruptura da 

A técnica de reforço consiste na injecção a reduzida pressão ou por gravidade 

cimento, caldas de silicato de sódio ou de potássio, caldas de cimento estabilizadas com cal, 

ou resinas de poliéster numa pressão compreendida entre os 0,1 e 0,2

se considerar que a resistência á compressão alvenaria seja 

aproximadamente 1MPa, ou seja cerca de dez vezes mais resistência que uma al

No caso de fundações indirectas ditas tradicionais, ou seja com estacas 

comum a cabeça da estaca encontrar-se danificada, pelo que se procede á substituição da cabeça da 

também se aplica a injecção de caldas de resina epoxídica para a reposição das secções 

e fundações de edifícios antigos 

] 

tipo de reforço, ainda se podem incluir outros tipos intervenções, nomeadamente a 

consolidação do material da fundação, o alargamento da base de fundação, o confinamento lateral 

s camadas profundas do terreno [1]. 

é justificada quando o material constituinte da alvenaria 

isto acontece quando este sofre 

fica sujeito a um processo de lixiviação (aumento da 

porosidade do ligante da argamassa, em particular o hidróxido de cálcio e posterior deterioração, 

devido a uma ruptura da 

injecção a reduzida pressão ou por gravidade de caldas de 

caldas de cimento estabilizadas com cal, resinas 

compreendida entre os 0,1 e 0,2MPa, figura 4.15.         

se considerar que a resistência á compressão alvenaria seja 

mais resistência que uma alvenaria tradicional 

com estacas de madeira é 

se procede á substituição da cabeça da 

para a reposição das secções 
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Figura 4
 

O alargamento da base de fundação bem como as transferências das cargas pode ser:

• Com recalçamento 

• Sem recalçamento 

 
O alargamento da base de fundação

incremento das cargas actuantes

Uma das soluções deste tipo consiste no recalçamento das fundações que compreende uma 

escavação por troços seguida de um preenchimento em betão armado

solução morosa pelo que é dificultada pelas cargas exercidas 

escoramento parcial do edificado

 

Figura 4.16 
 

 
As transferências das cargas com recalçamento

execução de estacas que são cravadas (madeira, metálicas) ou moldadas (betão armado) no solo

As estacas são encimadas por uma estrutura em vigas metálicas ou em betão

desta forma recalcar as estacas

comprimento são limitados pela resistência ao corte, distância entre estacas e largura da fundação. 

Trata-se de uma técnica adequada para fund

Betão de 

recalçamento 

Vala a escavar 

1ª Fase 

 

Tubos para 

injecção 
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4.15 – Injecção na alvenaria de fundação [1] 

fundação bem como as transferências das cargas pode ser:

alargamento da base de fundação com recalçamento executa-se quando 

incremento das cargas actuantes por alterações estruturais ou por erros no project

Uma das soluções deste tipo consiste no recalçamento das fundações que compreende uma 

escavação por troços seguida de um preenchimento em betão armado, figura 4.16

solução morosa pelo que é dificultada pelas cargas exercidas na fundação, além disso requer 

escoramento parcial do edificado [1]. 

 – Recalçamento de uma fundação em duas fases

transferências das cargas com recalçamento regra geral são realizadas com recurso à 

execução de estacas que são cravadas (madeira, metálicas) ou moldadas (betão armado) no solo

As estacas são encimadas por uma estrutura em vigas metálicas ou em betão

desta forma recalcar as estacas, figura 4.17. Denomina-se por viga de encabeçamento e a altura e 

comprimento são limitados pela resistência ao corte, distância entre estacas e largura da fundação. 

se de uma técnica adequada para fundações indirectas [1, 117]. 

Vala a escavar  
Vala a escavar  

2ª Fase 

Vala 

escavada 

Selagem das 

juntas 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

 

fundação bem como as transferências das cargas pode ser: 

se quando ocorre algum 

por alterações estruturais ou por erros no projecto original.  

Uma das soluções deste tipo consiste no recalçamento das fundações que compreende uma 

4.16. Trata-se de uma 

na fundação, além disso requer 

 

Recalçamento de uma fundação em duas fases [1] 

regra geral são realizadas com recurso à 

execução de estacas que são cravadas (madeira, metálicas) ou moldadas (betão armado) no solo [1].  

As estacas são encimadas por uma estrutura em vigas metálicas ou em betão armado que vai 

se por viga de encabeçamento e a altura e 

comprimento são limitados pela resistência ao corte, distância entre estacas e largura da fundação.  
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 Figura 4.17 – Execução de estacas e recalçamento com vigas de encabeçamento [1, 23]

 

 

O alargamento da base de fundação

não se encontram muito degradadas, conseguindo ainda 

remoção do solo adjacente. Nesta técnica o reforço consiste num encamisamento da secção em 

betão armado e fixado por meio de pregagens laterais

a alvenaria e o betão, figura 4.18

Figura 4.18 – Alargamento da base de fundação
 

 

As transferências das cargas 

micro-estacas a atravessarem a totalidade das fundações.

Esta técnica de reforço combina o reforço do solo (fundação indirecta que mobiliza 

profundos do solo) e do reforço da fundação (injecções onde são executadas as

 

Dependendo da profundidade a que se encontram, os

grupos [90]: 

• Recalçamentos superficiais;

• Recalçamentos profundos.

Cofragem

Escoramento 

Vala 

escavada 

Viga de 

encabeçamento e 

de recalçamento 

Estaca 
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Execução de estacas e recalçamento com vigas de encabeçamento [1, 23]

alargamento da base de fundação sem recalçamento é executado quando

muito degradadas, conseguindo ainda suportar as cargas permanentes ap

Nesta técnica o reforço consiste num encamisamento da secção em 

o de pregagens laterais, assegurando desta forma a boa ligação entre 

8 [1]. 

Alargamento da base de fundação sem recalçamento

transferências das cargas sem recalçamento regra geral são executadas por meio de 

estacas a atravessarem a totalidade das fundações.  

Esta técnica de reforço combina o reforço do solo (fundação indirecta que mobiliza 

profundos do solo) e do reforço da fundação (injecções onde são executadas as micro

Dependendo da profundidade a que se encontram, os recalçamentos podem

Recalçamentos superficiais; 

undos. 

Cofragem 
Enchimento de betão 

Tubos 

e fundações de edifícios antigos 

  

Execução de estacas e recalçamento com vigas de encabeçamento [1, 23] 

é executado quando as fundações 

suportar as cargas permanentes após a 

Nesta técnica o reforço consiste num encamisamento da secção em 

, assegurando desta forma a boa ligação entre 

 

sem recalçamento [117] 

executadas por meio de 

Esta técnica de reforço combina o reforço do solo (fundação indirecta que mobiliza estratos 

micro-estacas) [1]. 

podem-se dividir em dois 

 



Reforço de paredes de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal

 

 

Os recalçamentos superficiais

existam situações de falta de espaço, 

mais simples, tais como as micro

económicos não é muito competitiva devida aos custos de mão

existir técnicas de recalçamento profundo mais eficientes [90].

Os tipos de recalçamentos superficiais mais correntes são: 

− Melhoria local dos solos subjacentes

− Aumento da área de contacto solo

 

Os recalçamentos profundos tanto se utilizam em fundações directas como em fundações 

indirectas. Esta técnica de reforço utiliza

resistente do solo (não sendo viável

de recalçamentos superficiais (elevados níveis freáticos ou solos instá

sob a estrutura existente, proximidades 

fundações e substituição ou reforço de est

Os tipos de recalçamentos profundos

− Execução de micro-estacas

− Reforço com maciços de encabeçamento

− Injecção de caldas ou 

 

              a) Micro-estacas [1]                          

1- Perfuração; 2- Início da 

 
Figura 4.19 – Micro

 

 

4.4. Algumas técnicas de reforço de paredes aplicadas em Portugal
 

 

 

 

 

Neste ponto apenas se apresentam elementos fotográficos relativos a algumas técnicas de 

reforço de paredes de edifícios antigos, pelo que não se vai analisar exaustivamente cada caso.

capítulo 7 apresenta-se um exemplo aplicado a um edifício com mais detalhe e rigor.
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Os recalçamentos superficiais são amplamente utilizados em fundações directas

falta de espaço, que inviabilizem a realização de outras soluções de reforço 

mais simples, tais como as micro-estacas, figura 4.19 a). Esta técnica de reforço em termos 

económicos não é muito competitiva devida aos custos de mão-de-obra e ao facto de começarem a 

existir técnicas de recalçamento profundo mais eficientes [90]. 

Os tipos de recalçamentos superficiais mais correntes são:  

local dos solos subjacentes; Rebaixamento das cotas de fundação

Aumento da área de contacto solo-fundação; Consolidação do material de fundação

Os recalçamentos profundos tanto se utilizam em fundações directas como em fundações 

Esta técnica de reforço utiliza-se quando ocorrem situações de deficiente

viável a melhoria das fundações ou do solo), impedimento de execução 

de recalçamentos superficiais (elevados níveis freáticos ou solos instáveis), execução de ampliações 

roximidades de obras que possam causar o mau 

ou reforço de estacas de fundação em mau estado, figura 

profundos mais correntes são:  

estacas; 

ciços de encabeçamento; 

Injecção de caldas ou Jet Grouting. 

  

[1]                                b) Jet Grouting [138] 

Início da injecção; 3- Mistura do solo); 4- Coluna de solo consolidado

Micro-estacas e aplicação das várias fases do Jet Grouting

Algumas técnicas de reforço de paredes aplicadas em Portugal

apresentam elementos fotográficos relativos a algumas técnicas de 

reforço de paredes de edifícios antigos, pelo que não se vai analisar exaustivamente cada caso.

se um exemplo aplicado a um edifício com mais detalhe e rigor.

1 3 2 4

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

são amplamente utilizados em fundações directas ou quando 

outras soluções de reforço 

técnica de reforço em termos 

e ao facto de começarem a 

Rebaixamento das cotas de fundação;  

Consolidação do material de fundação. 

Os recalçamentos profundos tanto se utilizam em fundações directas como em fundações 

eficiente capacidade 

mpedimento de execução 

xecução de ampliações 

mau funcionamento das 

, figura 4.19 b). 

 

Coluna de solo consolidado 

routing 

Algumas técnicas de reforço de paredes aplicadas em Portugal 

apresentam elementos fotográficos relativos a algumas técnicas de 

reforço de paredes de edifícios antigos, pelo que não se vai analisar exaustivamente cada caso. No 

se um exemplo aplicado a um edifício com mais detalhe e rigor. 

4 
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Edifício na Rua do Comércio nº 21, Lisboa 

Trata-se de edifício pombalino situado na Baixa de Lisboa que foi reforçado globalmente com 

recurso a sistema de tirantes nas duas direcções ortogonais, figura 4.20 a).  

As ancoragens nas fachadas exteriores possuem concepção e um desenho que lhes confere 

ductilidade quando solicitadas, figura 4.20 b). Para execução de furos utilizou-se uma caroteadora 

com coroa diamantada.  

 

   

                  a) Tirantes no interior do edifício                          b) Ancoragens 

 
Figura 4.20 – Vista interior e exterior do sistema de reforço por tirantes [MONUMENTA] 

 

Moradia em Alapraia, Cascais 

Nesta moradia de um particular situada em Alapraia, Cascais procedeu-se ao reforço de cunhal 

durante a escavação arqueológica sob o edifício. Também foram implementadas pregagens (será 

abordado no Capítulo 5), com furação prévia com caroteadora. Estas pregagens selaram-se por meio 

da injecção de uma calda compatível com a parede, figura 4.21. 

 

     

Figura 4.21 – Pregagens e tubos de injecção de caldas [MONUMENTA] 
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Convento das Bernardas, Algarve 

Trata-se e um edifício quinhentista no qual as paredes compostas por alvenaria de pedra foram 

reforçadas com recurso a lâminas de betão e rebocos armados.  

Para além disso também se procedeu à execução de uma nova parede, figura 4.22. 

 

   

Figura 4.22 – Lâmina de betão e execução de uma nova parede em alvenaria de pedra [A2P] 

 

 

Edifício na Av. Elias Garcia, Lisboa 

Neste edifício Gaioleiro reforçaram-se as paredes com reboco armado em ambas as faces da 

parede com uma malha de aço galvanizado distendida, aumentando a capacidade resistente à 

compressão e flexão, figura 4.23 a). 

Também se colocaram conectores transversais (pregagens) para assegurar uma boa ligação 

entre a solução de reforço a alvenaria, figura 4.23 b). 

 

   

                 a) Reboco Armado                                   b) Conectores transversais 
 

 

Figura 4.23 – Aplicação de reboco armado combinado com pregagens [MONUMENTTA]  
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Capítulo 5 

 

Capítulo  5 - REFORÇO DE PAREDES DE EDIFÍCIOS ANTIGOS UTILIZANDO 

CONFINAMENTO TRANSVERSAL  

 

5.1. Considerações gerais 

 

O reforço por confinamento transversal de paredes de edifícios antigos consiste em confinar a 

parede na direcção perpendicular ao seu comprimento e tem como objectivo impedir a separação dos 

paramentos da alvenaria. Desta forma a capacidade resistente à compressão e à flexão (fora do 

plano) da estrutura são melhoradas e o risco de instabilização é mitigado [23, 37].  

Regra geral este método de reforço consiste na realização de furos perpendiculares ao plano da 

parede ou inclinados a esta, nas situações em que se utiliza conectores e pregagens 

respectivamente. A sua selagem é realizada por intermédio de uma injecção de uma calda [37]. 

O confinamento transversal denomina-se por pregagens, se o seu comprimento é inferior à 

espessura da parede ou por conectores quando possuem um comprimento igual à espessura da 

parede. As chapas de ancoragens são fixas no extremo desses elementos metálicos por meio de 

porcas que aplicam uma força de aperto [78, 79].  

Outras técnicas de reforço por confinamento transversal mais utilizadas, embora não muito 

difundidas em Portugal são o reticolo cementato (conjunto de barras de aço inox colocadas com uma 

certa inclinação ao plano horizontal da parede) e o reticolatus (colocação de uma rede composta por 

fios de aço de elevada resistência que são colocado nas juntas da alvenaria) [78].  

Porém a sua implementação depende do grau de degradabilidade da alvenaria, qualidade das 

ancoragens e resultado pretendido. Por vezes recorre-se a outras técnicas de reforço ou à sua 

combinação (refechamento de juntas, injecções e rebocos armados) com o intuito de aperfeiçoar a 

resistência da alvenaria [23, 79].  

Devido á grande aplicação em estruturas de betão, começaram a surgir alguns trabalhos de 

investigação para avaliar o potencial dos materiais compósitos (FRP) em estruturas de alvenaria, dos 

quais de destacam os polímeros reforçados com fibras aramídicas (AFRP), fibras de carbono (CFRP) 

e fibras de vidro (GFRP) [15, 86]. 

Mais recentemente começaram-se a desenvolver alguns estudos com o objectivo de encontrar 

materiais alternativos e mais economicamente viáveis aos materiais compósitos. Foi nesse 

seguimento que surgiram o confinamento transversal contínuo compostos por fitas ou fios metálicos, 

o sistema CAM (Cuciture Attive per la Muratura) que consiste num conjunto de fitas metálicas em aço 

inox dispostas ortogonalmente na parede, originando uma estrutura tridimensional e o reforço por 

fibras têxteis, denominado por TRM (Textile Reinforced Mortar) dos quais se dividem em fibras de 

polipropileno, fibras de basalto ou fibras betuminosas revestidas com fibras de vidro [30, 32, 35, 77]. 
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5.2. Tipos de reforço por confinamento transversal. Descrição e 

características das soluções 

 

Os diferentes tipos de reforço por confinamento transversal em paredes podem-se dividir de 

acordo o material aplicado, técnica de aplicação e sua exigência funcional [102]. 

O aumento da sua capacidade resistente é assim conseguido recorrendo a diferentes técnicas 

tais como a introdução de elementos, adição de um novo material ou alteração da secção do 

elemento [23]. Nos seguintes pontos abordam-se cada uma das seguintes técnicas de reforço por 

confinamento transversal em alvenarias antigas [1, 35, 77, 90]: 

• Conectores; 

• Pregagens; 

• Pregagem costura;   

• Reticolo cementato; 

• Reticolatus; 

• Confinamento transversal contínuo; 

• Confinamento transversal anelar; 

• Sistema CAM; 

• Reforço com TRM; 

 

5.2.1. Conectores 

 

Os conectores também denominados por confinadores, são elementos metálicos introduzidos na 

alvenaria cujo comprimento é igual à espessura do elemento que se pretende reforçar [78]. 

Servem para confinar lateralmente o elemento e podem ser aplicados na horizontal ou fazendo 

uma certa inclinação com o plano vertical. Os conectores aumentam resistente à compressão da 

alvenaria (através do aperfeiçoamento da ligação entre os paramentos) ao mesmo tempo que 

mitigam fenómenos de instabilidade, regra geral associados a paredes de múltiplos panos com núcleo 

central enfraquecido ou com pouca secção transversal, que pode originar o abaulamento das 

mesmas quando sujeitas a compressões muito elevadas [23].  

Trata-se de uma técnica de reforço que, regra geral, se aplica a alvenarias muito degradadas ou 

de má qualidade (com pedras de má qualidade ou fragmentadas). O material utilizado é o aço 

inoxidável ou um aço corrente, mas com uma protecção anti-corrosiva [78].  

O processo de execução para os conectores apertados manualmente (conector tradicional), 

consiste na realização de um furo a seco e sem percussão, seguido da introdução e aperto do varão 

roscado (conector) com umas placas de distribuição, podendo estas ser revestidas por um reboco ou 

ficar à vista, figura 5.1 a). O sistema de aperto (chave dinamométrica) contribui para uma boa 

distribuição da força e controlo da tensão de confinamento, além disso evita solicitações de flexão 

sobre o conector, mesmo que este seja colocado com alguma excentricidade face à sua posição 

inicialmente prevista no projecto [23].  
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Os conectores de manga inject

pois para além das aplicações acima referidas, também se utilizam quando se pretende melhorar o 

comportamento de uma alvenaria face a acções sísmicas

O processo de execução para os conectores de manga 

furo, seguido da injecção de uma manga deformável com uma calda de consistência 

ligante inorgânico e ligeiramente expansiva.

da calda no interior da alvenaria [

Os conectores flexíveis, figura 

de alvenarias de pedra tradicionais, são constituídos por fitas

reforçado com resistência aos raios ultra

elaboração de furos por onde são introduzidos os conectores 

selo de fixação que aplica uma força de aperto sobre a chapa de dis

aplicação de conectores tem como principais vantagens a baixa intrusividade da técnica 

sua reversibilidade, enquanto as

(conectores flexíveis) [23].  

 

                    a) Tradicional    

    
Figura

5.2.2. Pregagens 

 

As pregagens são essencialmente barras de aço revestidas com uma protecção anti

cuja função é melhorar as alvenarias em termos de resistência ao corte

Distinguem-se dos conectores porque apresentam um comprimento inferior à espessura do 

elemento que se pretende reforçar

Podem ser introduzidas na direcção perpendicular ao paramento vertical da parede, tomando 

assim a denominação de pregagens transversais, caso apresentem uma determinada inclinação face 

ao mesmo paramento designam-
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conectores de manga injectada, figura 5.1 b) têm um campo de utilização é mais abrangente 

pois para além das aplicações acima referidas, também se utilizam quando se pretende melhorar o 

comportamento de uma alvenaria face a acções sísmicas [1].  

para os conectores de manga injectada consiste na realização de um 

furo, seguido da injecção de uma manga deformável com uma calda de consistência 

e ligeiramente expansiva. A manga tem como exigência funcional 

da alvenaria [1, 23]. 

, figura 5.1 c) melhoram a resistência à compressão e ao derrubamento 

de alvenarias de pedra tradicionais, são constituídos por fitas de aço inoxidável 

com resistência aos raios ultra-violeta (CFRP se ficar exposto). Este sistema consiste na 

elaboração de furos por onde são introduzidos os conectores flexíveis. A fixação é por meio de um 

selo de fixação que aplica uma força de aperto sobre a chapa de distribuição. Em ambos os casos, a 

aplicação de conectores tem como principais vantagens a baixa intrusividade da técnica 

s principais desvantagens são a aparência estética

   

             b) Manga injectada                    c) flexível

Figura 5.1 – Diferentes tipos de conectores [23] 

essencialmente barras de aço revestidas com uma protecção anti

cuja função é melhorar as alvenarias em termos de resistência ao corte, compressão e tracção. 

se dos conectores porque apresentam um comprimento inferior à espessura do 

lemento que se pretende reforçar, figura 5.2 a) e b) [78]. 

Podem ser introduzidas na direcção perpendicular ao paramento vertical da parede, tomando 

assim a denominação de pregagens transversais, caso apresentem uma determinada inclinação face 

-se por pregagens generalizadas [91].  

Reforço de parede de edifícios antigos utilizando confinamento transversal 

campo de utilização é mais abrangente 

pois para além das aplicações acima referidas, também se utilizam quando se pretende melhorar o 

injectada consiste na realização de um 

furo, seguido da injecção de uma manga deformável com uma calda de consistência fluida à base de 

tem como exigência funcional evitar o derrame 

melhoram a resistência à compressão e ao derrubamento 

 ou por um polímero 

). Este sistema consiste na 

. A fixação é por meio de um 

Em ambos os casos, a 

aplicação de conectores tem como principais vantagens a baixa intrusividade da técnica bem como a 

aparência estética e a durabilidade 

 

flexível 

essencialmente barras de aço revestidas com uma protecção anti-corrosiva, 

, compressão e tracção.  

se dos conectores porque apresentam um comprimento inferior à espessura do 

Podem ser introduzidas na direcção perpendicular ao paramento vertical da parede, tomando 

assim a denominação de pregagens transversais, caso apresentem uma determinada inclinação face 
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As pregagens transversais são amplamente utilizadas em paredes 

intuito de fomentar a integridade estrutural

Regra geral são utilizadas em conjunto com os rebocos armados [90].

O processo de execução consiste na realização de furos com um diâmetro a oscilar entre os 

e 16mm, dispostos em forma diamantada ou em losango na direcção transversal à parede

da introdução de barras de aço 

posteriormente se injectam as caldas

A fixação pode ser por aderência, garantida pelas caldas ou mecânica através de gatos 

metálicos (com dobragem in situ)

No sistema de ancoragem com porca e anilha usam

sobre as pedras em detrimento das juntas

mediante a aplicação de uma pretensão nas 

Alguns trabalhos levados a cabo por Valluzzi aferiram que esta técnica consegue mitigar o 

abaulamento da alvenaria, aumentando a capacidade resistente e contribuindo para um bom 

confinamento transversal da alvenaria [74, 91, 105

As principais desvantagens são a textura 

distribuição dos varões e a aparência da superfície devida às cabeças de ancoragem [90].

 

                              a) Alçado frontal

 
Figura 5.2 – Representação 

 

5.2.3. Pregagens costura 

 

As pregagens costura são compostas por varões de aço 

têm a função de promover a ligação 

uniformizar a rigidez estrutural (mitigar rupturas em elementos por torção).

de reforço amplamente utilizada em diversos elementos em alvenaria

O processo de execução consiste na realização de um furo

auxílio de uma caroteadora, no qual se 

calda ou argamassa fluida) para o interior da alvenaria

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal
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As pregagens transversais são amplamente utilizadas em paredes de múltiplos panos com o 

intuito de fomentar a integridade estrutural, garantindo assim uma boa ligação entre os paramentos. 

são utilizadas em conjunto com os rebocos armados [90].  

O processo de execução consiste na realização de furos com um diâmetro a oscilar entre os 

mm, dispostos em forma diamantada ou em losango na direcção transversal à parede

barras de aço que podem ser fixas por aderência ou ancoradas, no qual 

caldas.  

A fixação pode ser por aderência, garantida pelas caldas ou mecânica através de gatos 

) e ancoragens (conjunto anilha e porca) [78].  

No sistema de ancoragem com porca e anilha usam-se varões roscados e sempre que possível 

sobre as pedras em detrimento das juntas, para que seja promovido um confinamento dito 

uma pretensão nas barras, figura 5.2 c) [90]. 

Alguns trabalhos levados a cabo por Valluzzi aferiram que esta técnica consegue mitigar o 

abaulamento da alvenaria, aumentando a capacidade resistente e contribuindo para um bom 

confinamento transversal da alvenaria [74, 91, 105]. 

As principais desvantagens são a textura irregular da alvenaria que serve de entrave na correcta 

a aparência da superfície devida às cabeças de ancoragem [90].

    

frontal                     b) Alçado lateral     c) Esboço

Representação de pregagens transversais, adaptado de

compostas por varões de aço com uma protecção contra a corrosão e 

êm a função de promover a ligação entre paredes ortogonais, melhorar a resistência à tracção e 

uniformizar a rigidez estrutural (mitigar rupturas em elementos por torção). Trata

utilizada em diversos elementos em alvenaria, figura 5.3 [9

O processo de execução consiste na realização de um furo numa determinada inclinação 

no qual se podem colocar mangas (com o intuito de evitar o derrame da 

para o interior da alvenaria [23].  

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

de múltiplos panos com o 

, garantindo assim uma boa ligação entre os paramentos. 

O processo de execução consiste na realização de furos com um diâmetro a oscilar entre os 12 

mm, dispostos em forma diamantada ou em losango na direcção transversal à parede, seguido 

que podem ser fixas por aderência ou ancoradas, no qual 

A fixação pode ser por aderência, garantida pelas caldas ou mecânica através de gatos 

s e sempre que possível 

, para que seja promovido um confinamento dito de activo, 

Alguns trabalhos levados a cabo por Valluzzi aferiram que esta técnica consegue mitigar o 

abaulamento da alvenaria, aumentando a capacidade resistente e contribuindo para um bom 

da alvenaria que serve de entrave na correcta 

a aparência da superfície devida às cabeças de ancoragem [90]. 

 

Esboço de um varão  

, adaptado de [23, 90] 

com uma protecção contra a corrosão e 

elhorar a resistência à tracção e 

Trata-se de uma técnica 

[91].  

determinada inclinação sob 

com o intuito de evitar o derrame da 



Capítulo 5 –

 

 

As pregagens são inseridas nas mangas elásticas que podem ser em

ou poliéster expansível (Sistema 

A escolha dos sistemas de ancoragem depende em grande parte da qualidade da alvenaria e da 

aderência entre a parede de alvenaria e 

varões nervurados. Quando uma alvenaria é de má qualidade

reduzida, pelo que se utiliza chapas metálicas

são submetidas às forças de aperto. 

utilizar espaçadores. Se a alvenaria é de boa qualid

aderência ou por pré-esforço, havendo o cuidado de este último não ca

elemento [23, 91]. 

Esta é uma técnica que pode ser aplicada em alvenaria com espessuras compreendidas entre os 

0,50m e os 2m. É pouco frequente encontrar

reparação, todavia para espessuras inferiores a 0,50m não é indicada porque são difíceis de 

trabalhar, além disso recomenda

caldas combinada com o refechamento de juntas

características mecânicas, enquanto as principais desvantagens são a intrusividade da técnica e a 

durabilidade dos materiais (em que se deve garantir um

em alguns casos utilizam-se materiais compostos embora seja uma solução mais onerosa [90].

 

a) Exemplo de pregagem costura      b

 
Figura 5.3 – Aplicação e pormenorização da pregagem costura

 

5.2.4. Reticolo cementato 

 

Esta técnica de reforço consiste na introdução de um reticulado de barras de aço

com um certo declive formando uma estrutura tridimensional

reticulado são executados furos na parede que depois são preenchidos at

de cimento. É utilizada sobretudo para modificar as características mecânicas do material, 

nomeadamente a capacidade resistente á tracção

eficiente [78].  
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As pregagens são inseridas nas mangas elásticas que podem ser em tecido (algodão), geotêxtil 

ou poliéster expansível (Sistema CINTEC®), seguida da injecção de caldas [23, 35].

temas de ancoragem depende em grande parte da qualidade da alvenaria e da 

aderência entre a parede de alvenaria e os elementos metálicos, pelo que é aconselhada o uso de 

Quando uma alvenaria é de má qualidade a sua resistência ao punçoam

chapas metálicas para melhor distribuição das tensões, quando estas 

são submetidas às forças de aperto. Com o intuito de proteger os varões contra a corrosão

Se a alvenaria é de boa qualidade então implementam-se as ancoragens por 

, havendo o cuidado de este último não causar instabilidades no 

Esta é uma técnica que pode ser aplicada em alvenaria com espessuras compreendidas entre os 

2m. É pouco frequente encontrar-se alvenaria com mais de 2m a necessitar deste tipo de 

reparação, todavia para espessuras inferiores a 0,50m não é indicada porque são difíceis de 

trabalhar, além disso recomenda-se antes da aplicação desta técnica de reforço, uma injecção com 

a com o refechamento de juntas. As vantagens são o melhoramento das 

características mecânicas, enquanto as principais desvantagens são a intrusividade da técnica e a 

durabilidade dos materiais (em que se deve garantir uma boa protecção anti-corrosiva), assim sendo, 

se materiais compostos embora seja uma solução mais onerosa [90].

      

Exemplo de pregagem costura      b) Pormenor do espaçador      c) Conjunto varão e espaçador

Aplicação e pormenorização da pregagem costura [23]

técnica de reforço consiste na introdução de um reticulado de barras de aço

formando uma estrutura tridimensional, figura 5.4. Para a colocação desse 

reticulado são executados furos na parede que depois são preenchidos através da 

. É utilizada sobretudo para modificar as características mecânicas do material, 

nomeadamente a capacidade resistente á tracção, compressão e corte, pelo que é uma solução 

Varão de aço 
inoxidável 

Espaçador 

Reforço de parede de edifícios antigos utilizando confinamento transversal 

tecido (algodão), geotêxtil 

35]. 

temas de ancoragem depende em grande parte da qualidade da alvenaria e da 

, pelo que é aconselhada o uso de 

a sua resistência ao punçoamento é 

para melhor distribuição das tensões, quando estas 

Com o intuito de proteger os varões contra a corrosão devem-se 

se as ancoragens por 

usar instabilidades no 

Esta é uma técnica que pode ser aplicada em alvenaria com espessuras compreendidas entre os 

se alvenaria com mais de 2m a necessitar deste tipo de 

reparação, todavia para espessuras inferiores a 0,50m não é indicada porque são difíceis de 

ço, uma injecção com 

As vantagens são o melhoramento das 

características mecânicas, enquanto as principais desvantagens são a intrusividade da técnica e a 

corrosiva), assim sendo, 

se materiais compostos embora seja uma solução mais onerosa [90]. 

  

Conjunto varão e espaçador 

[23]. 

técnica de reforço consiste na introdução de um reticulado de barras de aço na alvenaria 

Para a colocação desse 

ravés da injecção de caldas 

. É utilizada sobretudo para modificar as características mecânicas do material, 

, compressão e corte, pelo que é uma solução 

Espaçador 
de fundo 

Varão de 
aço 

inoxidável 

Espaçador 
lateral 
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Porém tem a desvantagem de se

execução do elevado números de furos inclinados 

O material resultante (alvenaria armada) tem valores de módulo de elasticidade, resistência ao 

corte, tracção e compressão desconhecidos, pelo que se admite que os valores médios da alvenaria 

reforçada se situarão entre os valores médios da característica do betão armado de classe 

semelhante à da argamassa de injecção e da alvenar

É importante garantir um aço com uma boa protecção contra a corrosão no tempo de vida útil do 

edifício, pelo que a escolha recai sobre aços inoxidáveis ou aços 

conhecido pela marca que o popularizou COR

seja implementada em paredes com uma espessura superior a 0,50m

 

Figura 5.4 – Ilustração de um corte de uma alvenaria reforçada
 
 

5.2.5. Reticolatus 

 
Este sistema consiste na introdução de uma rede composta por fios de aço elevada resistência 

nas juntas de argamassa, que foi previamente sujeita a um refechamento das mesmas e posterior 

colocação barras de aço transversais

5.5. Esta nova solução de reforço foi proposta por alguns autores com o objectivo de ser aplicada em 

paredes de alvenaria de pedra irregular com dois ou mais panos

verticais elevadas (como as paredes dos edifícios antigos), 

por acções dinâmicas (sismos) [11

O processo de execução é composto pela remoção da argamassa das juntas numa profundidade 

de 6 a 8mm, limpeza das pedras co

transversais (no mínimo 4 por metro quadrado) e sua fixação por meio de uma argamassa com um 

baixo índice de retracção ou resinas epoxídicas

dos cabos pelas juntas na direcção vertical e horizontal tendo o cuidado de os passa

de bloqueio localizados junto aos

de argamassa para ocultar os dispositivos [38].

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal

64 

Porém tem a desvantagem de ser uma solução de reforço onerosa, com algumas dificuldades na 

números de furos inclinados e que ainda não está muito divulgada

O material resultante (alvenaria armada) tem valores de módulo de elasticidade, resistência ao 

te, tracção e compressão desconhecidos, pelo que se admite que os valores médios da alvenaria 

reforçada se situarão entre os valores médios da característica do betão armado de classe 

semelhante à da argamassa de injecção e da alvenaria simples, ou seja entre 2 e 5

É importante garantir um aço com uma boa protecção contra a corrosão no tempo de vida útil do 

edifício, pelo que a escolha recai sobre aços inoxidáveis ou aços patinados do tipo 

marca que o popularizou COR-TEN®), além disso recomenda-

seja implementada em paredes com uma espessura superior a 0,50m [123]. 

   

um corte de uma alvenaria reforçada com reticolo cementato

Este sistema consiste na introdução de uma rede composta por fios de aço elevada resistência 

nas juntas de argamassa, que foi previamente sujeita a um refechamento das mesmas e posterior 

colocação barras de aço transversais (pregagens) na parede para fomentar a fixação da malha

Esta nova solução de reforço foi proposta por alguns autores com o objectivo de ser aplicada em 

paredes de alvenaria de pedra irregular com dois ou mais panos que fossem susceptíveis a cargas 

s elevadas (como as paredes dos edifícios antigos), assim como a forças horizontais induzidas 

[11, 38]. 

O processo de execução é composto pela remoção da argamassa das juntas numa profundidade 

de 6 a 8mm, limpeza das pedras com auxílio de um jacto de água, inserção dos elementos 

transversais (no mínimo 4 por metro quadrado) e sua fixação por meio de uma argamassa com um 

baixo índice de retracção ou resinas epoxídicas, execução do refechamento das juntas, introdução 

las juntas na direcção vertical e horizontal tendo o cuidado de os passa

aos confinadores (com porca e anilha). No final coloca

de argamassa para ocultar os dispositivos [38].  

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

, com algumas dificuldades na 

e que ainda não está muito divulgada [90, 91].  

O material resultante (alvenaria armada) tem valores de módulo de elasticidade, resistência ao 

te, tracção e compressão desconhecidos, pelo que se admite que os valores médios da alvenaria 

reforçada se situarão entre os valores médios da característica do betão armado de classe 

tre 2 e 5MPa [1].  

É importante garantir um aço com uma boa protecção contra a corrosão no tempo de vida útil do 

patinados do tipo “Corten” (mais 

-se que esta técnica 

com reticolo cementato [1] 

Este sistema consiste na introdução de uma rede composta por fios de aço elevada resistência 

nas juntas de argamassa, que foi previamente sujeita a um refechamento das mesmas e posterior 

na parede para fomentar a fixação da malha, figura 

Esta nova solução de reforço foi proposta por alguns autores com o objectivo de ser aplicada em 

que fossem susceptíveis a cargas 

forças horizontais induzidas 

O processo de execução é composto pela remoção da argamassa das juntas numa profundidade 

m auxílio de um jacto de água, inserção dos elementos 

transversais (no mínimo 4 por metro quadrado) e sua fixação por meio de uma argamassa com um 

, execução do refechamento das juntas, introdução 

las juntas na direcção vertical e horizontal tendo o cuidado de os passar por dispositivos 

. No final coloca-se uma camada 
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Se necessário colocar os cabos na diagonal

unidos com uma resina epoxídica

Segue-se um ligeiro aperto das porcas e recobrimento das juntas com uma segunda camada d

argamassa para cobrir por completo os fios 

A comercialização pode-se fazer por meio de 

com uma resistência à tracção 

Hardwire® com cerca de 15m de comprimento e composto por cordões

uma malha em PP e por barras de aço galvanizado 

de aperto [152]. Tem a vantagem de melhorar a resistência à tracção, corte e f

uma técnica pouco intrusiva e que mantém

por injecção no qual poderão surgir alguns problemas relacionados com a compatibilidade das 

mesmas em alvenarias antigas

elementos com uma grande espessura 

 

  

Figura 5.5 – Aplicação do
 

5.2.6. Confinamento transversal contínuo

 

O confinamento transversal contínuo é uma técnica de reforço 

de pedra ainda muito pouco difundida

no âmbito da Dissertação por M. Fonseca 

O efeito do confinamento é conseguido 

que “costuram” o elemento a reforçar, sendo 

implementação de reboco armado

O processo de execução consiste na furação da parede com auxílio de um berbequim mecânico

por onde se introduz um fio de aço inox

de cada furo (com dimensões aproximadas de 16mm) sobre um pequeno quadrado de rede de metal 

distendido (para melhor dissipação de tensões), 

repetir este procedimento, os elementos metálicos realizam várias pas

originado a “costura” do elemento.

executam-se umas almofadas de argamassa

a aderência das fitas ao elemento

– Reforço de parede de edifícios antigos utilizando confinamento transversal
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colocar os cabos na diagonal (caso os fios não sejam suficiente longos podem ser 

epoxídica ou então por uma sobreposição de aproximadamente 20cm

se um ligeiro aperto das porcas e recobrimento das juntas com uma segunda camada d

argamassa para cobrir por completo os fios [11]. 

se fazer por meio de fios de 0,40mm de diâmetro de 

com uma resistência à tracção aproximadamente de 3200MPA), que são retirados

com cerca de 15m de comprimento e composto por cordões paralelos

por barras de aço galvanizado fixas por meio de porcas que aferem uma força 

Tem a vantagem de melhorar a resistência à tracção, corte e flexão para além de ser 

e que mantém o aspecto exterior, surgindo como alternativa às soluções 

no qual poderão surgir alguns problemas relacionados com a compatibilidade das 

mesmas em alvenarias antigas, enquanto a principal desvantagem reside quando se tratam de 

elementos com uma grande espessura [38]. 

  

Aplicação do “Reticolatus” em alvenarias de pedra [

Confinamento transversal contínuo 

O confinamento transversal contínuo é uma técnica de reforço utilizada em parede

difundida em Portugal. Foi estudada por F. Pinho e mais tarde analisada 

no âmbito da Dissertação por M. Fonseca e P. Rodrigues [35, 77, 144]. 

é conseguido por meio de elementos metálicos tais como fitas

que “costuram” o elemento a reforçar, sendo este posteriormente complem

implementação de reboco armado, figura 5.6 [78].  

execução consiste na furação da parede com auxílio de um berbequim mecânico

por onde se introduz um fio de aço inox, figura ou de aço zincado. Este é de seguida dobrado à saída 

e cada furo (com dimensões aproximadas de 16mm) sobre um pequeno quadrado de rede de metal 

distendido (para melhor dissipação de tensões), tornando a entrar no furo mais adjacente. 

os elementos metálicos realizam várias passagens pelos respectivos furos, 

ura” do elemento. Para melhor transmissão dos esforços das fitas à alvenaria 

se umas almofadas de argamassa seguida da injecção de caldas nos furos para promover 

a aderência das fitas ao elemento. No final aplica-se uma camada de reboco [35].

Sistema de 
bloqueio 
do cordão

Cordões 
em UHTSS

Reforço de parede de edifícios antigos utilizando confinamento transversal 

aso os fios não sejam suficiente longos podem ser 

ou então por uma sobreposição de aproximadamente 20cm. 

se um ligeiro aperto das porcas e recobrimento das juntas com uma segunda camada de 

mm de diâmetro de UHTSS (aço de 

que são retirados de rolos 

os e aglutinados por 

fixas por meio de porcas que aferem uma força 

lexão para além de ser 

alternativa às soluções 

no qual poderão surgir alguns problemas relacionados com a compatibilidade das 

reside quando se tratam de 

[32] 

paredes de alvenaria 

mais tarde analisada 

por meio de elementos metálicos tais como fitas ou fios 

complementado com a 

execução consiste na furação da parede com auxílio de um berbequim mecânico, 

ou de aço zincado. Este é de seguida dobrado à saída 

e cada furo (com dimensões aproximadas de 16mm) sobre um pequeno quadrado de rede de metal 

entrar no furo mais adjacente. Ao se 

sagens pelos respectivos furos, 

Para melhor transmissão dos esforços das fitas à alvenaria 

seguida da injecção de caldas nos furos para promover 

. 

Sistema de 
bloqueio 
do cordão 

Cordões 
em UHTSS 
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                                  a) Fitas em aço inox [35
 

Figura 5.6 – Aplicação do reforço por confinamento 
 

5.2.7. Confinamento transversal anelar

 

O confinamento transversal anelar 

anterior, contudo a diferença está da colocação das fitas que passam a confinar a alvenaria em 

quincôncio na parte central e em dois níveis na parte horizontal

houve um cruzamento das fitas, figura 

Esta solução foi estudada também por F. Pinho 

Dissertação por P. Freire. O proc

cerca de 16mm de diâmetro e colocação de uma rede de metal distendido 

são introduzidas e dobradas à saída, o aperto das mesmas é efectuado com uma máquina de cintar.

No final executam-se as almofadas de argamassa 

calda. No final aplica-se uma camada de reboco

 

Figura 5.7 – Aplicação do reforço por confinamento transversal [78, 144]
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a) Fitas em aço inox [35, 78]      b) Fios em aço zincado [78] 

Aplicação do reforço por confinamento transversal contínuo

Confinamento transversal anelar 

O confinamento transversal anelar é uma técnica de reforço muito semelhante ao reforço 

, contudo a diferença está da colocação das fitas que passam a confinar a alvenaria em 

central e em dois níveis na parte horizontal. Além disso no interior dos furos não 

, figura 5.7 [78].  

Esta solução foi estudada também por F. Pinho e foi posteriormente analisada no âmbito da 

O processo de execução inicia-se com a furação da parede 

e colocação de uma rede de metal distendido por onde as fitas metálicas

e dobradas à saída, o aperto das mesmas é efectuado com uma máquina de cintar.

as almofadas de argamassa e tapa-se os furos através da injecção de uma 

se uma camada de reboco [77, 144]. 

 

Aplicação do reforço por confinamento transversal [78, 144]

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

 

transversal contínuo 

é uma técnica de reforço muito semelhante ao reforço 

, contudo a diferença está da colocação das fitas que passam a confinar a alvenaria em 

interior dos furos não 

e foi posteriormente analisada no âmbito da 

a furação da parede com furos de 

por onde as fitas metálicas 

e dobradas à saída, o aperto das mesmas é efectuado com uma máquina de cintar. 

se os furos através da injecção de uma 

Aplicação do reforço por confinamento transversal [78, 144] 
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5.2.8. Sistema CAM 

 
O sistema CAM é composto por um conjunto de fitas metálicas em aço inox

elemento, formando assim um sistema 

observação dos mecanismos de colapso em paredes de alvenaria de pedra

O processo de execução consiste na realização de furos com um diâmetro igual ao da peça de 

ligação (chapas de aço com uma secção de 125

desempenham um papel activo) 

os elementos, caso estes sejam compactos e regulares (pilares), 

origina uma compressão do elemento

Esta técnica de reforço permite melhorar a resistência 

para fora do plano da parede, para além de

As fitas apresentam uma largura (a 

(compreendidas entre os 0,75 e 0,8mm) 

 

  a) Esquema de aplicação de cintagem de um nembo

Figura
 

 

5.2.9. Reforço com TRM 

 

Esta técnica de reforço surgiu como uma alternativa mais económica face aos materiais 

compósitos FRP, que apesar de serem demasiados dispendiosos ainda não se sabe o seu 

comportamento a longo termo relativo à sua estabilidade química e compatibilidade física em 

estruturas de alvenaria de pedra. 

As premissas colocadas no desenvolvimento deste produto foram 

processadas numa máquina industrial de fabrico de 

(com um novo rearranjo das fibras)
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O sistema CAM é composto por um conjunto de fitas metálicas em aço inox

um sistema de confinamento tridimensional. Foi aperfeiçoado através da 

observação dos mecanismos de colapso em paredes de alvenaria de pedra [16]. 

O processo de execução consiste na realização de furos com um diâmetro igual ao da peça de 

(chapas de aço com uma secção de 125×125mm2) por onde as fitas pré

desempenham um papel activo) são introduzidas nos respectivos furos da alvenaria

os elementos, caso estes sejam compactos e regulares (pilares), onde é aplicada uma pré

ão do elemento, figura 5.8.  

Esta técnica de reforço permite melhorar a resistência à compressão, corte e à flexão no plano e 

para além de ser uma técnica pouco intrusiva e reversível

largura (a oscilar entre os 18 e 20mm) e uma 

0,75 e 0,8mm) que facilitam o seu atravessamento [16, 23

  

de cintagem de um nembo  b) Peças de canto e 
 

Figura 5.8 – Aplicação do sistema CAM [16] 

Esta técnica de reforço surgiu como uma alternativa mais económica face aos materiais 

, que apesar de serem demasiados dispendiosos ainda não se sabe o seu 

rtamento a longo termo relativo à sua estabilidade química e compatibilidade física em 

pedra.  

As premissas colocadas no desenvolvimento deste produto foram a facilidade de serem 

processadas numa máquina industrial de fabrico de fibras, surgindo um material em formato de têxtil

(com um novo rearranjo das fibras) em vez de um sistema compósito de vários elementos. 

Reforço de parede de edifícios antigos utilizando confinamento transversal 

O sistema CAM é composto por um conjunto de fitas metálicas em aço inox que cintam o 

oi aperfeiçoado através da 

 

O processo de execução consiste na realização de furos com um diâmetro igual ao da peça de 

por onde as fitas pré-tensionadas (que 

nos respectivos furos da alvenaria ou contornando 

onde é aplicada uma pré-tensão que 

corte e à flexão no plano e 

ica pouco intrusiva e reversível.  

uma espessura das fitas 

, 23]. 

 

de canto e de ligação  

Esta técnica de reforço surgiu como uma alternativa mais económica face aos materiais 

, que apesar de serem demasiados dispendiosos ainda não se sabe o seu 

rtamento a longo termo relativo à sua estabilidade química e compatibilidade física em 

a facilidade de serem 

fibras, surgindo um material em formato de têxtil 

em vez de um sistema compósito de vários elementos.  
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Deste modo obtêm-se um tecido com um baixo índice de relaxação

deformação constante) que é col

Além disso apresenta ainda 

(GFRP) e é muito mais económico que as fibras de car

O processo de execução consiste na 

8mm e com um comprimento de furação a oscilar compreendido entre os 70 e 80mm, seguida 

introdução das fibras nos orifícios. Posteriormente é aplicado uma 

fixam as fibras de TRM por meio de pregagens.

Para melhorar a eficácia desta técnica de reforço

de argamassa com TRM, no qual se aplica uma camada de reboco de 5mm

  

  a) Rolo comercial de TRM
   

Figura
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um tecido com um baixo índice de relaxação (perda de tensão sob 

que é colocado na argamassa, figura 5.9.  

apresenta ainda um módulo de elasticidade mais elevado que as fibras de vidro 

mais económico que as fibras de carbono (CFRP) e fibras aramídicas (AFRP)

O processo de execução consiste na furação do elemento com uma diâmetro aproximado de 

8mm e com um comprimento de furação a oscilar compreendido entre os 70 e 80mm, seguida 

introdução das fibras nos orifícios. Posteriormente é aplicado uma camada de argamassa no qual se 

e TRM por meio de pregagens.  

Para melhorar a eficácia desta técnica de reforço, pode-se implementar uma segunda camada 

de argamassa com TRM, no qual se aplica uma camada de reboco de 5mm [32]. 

  

a) Rolo comercial de TRM  b) Aplicação na parede 

Figura 5.9 – Exemplo das fibras de TRM [32] 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

(perda de tensão sob 

um módulo de elasticidade mais elevado que as fibras de vidro 

bono (CFRP) e fibras aramídicas (AFRP)]. 

com uma diâmetro aproximado de 

8mm e com um comprimento de furação a oscilar compreendido entre os 70 e 80mm, seguida da 

camada de argamassa no qual se 

se implementar uma segunda camada 

.  

 

b) Aplicação na parede  
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Capítulo 6 

 

Capítulo  6 - TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

6.1. Considerações gerais 

 

Neste ponto são abordados alguns trabalhos de investigação que têm sido desenvolvidos ao 

longo dos últimos anos com o intuito de melhor compreender o comportamento de modelos de 

paredes de adobe, alvenaria de tijolo e alvenaria de pedra, simples ou reforçados, submetidos a 

ensaios laboratoriais ou in situ. 

 

 

6.2. Trabalhos de investigação 

 

Os trabalhos de investigação apresentados nesta Dissertação realizaram-se por entidades 

nacionais e internacionais.  

Apesar de terem um carácter informativo apenas fornecem uma indicação dos diferentes tipos de 

sistemas de ensaio, características dos modelos, procedimentos e soluções de reforço estudadas. 

Os resultados extraídos não são comparáveis entre si (pela heterogeneidade de soluções de 

reforço, materiais aplicados, idade do modelo, dimensões, velocidade de aplicação das cargas, entre 

outras). Assim sendo, os resultados obtidos permitem apenas averiguar o comportamento mecânico e 

eficácia da solução de uma técnica de reforço face a um elemento similar não reforçado, para além 

de se compreender melhor os mecanismos de colapso associados.  

Na tabela 6.1 enumeram-se alguns trabalhos nacionais, sendo realizada uma breve descrição de 

cada ensaio. 
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Tabela 6.1 – Trabalhos de investigação nacionais 

Unidade de 
investigação 

Ano Título do trabalho Tipo de ensaio 

Instituto Superior 
Técnico da 

Universidade 
Técnica de Lisboa 

2001 
Técnicas reduzidamente intrusivas na aplicação de 
compósitos na reabilitação sísmica de construções 
antigas [22] 

Flexão no plano e 
fora do plano 

LNEC 2004 
Reforço sísmico de edifícios de alvenaria com 
aplicação de reforços de fibra de Vidro [15] 

Compressão e 
cíclico horizontal 
(flexão composta) 

Universidade do 
Minho 

2006 
Comportamento experimental de paredes de alvenaria 
de panos múltiplos [70] 

Compressão 
uniaxial 

Universidade de 
Aveiro 

2008 
Caracterização do comportamento estrutural de 
paredes de alvenaria de adobe [107] 

Cíclico no plano 
(laboratorial) e no 
plano e fora do 
plano (in situ) 

FCT/UNL 

2007 
Paredes de alvenaria ordinária - Estudo experimental 
com modelos simples e reforçados [78] 

Compressão 
simples e de 
compressão - corte 

2010 
Análise experimental de um murete de alvenaria de 
pedra tradicional reforçado com confinamento 
transversal contínuo por fitas metálicas [35, 78] 

Compressão axial 

2011 

Análise experimental de um murete de alvenaria de 
pedra tradicional [78, 144] 

Análise experimental de um murete de alvenaria de 
pedra tradicional de grandes dimensões [78, 144] 

Análise experimental de um murete de alvenaria de 
pedra tradicional de grandes dimensões. Efeito do 
confinamento transversal contínuo por fitas metálicas 
[78,144] 

Análise Experimental de um Murete de Alvenaria 
Tradicional Reforçado com Confinamento Transversal 
Anelar por Fitas Metálicas [78,144] 

 

De seguida apresentam-se alguns trabalhos de investigação internacionais que serão 

posteriormente analisados, tabela 6.2. 
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Tabela 6.2 – Trabalhos de investigação internacionais 

Unidade de 
investigação 

Ano Título do trabalho Tipo de ensaio 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

1996 
Influência do reforço horizontal no comportamento 
da alvenaria confinada [64] 

Compressão e cíclico 

Building Research 
Institute 

2000 
Características não-lineares de paredes de alvenaria 
confinadas com reforço lateral em juntas de 
argamassa [51] 

Cíclico 

University of Roorkee 2000 
Avaliação da resistência sísmica e medidas de 
reforço em edifícios de alvenaria de pedra [97] 

Mesa sísmica 

Basilicata University 
Potenza 

2001 
Novas tecnologias para a reabilitação estrutural de 
construções de alvenaria: conceito, validação 
experimental e aplicação do sistema CAM [30] 

Compressão diagonal 
e cíclico 

Universitá di Pádova 

2004 
Reforço e modelação de paredes de alvenaria de 
três folhas reforçadas [66] 

Compressão axial 

2005 
Comportamento mecânico de estruturas de 
alvenaria reforçadas com diferentes técnicas [105] 

Compressão diagonal 
e axial 

Università di Brescia 2006 
Ensaios experimentais de arrancamento de 
ancoragens em alvenarias de tijolo [121] 

Arrancamento 

University of 
Engineering and 

Technology 
2006 

Reforço de paredes de alvenaria utilizando tiras de 
aço [33] 

Compressão axial e ao 
corte 

Universidad del País 
Basco 

2009 
Análise numérica e experimental de paredes de 
alvenaria de pedra reforçada com materiais 
compósitos avançados [32] 

Compressão excêntrica 

University of Manitoba 2010 
Desempenho de ancoragens tradicionais e 
inovadoras em paredes de alvenaria de pedra [104] 

Arrancamento e de 
corte 

Università degli Studi di 
Perugia 

2010 
Reforço de paredes alvenaria de pedra histórica 
aplicando o refechamento de juntas armado com 
uma rede [11] 

Compressão axial, 
compressão diagonal e 

flexão 

University of Calgary 2010 

Comportamento sísmico de edifícios históricos 
reabilitados em alvenaria de pedra no Canadá [31] 

Cíclico no plano e fora 
do plano 

Efeito das ancoragens em paredes de alvenaria de 
pedra de múltiplos panos [100] 

Compressão axial 
Ensaio de vibração 

livre 

Universidade de 
Lübeck 

2010 
Comparação das falhas estruturais de ancoragens 
em paredes alvenaria e de betão [40] 

Tracção (ensaio de 
arrancamento) 
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6.2.1. Técnicas reduzidamente intrusivas na aplicação de compósitos na reabilitação 

sísmica de construções antigas [22]

 
Parte do edificado urbano de Portugal apresenta

edifícios carecem de uma intervenção estrutural. No caso de Lisboa estes edifícios encontram

zonas com uma vulnerabilidade sísmica elevada, tornando

reforço que sejam compatíveis com os materiais destes edifícios, mas ao mesmo tempo que sejam 

eficazes e acima de tudo pouco intrusivas. Este trabalho de investigação realizado por V. Cóias e 

Silva em 2001 foi co-financiado pela Agênci

para Pequenas e Médias Empresas

intitulando-se de projecto COMREHAB

Os materiais compósitos já são desde algum tempo utilizados em estrutu

por terem uma grande resistência à tracção e peso reduzido. Este projecto teve como objectivo 

desenvolver sistemas de reforço em paredes de alvenaria que fossem eficazes e de fácil aplicação, 

aumentando simultaneamente a capacidade resi

do plano. Este sistema também tinha que ter uma boa capacidade de dissipação da energia face a 

uma acção sísmica sem se desmoronar, ou seja uma boa ductilidade.

Neste ensaio foram construídos 24 modelos (

foram submetidos a ensaios de flexão no plano

sendo o sistema de reforço composto por faixas de materiais compósitos de carbono envolvidas 

numa matriz de resina epoxídica e elementos metálicos transversais, para aumentar o efeito de 

confinamento lateral (conectores). Os modelos para aplicação da força no plano tinham de dimensões 

3,20×1,50×0,20m3, respectivamente altura, largura e espessura, enquanto os mode

da força fora do plano apresentavam as dimensões 2,00

Estas faixas em CFRP formam uma malha que é colocada em ambos os lados da parede 

através da aplicação em duas camadas, em que a primeira serve para acompanhar a rugosidad

superfície da alvenaria, sendo esta preenchida por argamassa, promovendo a regularização da 

superfície para a aplicação da segunda camada

que são solidarizados à alvenaria por meio da injecção de

      a) Força no plano         b) Força fora do plano    c) Esquema de aplicação do reforço

 
Figura 6.1 – Esquema de ensaio e esboço da aplicação do re
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Técnicas reduzidamente intrusivas na aplicação de compósitos na reabilitação 

sísmica de construções antigas [22] 

Parte do edificado urbano de Portugal apresenta-se com mais de 50 anos e muitos destes 

edifícios carecem de uma intervenção estrutural. No caso de Lisboa estes edifícios encontram

zonas com uma vulnerabilidade sísmica elevada, tornando-se fundamental estudar técnicas de 

reforço que sejam compatíveis com os materiais destes edifícios, mas ao mesmo tempo que sejam 

eficazes e acima de tudo pouco intrusivas. Este trabalho de investigação realizado por V. Cóias e 

financiado pela Agência da inovação ao abrigo do ICPME (Iniciativa

para Pequenas e Médias Empresas) e foi financiado pelo programa de apoio EUREKA (nº

COMREHAB.  

Os materiais compósitos já são desde algum tempo utilizados em estruturas de betão armado 

por terem uma grande resistência à tracção e peso reduzido. Este projecto teve como objectivo 

desenvolver sistemas de reforço em paredes de alvenaria que fossem eficazes e de fácil aplicação, 

aumentando simultaneamente a capacidade resistente dos nembos a forças laterais no plano e fora 

do plano. Este sistema também tinha que ter uma boa capacidade de dissipação da energia face a 

uma acção sísmica sem se desmoronar, ou seja uma boa ductilidade. 

Neste ensaio foram construídos 24 modelos (incluindo não reforçados e reforçados), no qual 

ensaios de flexão no plano, figura 6.1 a) e flexão fora do plano

sendo o sistema de reforço composto por faixas de materiais compósitos de carbono envolvidas 

esina epoxídica e elementos metálicos transversais, para aumentar o efeito de 

confinamento lateral (conectores). Os modelos para aplicação da força no plano tinham de dimensões 

, respectivamente altura, largura e espessura, enquanto os mode

da força fora do plano apresentavam as dimensões 2,00×1,20×0,20m3. 

Estas faixas em CFRP formam uma malha que é colocada em ambos os lados da parede 

através da aplicação em duas camadas, em que a primeira serve para acompanhar a rugosidad

superfície da alvenaria, sendo esta preenchida por argamassa, promovendo a regularização da 

superfície para a aplicação da segunda camada, figura 6.1 c). A sua fixação é por meio de conectores 

solidarizados à alvenaria por meio da injecção de uma argamassa ou calda baseada em cal.

          

a) Força no plano         b) Força fora do plano    c) Esquema de aplicação do reforço
 
 

Esquema de ensaio e esboço da aplicação do reforço por V. Cóias [22, 23]

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

Técnicas reduzidamente intrusivas na aplicação de compósitos na reabilitação 

se com mais de 50 anos e muitos destes 

edifícios carecem de uma intervenção estrutural. No caso de Lisboa estes edifícios encontram-se em 

estudar técnicas de 

reforço que sejam compatíveis com os materiais destes edifícios, mas ao mesmo tempo que sejam 

eficazes e acima de tudo pouco intrusivas. Este trabalho de investigação realizado por V. Cóias e 

ICPME (Iniciativa Comunitária 

) e foi financiado pelo programa de apoio EUREKA (nº 1939), 

ras de betão armado 

por terem uma grande resistência à tracção e peso reduzido. Este projecto teve como objectivo 

desenvolver sistemas de reforço em paredes de alvenaria que fossem eficazes e de fácil aplicação, 

stente dos nembos a forças laterais no plano e fora 

do plano. Este sistema também tinha que ter uma boa capacidade de dissipação da energia face a 

incluindo não reforçados e reforçados), no qual 

e flexão fora do plano, figura 6.1 b) 

sendo o sistema de reforço composto por faixas de materiais compósitos de carbono envolvidas 

esina epoxídica e elementos metálicos transversais, para aumentar o efeito de 

confinamento lateral (conectores). Os modelos para aplicação da força no plano tinham de dimensões 

, respectivamente altura, largura e espessura, enquanto os modelos para aplicação 

Estas faixas em CFRP formam uma malha que é colocada em ambos os lados da parede 

através da aplicação em duas camadas, em que a primeira serve para acompanhar a rugosidade da 

superfície da alvenaria, sendo esta preenchida por argamassa, promovendo a regularização da 

6.1 c). A sua fixação é por meio de conectores 

uma argamassa ou calda baseada em cal.  

 

a) Força no plano         b) Força fora do plano    c) Esquema de aplicação do reforço 

forço por V. Cóias [22, 23] 



 

 

Os resultados do ensaio à flexão fora do plano demonstraram a eficácia da técnica de reforço

figura 6.2 comprovados pela boa capacidade de dissipação da energia. É indicada para obras de 

reforço em alvenarias antigas, por ser u

 a) Gráfico da força horizontal vs deslocamento        

            horizontal em modelo não reforçado                         horizontal em mod

Figura 6.2 – Comparação entre modelos não reforçados e em modelos reforçados

6.2.2. Reforço sísmico de edifícios de alvenaria com aplicação de reforços de fibra de 

Vidro [15] 

 
Neste trabalho realizado em 2004 no LNEC por A. Costa, P. Candeias, B. Massena e V. Cóias 

pretendeu-se caracterizar o comportamento de um nembo de alvenaria de pedra (plano formado pela 

zona que se situa entre dois vãos de portas ou janelas), sujeito simul

estáticas e acções cíclicas horizontais e alternadas (flexão composta). Estes ensaios aplicaram

modelos não reforçados (M1 a M3)

objectivo de avaliar a eficácia a

alvenaria face à ocorrência de um sismo. 

Todos os modelos tinham de dimensões 2,06

espessura, correspondendo a um nembo de 1,56m de altura e 1,25m

por meio de uma base em betão fixa à laje de pavimento da sala. A primeira sol

figura 6.3 b) é constituída por faixas de GFRP de aproximadamente 10cm de largura que foram 

aplicadas em duas camadas. A pr

esta preenchida por argamassa, fomentando a regularização da superfície para a aplicação da 

segunda camada. Ao serem aplicadas em ambos os paramentos da alvenaria melhoram a resistência 

á tracção. A segunda solução de reforço (S2)

mas com a diferença da inclusão de conectores metálicos (para melhorar a ligação entre as faixas de 

GFRP e a parede).  

Estes são constituídos por varões rosca

chapas de aço com dimensões 100

O procedimento do ensaio foi dividido em duas fases, sendo a primeira fase constituída pela 

aplicação de uma força vertical constante e as fases seguintes são impos

horizontais no topo dos modelos. Na 
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Os resultados do ensaio à flexão fora do plano demonstraram a eficácia da técnica de reforço

comprovados pela boa capacidade de dissipação da energia. É indicada para obras de 

reforço em alvenarias antigas, por ser uma técnica de fácil aplicação e com pouca intrusividade.  

  

) Gráfico da força horizontal vs deslocamento        b) Gráfico da força horizontal vs deslocamento

horizontal em modelo não reforçado                         horizontal em modelo reforçado

    
Comparação entre modelos não reforçados e em modelos reforçados

 

Reforço sísmico de edifícios de alvenaria com aplicação de reforços de fibra de 

Neste trabalho realizado em 2004 no LNEC por A. Costa, P. Candeias, B. Massena e V. Cóias 

se caracterizar o comportamento de um nembo de alvenaria de pedra (plano formado pela 

zona que se situa entre dois vãos de portas ou janelas), sujeito simultaneamente a acções verticais 

estáticas e acções cíclicas horizontais e alternadas (flexão composta). Estes ensaios aplicaram

reforçados (M1 a M3), figura 6.3 a) e a 8 modelos reforçados (M4 a M11) com o 

objectivo de avaliar a eficácia as diversas técnicas de reforço no comportamento de paredes de 

alvenaria face à ocorrência de um sismo.  

Todos os modelos tinham de dimensões 2,06×1,70×0,22m3, respectivamente altura, largura e 

espessura, correspondendo a um nembo de 1,56m de altura e 1,25m de largura, sendo a sua fixação 

por meio de uma base em betão fixa à laje de pavimento da sala. A primeira solução de reforço (S1)

3 b) é constituída por faixas de GFRP de aproximadamente 10cm de largura que foram 

aplicadas em duas camadas. A primeira camada acompanha a superfície rugosa da alvenaria, sendo 

esta preenchida por argamassa, fomentando a regularização da superfície para a aplicação da 

segunda camada. Ao serem aplicadas em ambos os paramentos da alvenaria melhoram a resistência 

ução de reforço (S2), figura 6.3 c) é em tudo muito similar à solução anterior, 

mas com a diferença da inclusão de conectores metálicos (para melhorar a ligação entre as faixas de 

Estes são constituídos por varões roscados de 8mm de diâmetro que foram aparafusados a 

chapas de aço com dimensões 100×100 ×3mm3.  

O procedimento do ensaio foi dividido em duas fases, sendo a primeira fase constituída pela 

aplicação de uma força vertical constante e as fases seguintes são impos

horizontais no topo dos modelos. Na tabela 6.3 apresentam-se os resultados do respectivo ensaio.

Trabalhos de investigação 

Os resultados do ensaio à flexão fora do plano demonstraram a eficácia da técnica de reforço, 

comprovados pela boa capacidade de dissipação da energia. É indicada para obras de 

ma técnica de fácil aplicação e com pouca intrusividade.   

 

) Gráfico da força horizontal vs deslocamento 

elo reforçado 

Comparação entre modelos não reforçados e em modelos reforçados por V. Cóias [22] 

Reforço sísmico de edifícios de alvenaria com aplicação de reforços de fibra de 

Neste trabalho realizado em 2004 no LNEC por A. Costa, P. Candeias, B. Massena e V. Cóias 

se caracterizar o comportamento de um nembo de alvenaria de pedra (plano formado pela 

taneamente a acções verticais 

estáticas e acções cíclicas horizontais e alternadas (flexão composta). Estes ensaios aplicaram-se a 3 

3 a) e a 8 modelos reforçados (M4 a M11) com o 

s diversas técnicas de reforço no comportamento de paredes de 

, respectivamente altura, largura e 

de largura, sendo a sua fixação 

ução de reforço (S1), 

3 b) é constituída por faixas de GFRP de aproximadamente 10cm de largura que foram 

imeira camada acompanha a superfície rugosa da alvenaria, sendo 

esta preenchida por argamassa, fomentando a regularização da superfície para a aplicação da 

segunda camada. Ao serem aplicadas em ambos os paramentos da alvenaria melhoram a resistência 

3 c) é em tudo muito similar à solução anterior, 

mas com a diferença da inclusão de conectores metálicos (para melhorar a ligação entre as faixas de 

dos de 8mm de diâmetro que foram aparafusados a 

O procedimento do ensaio foi dividido em duas fases, sendo a primeira fase constituída pela 

aplicação de uma força vertical constante e as fases seguintes são impostos deslocamentos 

se os resultados do respectivo ensaio. 
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          a) Modelo não reforçado       b) Modelo reforçado com S1    c) Modelo reforçado com S2
 
 
 
 

Figura 6.3 – Esquema dos modelos ensaiados por A. Costa 

Concluiu-se que as soluções de reforço (S1 e S2) aumentaram a capacidade dúctil, face ao 

mesmo elemento não reforçado, sendo na solução com conectores (S2) que mais se garante um 

aumento da capacidade de dissipação de energia, evita colapsos súbitos após o

do modelo. O uso de elementos de reforço transversal (conectores) comprovou mitigar o 

esmagamento da parte central dos modelos, pelo que estes devem ser colocados a meia altura dos 

nembos para localmente melhorar a capacidade de resi

 
Tabela 6.3 –

Modelo 
Força 

vertical [kN] 

M11 - S2 193,0 

M10 - S2 151,0 

M9 - S2 103,0 

*M8 - S2 189,0 

Média - S2 149,0 

M7 - S1 75,0 

M6 - S1 100,0 

M5 - S1 148,0 

M4 - S1 185,0 

Média - S1 127,0 

M3 97,0 

M2 100,0 

M1 180,0 

Média 125,7 
 

*O provete M8 teve uma ruptura prematura devido a uma deficiente disposição dos conectores, pelo que 

não se considerou no cálculo da média.
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

6.2.3. Comportamento experimental de paredes de alvenaria de panos múltiplos [70]
 
 
 
 
 
 

Este trabalho experimental realizado em 2006 na universidade do Minho por D. Oliveira, P. 

Lourenço e R. Silva, teve como o objectivo o estudo do comportamento de paredes alvenaria de 

pedra três panos.  
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a) Modelo não reforçado       b) Modelo reforçado com S1    c) Modelo reforçado com S2

Esquema dos modelos ensaiados por A. Costa et al.
 
 
 
 
 
 
 

se que as soluções de reforço (S1 e S2) aumentaram a capacidade dúctil, face ao 

mesmo elemento não reforçado, sendo na solução com conectores (S2) que mais se garante um 

aumento da capacidade de dissipação de energia, evita colapsos súbitos após o 

do modelo. O uso de elementos de reforço transversal (conectores) comprovou mitigar o 

esmagamento da parte central dos modelos, pelo que estes devem ser colocados a meia altura dos 

nembos para localmente melhorar a capacidade de resistente (local do máximo momento flector). 

– Resumo dos resultados por A. Costa et al. [15] 

Deslocamento horizontal no 
ponto de ruptura [mm] 

Força horizontal 
máxima [mm]

11,20 53,80 

13,70 68,90 

22,60 64,70 

0,90 40,60 

15,83 62,47 

14,90 82,50 

12,70 65,20 

8,10 67,40 

5,90 80,50 

10,40 73,90 

7,50 46,80 

8,20 57,30 

5,80 60,70 

7,17 54,93 

ruptura prematura devido a uma deficiente disposição dos conectores, pelo que 

não se considerou no cálculo da média. 

Comportamento experimental de paredes de alvenaria de panos múltiplos [70]

Este trabalho experimental realizado em 2006 na universidade do Minho por D. Oliveira, P. 

Lourenço e R. Silva, teve como o objectivo o estudo do comportamento de paredes alvenaria de 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

 

a) Modelo não reforçado       b) Modelo reforçado com S1    c) Modelo reforçado com S2 

et al. [15] 

se que as soluções de reforço (S1 e S2) aumentaram a capacidade dúctil, face ao 

mesmo elemento não reforçado, sendo na solução com conectores (S2) que mais se garante um 

 inicio da fendilhação 

do modelo. O uso de elementos de reforço transversal (conectores) comprovou mitigar o 

esmagamento da parte central dos modelos, pelo que estes devem ser colocados a meia altura dos 

stente (local do máximo momento flector).  

 

Força horizontal 
máxima [mm] 

Energia 
dissipada 
[kN.mm] 

1633,3 

2073,8 

1729,1 

40,3 

1812,1 

1714,8 

847,9 

691,4 

563 

954,28 

537,2 

563,8 

462,0 

521,0 

ruptura prematura devido a uma deficiente disposição dos conectores, pelo que 

Comportamento experimental de paredes de alvenaria de panos múltiplos [70] 

Este trabalho experimental realizado em 2006 na universidade do Minho por D. Oliveira, P. 

Lourenço e R. Silva, teve como o objectivo o estudo do comportamento de paredes alvenaria de 
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Estas estruturas regra geral apresentam um núcleo central enfraquecido, constituído por 

materiais de fraca resistência e por uma deficiente ligação entre panos.  

Foram construídos 16 paredes de alvenaria de pedra (granito) onde foram aplicadas 3 tipos de 

reforços (inserção de varões transversais em GFRP, refechamento de juntas e combinação de 

ambas). Os modelos foram submetidos a ensaios de compressão uniaxial, simulando um 

carregamento de compressão, assim foi possível aferir alguns parâmetros de resistência tais como a 

resistência à compressão e módulo de elasticidade. Com os resultados obtidos obteve-se um melhor 

conhecimento sobre alguns parâmetros de comportamento do material, tais como mecanismos de 

colapsos associados. Neste estudo procurou-se estudar qual a melhor técnica de reforço para mitigar 

alguns problemas estruturais nestes tipo de paredes tais como a deficiente ligação entre panos, a 

deformação horizontal devido à influência do material e a fraca resistência mecânica do pano interno. 

Foram ensaiados à compressão 6 provetes cilíndricos de granito (com 100mm de diâmetro por 

200mm de altura), para melhor caracterização do seu comportamento mecânico, no qual se obteve 

uma resistência à compressão de 52,2MPa, um módulo de elasticidade de 20,6MPa e um coeficiente 

de Poisson de 0,24. Realizaram-se provetes cúbicos de dimensões 50×50×50mm3 com uma 

argamassa composta por uma relação areia/ ligante de 1:3 e com uma relação água/ligante de 0,8.  

Estes foram submetidos a um ensaio de compressão no qual se aferiu uma resistência à 

compressão de 0,5MPa, 2,2MPa e 2,9MPa, respectivamente para as idades de 7, 28, 90 dias.  

Para estudar o comportamento do pano interno construíram-se provetes cilíndricos com 150mm 

de diâmetro e 300mm de altura compostos por pedras de pequena dimensão e não compactadas 

(para criar um volume de vazios), no qual se obteve uma resistência à compressão média de 292kPa, 

enquanto o pano exterior teve uma resistência entre (178 e 405kPa). Construíram-se 16 paredes com 

dimensões 0,60×0,30×1,10m3, respectivamente comprimento, espessura e altura. Cada pano tinha 

uma espessura de 0,1m, figura 6.4. O esquema de ensaio consistiu na aplicação de uma força de 

compressão de 2MN aos dezasseis modelos, dos quais se dividem em grupos de quatro. Sem reforço 

(U), aplicação de varões de GFRP (T), Refechamento de juntas (B) e combinação (T+B). A solução 

de reforço (T) era composta por dois varões em fibra de vidro com um diâmetro de 10mm cada um. 

 

     

            a) Esquema dos provetes           b) Modelo reforçado (T+B)         c) Pórtico do ensaio 

 
Figura 6.4 – Modelos experimentais do ensaio de D. Oliveira et al. [70] 
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 Aferiu-se que as paredes 

1,8MPa, enquanto as paredes reforçadas com GFRP apresentaram um valor de 3,1MPa, que 

corresponde a um aumento de 71% (efeito de confinamento dos varões). O valor médio do módulo de 

elasticidade (no intervalo 30 a 60% da tensão máxima) paredes não reforçadas foi de 0,72GPa ao 

passo que nas reforçadas se registou

O sistema de reforço demonstrou ser eficaz traduzindo

considerável. Com a introdução de varões em GFRP, o mecanismo de colapso foi modificado 

passando da rotação fora do plano e desenvolvimento de fendas horizontais, para a criação de 

rótulas plásticas locais e aparecimento de fendas 
 

 

 

 

 

                       a) Modelo não reforçados                                   b
 

Figura 6.5 – Gráficos de tensão versus extensão nos diversos modelos por D. Oliveira 
 

6.2.4. Caracterização do comportamento estrutural de paredes de alvenaria de adobe

[107] 

 

Aveiro é uma zona do território nacional onde predominam as construções de adobe. Este 

trabalho de investigação realizado na u

Almeida e H. Rodrigues, teve com principal objectivo a caracterização mecânica das paredes de 

adobe (resistência à compressão e módulo de elasticidade) e o seu comportamento quando 

submetidas a solicitações dinâmicas horizontais (imitando o q

sismo).   

Foram realizados em 2008 alguns ensaios 

verticais simulando as acções permanentes e sobrecargas, que foram combinadas com acções 

cíclicas.  

Para melhor compreender o material da região, extraíram

habitações) com diâmetros compreendidos entre os 70 e 90mm no qual foram submetidos a ensaios 

de compressão simples e diametral, tendo

3,0MPa para a compressão e 0,1 e 0,6MPa para a resistência à tracção.

Nos ensaios de laboratório foram utilizados blocos de adobe da região com uma resistência à 

compressão média entre os 1,10MPa e um módulo de elasticidade médio de 147,4MPa. 
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 simples exibiram um valor médio de resistência à compressão de 

1,8MPa, enquanto as paredes reforçadas com GFRP apresentaram um valor de 3,1MPa, que 

corresponde a um aumento de 71% (efeito de confinamento dos varões). O valor médio do módulo de 

e (no intervalo 30 a 60% da tensão máxima) paredes não reforçadas foi de 0,72GPa ao 

passo que nas reforçadas se registou um valor de 0,67GPa, figura 6.5.  

O sistema de reforço demonstrou ser eficaz traduzindo-se num ganho de resistência 

introdução de varões em GFRP, o mecanismo de colapso foi modificado 

passando da rotação fora do plano e desenvolvimento de fendas horizontais, para a criação de 

rótulas plásticas locais e aparecimento de fendas verticais. 

  

Modelo não reforçados                                   b) Modelos reforçados

Gráficos de tensão versus extensão nos diversos modelos por D. Oliveira 

Caracterização do comportamento estrutural de paredes de alvenaria de adobe

Aveiro é uma zona do território nacional onde predominam as construções de adobe. Este 

trabalho de investigação realizado na universidade de Aveiro por H. Varum, A. Costa, H

, teve com principal objectivo a caracterização mecânica das paredes de 

adobe (resistência à compressão e módulo de elasticidade) e o seu comportamento quando 

submetidas a solicitações dinâmicas horizontais (imitando o que acontece na ocorrência de um 

Foram realizados em 2008 alguns ensaios in situ e laboratoriais com a aplicação de cargas 

verticais simulando as acções permanentes e sobrecargas, que foram combinadas com acções 

o material da região, extraíram-se alguns carotes (em muros e em 

habitações) com diâmetros compreendidos entre os 70 e 90mm no qual foram submetidos a ensaios 

de compressão simples e diametral, tendo-se obtido uma resistência à compressão entre os 0,5 e 

0MPa para a compressão e 0,1 e 0,6MPa para a resistência à tracção. 

Nos ensaios de laboratório foram utilizados blocos de adobe da região com uma resistência à 

compressão média entre os 1,10MPa e um módulo de elasticidade médio de 147,4MPa. 
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simples exibiram um valor médio de resistência à compressão de 

1,8MPa, enquanto as paredes reforçadas com GFRP apresentaram um valor de 3,1MPa, que 

corresponde a um aumento de 71% (efeito de confinamento dos varões). O valor médio do módulo de 

e (no intervalo 30 a 60% da tensão máxima) paredes não reforçadas foi de 0,72GPa ao 

se num ganho de resistência 

introdução de varões em GFRP, o mecanismo de colapso foi modificado 

passando da rotação fora do plano e desenvolvimento de fendas horizontais, para a criação de 

 

Modelos reforçados 

Gráficos de tensão versus extensão nos diversos modelos por D. Oliveira et al. [70]  

Caracterização do comportamento estrutural de paredes de alvenaria de adobe 

Aveiro é uma zona do território nacional onde predominam as construções de adobe. Este 

niversidade de Aveiro por H. Varum, A. Costa, H. Pereira, J. 

, teve com principal objectivo a caracterização mecânica das paredes de 

adobe (resistência à compressão e módulo de elasticidade) e o seu comportamento quando 

ue acontece na ocorrência de um 

e laboratoriais com a aplicação de cargas 

verticais simulando as acções permanentes e sobrecargas, que foram combinadas com acções 

se alguns carotes (em muros e em 

habitações) com diâmetros compreendidos entre os 70 e 90mm no qual foram submetidos a ensaios 

se obtido uma resistência à compressão entre os 0,5 e 

Nos ensaios de laboratório foram utilizados blocos de adobe da região com uma resistência à 

compressão média entre os 1,10MPa e um módulo de elasticidade médio de 147,4MPa.  



 

 

Também se utilizou uma argamassa produzida com uma composição similar às usadas 

tradicionalmente neste tipo de construções, com uma 

de elasticidade de 112,8MPa no qual se construiu uma parede 

respectivamente altura, largura e espessura. 

A parede estava fixa a uma lajeta de betão através de varões roscados, o que simula um 

encastramento, impedindo assim a rotação para fora do plano da parede. 

Realizaram-se dois tipos de ensaios sobre o modelo (

se aferiu a frequência própria de 10,94Hz na direcção horizontal e um valor do módulo de elasticidade 

médio de 310MPa.  

O ensaio dinâmico destrutivo

KN seguida de forças horizontais cíclica de amplitude crescente até à ruptura da parede, medindo

os respectivos deslocamentos.  

O modo de ruptura exprimiu

a força horizontal máxima de 3,20kN

Nos ensaios in situ executaram

aplicados no plano e fora do plano da parede

descritos, tendo-se obtido um valor de 2,10Hz para a frequência própria horizontal e um módulo de 

elasticidade médio de 101,2MPa. 

A força máxima horizontal aplicada no plano da parede foi de 10,7kN

plano fora da parede registou-se o valor de 0,69kN

 

            a) Ensaio laboratoriais dinâmicos

           c) Ensaio in situ fora do plano
 

Figura 6.6 – Ensaios de flexão e gráficos da força vs deslocamento obtidos por 
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izou uma argamassa produzida com uma composição similar às usadas 

tradicionalmente neste tipo de construções, com uma resistência à compressão de 1,42MPa e módulo 

no qual se construiu uma parede com dimensões 

espectivamente altura, largura e espessura.  

A parede estava fixa a uma lajeta de betão através de varões roscados, o que simula um 

encastramento, impedindo assim a rotação para fora do plano da parede.  

se dois tipos de ensaios sobre o modelo (parede), um dinâmico não destrutivo onde 

se aferiu a frequência própria de 10,94Hz na direcção horizontal e um valor do módulo de elasticidade 

dinâmico destrutivo, figura 6.6 a) consistiu na aplicação de uma força vertical de 2,8

KN seguida de forças horizontais cíclica de amplitude crescente até à ruptura da parede, medindo

O modo de ruptura exprimiu-se pela abertura de uma fenda horizontal na base da parede, sendo 

,20kN, figura 6.6 b). 

executaram-se também ensaios dinâmicos não destrutivos e destrutivos 

aplicados no plano e fora do plano da parede, figura 6.6 c). com os mesmos procedimentos acima 

se obtido um valor de 2,10Hz para a frequência própria horizontal e um módulo de 

elasticidade médio de 101,2MPa.  

A força máxima horizontal aplicada no plano da parede foi de 10,7kN, figura 

se o valor de 0,69kN, figura 5.12 d). 

  
a) Ensaio laboratoriais dinâmicos           b) Gráfico da força vs deslocamento

 

  
fora do plano     d) Gráfico da força vs deslocamento

Ensaios de flexão e gráficos da força vs deslocamento obtidos por H. Varum

Trabalhos de investigação 

izou uma argamassa produzida com uma composição similar às usadas 

resistência à compressão de 1,42MPa e módulo 

com dimensões 1,08×1,02×0,85m3, 

A parede estava fixa a uma lajeta de betão através de varões roscados, o que simula um 

parede), um dinâmico não destrutivo onde 

se aferiu a frequência própria de 10,94Hz na direcção horizontal e um valor do módulo de elasticidade 

a) consistiu na aplicação de uma força vertical de 2,86 

KN seguida de forças horizontais cíclica de amplitude crescente até à ruptura da parede, medindo-se 

se pela abertura de uma fenda horizontal na base da parede, sendo 

se também ensaios dinâmicos não destrutivos e destrutivos 

c). com os mesmos procedimentos acima 

se obtido um valor de 2,10Hz para a frequência própria horizontal e um módulo de 

, figura 5.10 c) enquanto no 

 
b) Gráfico da força vs deslocamento 

 
d) Gráfico da força vs deslocamento 

H. Varum et al. [107] 
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6.2.5. Paredes de alvenaria ordinária 

reforçados [78] 

 
Este trabalho foi realizado por F. Pinho 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa

uma análise comparativa de algumas

tradicional.  

Executaram-se 62 modelos dos quais 42 tinham de dimensões 0,80

correspondente a largura, comprimento e altura (denomi

com dimensões 1,20×0,40×1,20m

As dimensões adoptadas foram

[70, 105], na necessidade de os resultados mecânic

reais de estruturas representativas desta solução construtiva e 

departamento de engenharia civil 

espaço necessário para a implementação do sistema de ensaio, preparação 

muretes. Usou-se uma pedra calcárica em que 

que foi previamente lavada para eliminar as impurezas. 

O travamento vertical da alvenaria era conseguido com recurso 

superiores à máxima dimensão de assentamento denominadas por perpianhos, que eram colocadas 

a 1/3 e 2/3 da altura dos muretes.

Este eram compostos por alvenaria de pedra

tradicional de cal aérea areia ao traço volumétrico de 1:3, sendo a parcela de areia composta por 

partes iguais de areia de areeiro e de rio, com uma relação de água/ligante de 

 

                           a) Murete grande

Figura 6.7 – Diferentes tipos de muretes analisados
 

 

 

 

 

 

A garantia das melhores condições de cura foi possível por meio da construção de uma estrutura 

coberta (“abrigo”) que garantia uma boa ventilação natural, para além de proteger os modelos face

acção dos agentes meteorológicos tais como chuva, vento e radiação solar.

Lintel em 
betão 
armado 

Base de apoio 
em betão 
armado 

Murete em 
alvenaria 
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Paredes de alvenaria ordinária - Estudo experimental com modelos simples e 

por F. Pinho em 2007 no âmbito da sua Tese de Doutoramento pela 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, teve como o

algumas soluções de reforço em paredes de alvenaria de pedra 

se 62 modelos dos quais 42 tinham de dimensões 0,80

correspondente a largura, comprimento e altura (denominados de muretes pequenos) e 20 modelos 

m3 (designados por muretes grandes), figura 6.7. 

foram com base em elementos bibliográficos dos quais de destacam 

, 105], na necessidade de os resultados mecânicos aferidos fossem relacionáveis com situações 

reais de estruturas representativas desta solução construtiva e nas dimensões do laboratório 

departamento de engenharia civil (LabDEC) onde decorreram os trabalhos experimentais, devido ao 

para a implementação do sistema de ensaio, preparação e movimentação dos 

se uma pedra calcárica em que a dimensão máxima era aproximadamente D=25 cm 

que foi previamente lavada para eliminar as impurezas.  

O travamento vertical da alvenaria era conseguido com recurso a pedras com dimensões 

superiores à máxima dimensão de assentamento denominadas por perpianhos, que eram colocadas 

a 1/3 e 2/3 da altura dos muretes. 

Este eram compostos por alvenaria de pedra (75% do volume) assente em argamassa 

tradicional de cal aérea areia ao traço volumétrico de 1:3, sendo a parcela de areia composta por 

is de areia de areeiro e de rio, com uma relação de água/ligante de 1,2.

    

urete grande                    b) Murete pequeno          c) Alçado lateral

 
Diferentes tipos de muretes analisados por F. Pinho 

A garantia das melhores condições de cura foi possível por meio da construção de uma estrutura 

coberta (“abrigo”) que garantia uma boa ventilação natural, para além de proteger os modelos face

acção dos agentes meteorológicos tais como chuva, vento e radiação solar. 
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Estudo experimental com modelos simples e 

ese de Doutoramento pela 

como objectivo realizar 

soluções de reforço em paredes de alvenaria de pedra 

se 62 modelos dos quais 42 tinham de dimensões 0,80×0,40×1,20m3 

nados de muretes pequenos) e 20 modelos 

  

com base em elementos bibliográficos dos quais de destacam 

os aferidos fossem relacionáveis com situações 

nas dimensões do laboratório do 

(LabDEC) onde decorreram os trabalhos experimentais, devido ao 

e movimentação dos 

aproximadamente D=25 cm 

a pedras com dimensões 

superiores à máxima dimensão de assentamento denominadas por perpianhos, que eram colocadas 

assente em argamassa 

tradicional de cal aérea areia ao traço volumétrico de 1:3, sendo a parcela de areia composta por 

1,2.  

   

c) Alçado lateral 

F. Pinho [78] 

A garantia das melhores condições de cura foi possível por meio da construção de uma estrutura 

coberta (“abrigo”) que garantia uma boa ventilação natural, para além de proteger os modelos face a 



 

 

Efectuaram-se ensaios de caracterização de algumas das amostras retiradas durante a 

construção dos muretes, com o intuito de melhor compreender as propriedades físicas, químicas e

mecânicas dos materiais usados na construção. Na 

físicas, químicas das pedras e da argamassa de assentamento.

 

Tabela 6.4 – Características físicas e mecânicas d

Característica 

Massa volúmica real [kg/m

Massa volúmica aparente [kg/m

Porosidade aberta [%]

Resistência à compressão [MPa]

 

Realizaram-se 4 soluções de reforço compostas por reboco armados com ou sem confinamento 

dos quais se submeteram a ensaios de compressão simples e de compressão

 

Figura 6.8 – Ensaio de compressão simples e 
 

A solução não reforçada 

reforço. Esta solução compreendeu 

resultados descritos na tabela 6.5

O módulo de elasticidade médio registou

27,5% da espessura total ao passo que o deslocamento máximo foi de 5,8mm

ruptura frágil do murete. 

 
Tabela 6.5 – Resultados obtidos nos ensaios 

 

 

 

 

Muret

Média
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se ensaios de caracterização de algumas das amostras retiradas durante a 

construção dos muretes, com o intuito de melhor compreender as propriedades físicas, químicas e

sados na construção. Na tabela 6.4 estão resumidas as características 

físicas, químicas das pedras e da argamassa de assentamento. 

Características físicas e mecânicas dos muretes ensaiados por 

Pedra Argamassa 

Massa volúmica real [kg/m3] 2709,4 2590,1

Massa volúmica aparente [kg/m3] 2490,6 1742,9

Porosidade aberta [%] 8,1 32,7

Resistência à compressão [MPa] 47,8 0,65

soluções de reforço compostas por reboco armados com ou sem confinamento 

dos quais se submeteram a ensaios de compressão simples e de compressão-corte

  

e compressão simples e de compressão-corte por F. Pinho 

 serviu de referência para a análise comparativa das soluções de 

reforço. Esta solução compreendeu o ensaio de 3 muretes pequenos dos quais se obteve 

5.  

módulo de elasticidade médio registou-se nos 305MPa, a profundidade de carbonatação foi de 

27,5% da espessura total ao passo que o deslocamento máximo foi de 5,8mm

Resultados obtidos nos ensaios de compressão axial por F. Pinho 

Muretes Força máxima aplicada [kN]

Média 136,8 

Trabalhos de investigação 

se ensaios de caracterização de algumas das amostras retiradas durante a 

construção dos muretes, com o intuito de melhor compreender as propriedades físicas, químicas e 

estão resumidas as características 

ensaiados por F. Pinho [78] 

Argamassa (aos 90 dias) 

2590,1 

1742,9 

32,7 

0,65 

soluções de reforço compostas por reboco armados com ou sem confinamento 

corte, figura 6.8.  

 

por F. Pinho [78] 

serviu de referência para a análise comparativa das soluções de 

dos quais se obteve os 

, a profundidade de carbonatação foi de 

27,5% da espessura total ao passo que o deslocamento máximo foi de 5,8mm, associado a uma 

por F. Pinho [78] 

Força máxima aplicada [kN] 
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Solução de reforço I – Muretes reforçados com confinamento transversal por conectores.

Utilizaram-se 6 muretes que 

12mm de diâmetro), dispostos em quincôncio

galvanizado. Os conectores apresentam

direcções (vertical e horizontal), figura 

 

  

Figura 6.9 – Representação esquemática da solução de reforço I 
 

O processo de execução é composto pela realização de furos de 16mm de diâmetro por meio de 

uma broca com 0,5m de comprimento, no qual se introduz um varão com um diâmetro aproximado de 

12mm. Após o processo de furação era injectada uma c

realizada uma “almofada” de argamassa para promover a ligação das ancoragens. 

As ancoragens eram fixadas com porcas em ambas as extremidades dos varões e tinham de 

dimensões 100×100×5mm3 (comprimento, largura e espes

Nesta série foram ensaiados 3 muretes (M28, M41 e M44) tendo

resistência de aproximadamente 50%, face aos muretes de referências, enquanto as deformações 

máximas quase que duplicaram, tab

 

Tabela 6.6 – Resultados obtidos 

 

 

 

 

 

Solução de reforço II – Muretes reforçados com reboco armado e confinamento

sem apoio na base de ensaio. 

Nesta solução utilizou-se um reforço por lâminas de 

armadas com uma malha de metal distendido

confinamento transversal distribuídos 

 

Murete

Média
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Muretes reforçados com confinamento transversal por conectores.

que foram reforçados com conectores metálicos transversais 

dispostos em quincôncio, sendo constituídos por um varão roscado

ado. Os conectores apresentam-se com um afastamento de 0,40m entre si em ambas a 

, figura 6.9.  

 

epresentação esquemática da solução de reforço I por F. Pinho 

O processo de execução é composto pela realização de furos de 16mm de diâmetro por meio de 

uma broca com 0,5m de comprimento, no qual se introduz um varão com um diâmetro aproximado de 

mm. Após o processo de furação era injectada uma calda de “micro-argamassa” pozolânica e 

realizada uma “almofada” de argamassa para promover a ligação das ancoragens. 

As ancoragens eram fixadas com porcas em ambas as extremidades dos varões e tinham de 

(comprimento, largura e espessura), ligando ambas as faces do murete.

Nesta série foram ensaiados 3 muretes (M28, M41 e M44) tendo-se verificado um aumento da 

resistência de aproximadamente 50%, face aos muretes de referências, enquanto as deformações 

, tabela 6.6. 

Resultados obtidos por F. Pinho aplicando a solução de reforço I

Muretes reforçados com reboco armado e confinamento

um reforço por lâminas de micro-betão com 5cm de espessura 

uma malha de metal distendido sem apoio na base e com diferentes

distribuídos em quincôncio.   

Muretes Força máxima aplicada [kN]

Média 199,3 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

Muretes reforçados com confinamento transversal por conectores. 

nectores metálicos transversais M12 (com 

constituídos por um varão roscado em aço 

se com um afastamento de 0,40m entre si em ambas a 

por F. Pinho [78] 

O processo de execução é composto pela realização de furos de 16mm de diâmetro por meio de 

uma broca com 0,5m de comprimento, no qual se introduz um varão com um diâmetro aproximado de 

argamassa” pozolânica e 

realizada uma “almofada” de argamassa para promover a ligação das ancoragens.  

As ancoragens eram fixadas com porcas em ambas as extremidades dos varões e tinham de 

ligando ambas as faces do murete. 

se verificado um aumento da 

resistência de aproximadamente 50%, face aos muretes de referências, enquanto as deformações 

aplicando a solução de reforço I [78] 

Muretes reforçados com reboco armado e confinamento transversal, 

com 5cm de espessura 

com diferentes tipos de 

Força máxima aplicada [kN] 



 

 

Foram construídos 14 muretes 

• Solução II B1 – Reforço aplicado com pregagens metálicas numa das faces;

• Solução II B2 – Reforço aplicado com pregagens metálicas nas duas faces;

• Solução II B3 – Reforço aplicado com conectores metálicos em ambas as faces.

 

      

 a) Alçado Frontal                  

Figura 6.10 – Representação esquemática da solução de reforço II 
 
O processo de execução é composto pela realização de furos de 16mm de diâmetro por meio de 

uma caroteadora, no qual se introduz um varão roscado e espaçado de 0,40m com uma chapa de 

ancoragem e porca de aperto, ambos M12. As pregagens foram realizadas numa inclinação de 

aproximadamente 30º em relação à horizontal.

As chapas metálicas tinham de dimensões 100

ligando ambas as faces do murete. 

Os muretes eram apoiados sobre uma base em betão armado com uma altura de 20cm e 

encimados por um lintel em betão armado com cerca de 15cm de altura.

lâmina de betão com 5cm de espessura. 

compressão, tabela 6.7, face ao murete de referência.

 
Tabela 6.7 – Resultados obtidos 

 

 

 

 

 

* Para aferir a média de forma correcta 
 
 
 
 
 
 

Solução de reforço

B1 -

B2 -

B3 -
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Foram construídos 14 muretes dos quais se originou 3 variantes, figura 6.10:

Reforço aplicado com pregagens metálicas numa das faces;

Reforço aplicado com pregagens metálicas nas duas faces;

Reforço aplicado com conectores metálicos em ambas as faces.

   b) II B1                      c) II B2                         d) II B3

 
Representação esquemática da solução de reforço II por F. Pinho 

O processo de execução é composto pela realização de furos de 16mm de diâmetro por meio de 

introduz um varão roscado e espaçado de 0,40m com uma chapa de 

ancoragem e porca de aperto, ambos M12. As pregagens foram realizadas numa inclinação de 

aproximadamente 30º em relação à horizontal.  

As chapas metálicas tinham de dimensões 100×100×5mm3 (comprimento, largura e espessura), 

ligando ambas as faces do murete.  

Os muretes eram apoiados sobre uma base em betão armado com uma altura de 20cm e 

encimados por um lintel em betão armado com cerca de 15cm de altura. No final foi aplicado uma 

e betão com 5cm de espessura. Esta solução de reforço quase quadruplicou a resistência à 

, face ao murete de referência. 

Resultados obtidos por F. Pinho aplicando a solução de reforço II

de forma correcta dos resultados era necessário realizar 3 ensaios.

Solução de reforço Força máxima aplicada [kN]

- Média 291 

- Média *423,6 

- Média 541,3 

Trabalhos de investigação 

: 

Reforço aplicado com pregagens metálicas numa das faces; 

Reforço aplicado com pregagens metálicas nas duas faces; 

Reforço aplicado com conectores metálicos em ambas as faces. 

 

b) II B1                      c) II B2                         d) II B3 

por F. Pinho [78] 

O processo de execução é composto pela realização de furos de 16mm de diâmetro por meio de 

introduz um varão roscado e espaçado de 0,40m com uma chapa de 

ancoragem e porca de aperto, ambos M12. As pregagens foram realizadas numa inclinação de 

(comprimento, largura e espessura), 

Os muretes eram apoiados sobre uma base em betão armado com uma altura de 20cm e 

No final foi aplicado uma 

Esta solução de reforço quase quadruplicou a resistência à 

de reforço II [78] 

era necessário realizar 3 ensaios. 

Força máxima aplicada [kN] 
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Solução de reforço III – Muret

transversal por meio de conectores

Esta solução consiste no reforço dos muretes com lâminas de micro

e armadas com uma malha de metal distendido

10 muretes dos quais se originou 2 variantes

 

• Solução III A1 – Muretes com confinamento transversal por meio de conectores;

• Solução III A2 – Muretes sem confinamento transversal.

 

                                         a) Solução III A1                                              b) Solução III A2

 

Figura 6.11 – Representação esquemática da solução de reforço III 
 

A capacidade resistente à compressão desta solução é cerca de 13,85 vezes superior à 

resistência do murete de referência

 

Tabela 6.8 – Resultados obtidos 
 

 
 

 

 

Solução de reforço IV – Muretes reforçados com reboco 

rede de fibra de vidro e um confinamento transversal 

Esta solução foi aplicada a 7 muretes cujo confinamento transversal contínuo co

realização de furos de 5mm de diâmetro distribuídos em quincôncio e espaçados 0,40m no qual se 

colocaram fios em aço zincado num

 

Solução

A1 -

A2 Murete M25
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82 

Muretes reforçados com reboco armado, com e sem 

por meio de conectores e com apoio na base de ensaio.  

Esta solução consiste no reforço dos muretes com lâminas de micro-betão de 5cm de espessura 

armadas com uma malha de metal distendido em contacto na base do ensaio. 

10 muretes dos quais se originou 2 variantes, figura 6.11: 

Muretes com confinamento transversal por meio de conectores;

Muretes sem confinamento transversal. 

    

a) Solução III A1                                              b) Solução III A2

Representação esquemática da solução de reforço III por F. Pinho 

A capacidade resistente à compressão desta solução é cerca de 13,85 vezes superior à 

resistência do murete de referência, tabela 6.8. 

Resultados obtidos por F. Pinho aplicando a solução de reforço III [7

Muretes reforçados com reboco de argamassa bastarda, 

confinamento transversal contínuo com apoio na base de ensaio.

Esta solução foi aplicada a 7 muretes cujo confinamento transversal contínuo co

mm de diâmetro distribuídos em quincôncio e espaçados 0,40m no qual se 

fios em aço zincado num total de quatro passagens por furo, figura 6.12

Solução Força máxima aplicada [kN]

- Média 1894,4 

A2 Murete M25 1824,1 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

e sem confinamento 

de 5cm de espessura 

em contacto na base do ensaio. Foram construídos 

Muretes com confinamento transversal por meio de conectores; 

 

a) Solução III A1                                              b) Solução III A2 

por F. Pinho [78] 

A capacidade resistente à compressão desta solução é cerca de 13,85 vezes superior à 

reforço III [78] 

de argamassa bastarda, armado com 

apoio na base de ensaio.  

Esta solução foi aplicada a 7 muretes cujo confinamento transversal contínuo consistia 

mm de diâmetro distribuídos em quincôncio e espaçados 0,40m no qual se 

12. 

Força máxima aplicada [kN] 
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    a) Aplicação em murete grande      b) Aplicação em murete pequeno      c) Corte transversal 

 
Figura 6.12 – Representação esquemática da solução de reforço IV por F. Pinho [78, 80] 

 

Esta técnica era complementada com a aplicação de um reboco em argamassa “bastarda” ao 

traço volumétrico médio de 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia, sendo areia do rio e de areeiro em 

partes iguais) e disposta em duas camadas, num total de 3cm de espessura; sendo posteriormente 

armado com uma rede em fibra de vidro de densidade de 120g/m2.  

Após o reboco e deixando os respectivos negativos, os furos foram selados por meio de injecção 

com calda de cimento numa relação água/cimento=0,4. Foram ensaiados 3 muretes dos quais se 

registaram os resultados dispostos na tabela 6.9. 

 
Tabela 6.9 – Resultados obtidos por F. Pinho aplicando a solução de reforço IV [78] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solução de reforço traduziu-se numa melhoria da capacidade resistente de 

aproximadamente 3,22 vezes em comparação aos muretes de referência. No seguimento da Tese de 

Doutoramento de F. Pinho [78], serão mencionados alguns trabalhos laboratoriais, no âmbito da 

Dissertação de Mestrado que ainda utilizam os muretes referenciados.  

Nestes trabalhos tentou-se explorar novas formas de confinamento transversal usando materiais 

mais economicamente viáveis (fitas metálicas), comparativamente aos materiais compósitos. 

 

6.2.6. Análise experimental de um murete de alvenaria de pedra tradicional reforçado 

com confinamento transversal contínuo por fitas metálicas [35] 

 
Este trabalho experimental realizado por M. Fonseca em 2010 no âmbito da sua Dissertação de 

Mestrado na FCT/UNL, teve como objectivo o estudo de um comportamento de um murete de 

pequenas dimensões 0,80×0,40×1,20m3 (comprimento, largura e altura) e reforçado com fitas 

metálicas face a um carregamento axial. 

Muretes Força máxima aplicada [kN] 

Média 440,3 
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As fitas metálicas são de aço inox com uma secção de 12,7mm2 e uma espessura de 1mm. Para 

melhor compreensão do material de reforço foram realizados ensaios de tracção tendo-se obtido em 

média uma força máxima de 6,98kN, uma extensão máxima média de 17,22% e uma tensão de 

cedência média de 217,95MPa. O processo de execução consistiu na realização de furos no modelo 

por onde se introduziram as fitas metálicas, estas são posteriormente cobertas com almofadas de 

argamassa para fomentar uma boa transmissão dos esforços à alvenaria.  

Para melhorar a aderência entre as fitas e o modelo injectou-se uma calda de cimento com uma 

relação água/cimento igual a 0,4. 

O murete foi submetido a um ensaio de compressão axial tendo-se registado um deslocamento 

máximo de 13,2mm, aferindo-se uma força máxima de 253,3kN que dividindo pela área se obtém um 

tensão máxima de 0,79MPa. A linha vermelha a tracejado corresponde aproximadamente a 190kN 

(75% da força máxima). O colapso surgiu com a formação de uma fenda inclinada desde o canto 

superior esquerdo até ao canto inferior direito, figura 6.13.  

Esta solução de reforço melhorou a resistência à compressão na ordem dos 85% face aos 

muretes de referência de F. Pinho [78]. 

 

       

     a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento 

 

Figura 6.13 – Resultados obtidos por M. Fonseca e ensaio no murete de F. Pinho [35, 78] 
 

6.2.7. Análise experimental de um murete de alvenaria de pedra tradicional [78,144] 

 
Este trabalho experimental realizado por H. Morais em 2011 no âmbito da sua Dissertação de 

Mestrado na FCT/UNL, teve como objectivo o estudo de um comportamento de um murete de 

pequenas dimensões 0,80×0,40×1,20m3 (comprimento, largura e altura) submetido a um 

carregamento axial. O lintel em betão armado serve para suportar as cargas verticais e para 

promover uma boa distribuição das mesmas.  

A ruptura do murete deu-se pelo surgimento de uma fenda inclinada desde o canto superior 

esquerdo até ao canto inferior direito (cunha triangular) até ser atingido o colapso.  



 

 

A força máxima obtida foi de 238,3

um deslocamento de 6,50mm, figura 

murete de referência de F. Pinho reside na idade do murete [78].

 

  

     a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

 

Figura 6.14 – Resultados obtidos por H. Morais 
 

6.2.8. Análise experimental de um murete de alvenaria de pedra tradicional de grandes 

dimensões [78, 144] 

 

O trabalho de J. Correia realizado em 2001 

igualmente no seguimento da Tese de Doutoramento de F. Pinho, teve como objectivo o estudo 

um murete de grandes dimensões 1,20

simples. 

Durante o ensaio foram surgindo algumas fendas na metade inferior 

mesmo tempo que se formam fendas verticais (faces laterais) 

alvenaria. A progressiva fendilhação ao longo do ensaio reduziu a secção resistente culminando no 

colapso do murete (ruptura do tipo frágil)

Neste ensaio registou-se uma força máxima de 288,4kN que se traduz numa tensão 

0,60MPa, tendo-se também verificado um deslocamento máximo de 5,4mm

Relativamente ao muretes de referência de F. Pinho [7

resistência mecânica de aproximadamente 40%.
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obtida foi de 238,30kN, à qual corresponde uma tensão máxima de 0,74MPa e 

, figura 6.14. A diferença de valores obtidos comparativamente com o 

murete de referência de F. Pinho reside na idade do murete [78]. 

  

a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

obtidos por H. Morais e ensaio no murete de F. Pinho 

de um murete de alvenaria de pedra tradicional de grandes 

realizado em 2001 no âmbito da sua Dissertação de Mestrado e 

igualmente no seguimento da Tese de Doutoramento de F. Pinho, teve como objectivo o estudo 

um murete de grandes dimensões 1,20×0,40×1,20m3 (comprimento, largura e altura) à compressão 

Durante o ensaio foram surgindo algumas fendas na metade inferior (no plano do modelo), ao 

mesmo tempo que se formam fendas verticais (faces laterais) que originando a desagregação da 

alvenaria. A progressiva fendilhação ao longo do ensaio reduziu a secção resistente culminando no 

(ruptura do tipo frágil). 

se uma força máxima de 288,4kN que se traduz numa tensão 

se também verificado um deslocamento máximo de 5,4mm, figura 

Relativamente ao muretes de referência de F. Pinho [78] registou-se um incremento da 

resistência mecânica de aproximadamente 40%. 

Trabalhos de investigação 

kN, à qual corresponde uma tensão máxima de 0,74MPa e 

. A diferença de valores obtidos comparativamente com o 

 

a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento 

de F. Pinho [78, 144] 

de um murete de alvenaria de pedra tradicional de grandes 

no âmbito da sua Dissertação de Mestrado e 

igualmente no seguimento da Tese de Doutoramento de F. Pinho, teve como objectivo o estudo de 

(comprimento, largura e altura) à compressão 

(no plano do modelo), ao 

que originando a desagregação da 

alvenaria. A progressiva fendilhação ao longo do ensaio reduziu a secção resistente culminando no 

se uma força máxima de 288,4kN que se traduz numa tensão máxima de 

, figura 6.15. 

se um incremento da 



Reforço de paredes de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal

 

 

  

     a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

Figura 6.15 – Resultados 

6.2.9. Análise experimental de um murete de alvenar

dimensões. Efeito do confinamento transversal contínuo por fitas metálicas [

 

Este trabalho experimental realizado por P. Rodrigues 

Mestrado na FCT/UNL, teve como objectivo 

grandes dimensões 1,20×0,40×1,20

face a um carregamento axial. As fitas metálicas são de aço inox com 

uma secção de 12,60mm2. A secção utilizada foi diferente das utilizadas por M. Fonseca porque há 

data no ensaio não foi possível adquirir as fitas do mesmo fabricante. 

Foram realizados ensaios de tracção por uma empresa certificada 

ensaio de acordo com a norma ISO 6892)

uma extensão máxima média de 

resultados permitiram compreender melhor o comportamento do material de reforço

O murete foi submetido a um ensaio de compressão axial tendo

de 366,70kN que corresponde a uma tensão máxima de 0,76MPa

O deslocamento na força máxima foi de 9,9

diagonais nos cantos inferior esquerdo e direito. 

um valor inicial não contabilizado no gráfico 

existente. Comparativamente ao murete de J. Correia

confinamento transversal contínuo aumentou a resistência mecânica em cerca de 27
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b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

 

Resultados obtidos por J. Correia e ensaio no murete de F. Pinho 
 

Análise experimental de um murete de alvenaria de pedra tradicional de grandes 

dimensões. Efeito do confinamento transversal contínuo por fitas metálicas [

Este trabalho experimental realizado por P. Rodrigues em 2011 no âmbito da sua Dissertação de 

Mestrado na FCT/UNL, teve como objectivo o estudo de um comportamento de um murete de 

1,20m3 (comprimento, largura e altura) e reforçado com fitas metálicas 

face a um carregamento axial. As fitas metálicas são de aço inox com uma espessura de 1,18

A secção utilizada foi diferente das utilizadas por M. Fonseca porque há 

data no ensaio não foi possível adquirir as fitas do mesmo fabricante.  

Foram realizados ensaios de tracção por uma empresa certificada (Deltasigma

do com a norma ISO 6892), tendo-se obtido em média uma força máxima de 9,28kN

uma extensão máxima média de 47,89% e uma tensão de cedência média de 298,63MPa. 

compreender melhor o comportamento do material de reforço

foi submetido a um ensaio de compressão axial tendo-se registado uma força máxima 

kN que corresponde a uma tensão máxima de 0,76MPa, figura 6.16.  

O deslocamento na força máxima foi de 9,90mm. A ruptura iniciou-se com a formação de fendas 

s nos cantos inferior esquerdo e direito. Também se retira do diagrama da carga 

um valor inicial não contabilizado no gráfico de 7,30kN que corresponde ao valor da 

Comparativamente ao murete de J. Correia [78, 144], conclui-se que a aplicação do 

confinamento transversal contínuo aumentou a resistência mecânica em cerca de 27

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

 

b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento 

e ensaio no murete de F. Pinho [78, 144] 

ia de pedra tradicional de grandes 

dimensões. Efeito do confinamento transversal contínuo por fitas metálicas [78, 144] 

no âmbito da sua Dissertação de 

o estudo de um comportamento de um murete de 

(comprimento, largura e altura) e reforçado com fitas metálicas 

uma espessura de 1,18mm e 

A secção utilizada foi diferente das utilizadas por M. Fonseca porque há 

Deltasigma de realizou o 

se obtido em média uma força máxima de 9,28kN, 

,89% e uma tensão de cedência média de 298,63MPa. Estes 

compreender melhor o comportamento do material de reforço. 

se registado uma força máxima 

se com a formação de fendas 

diagrama da carga que existe 

kN que corresponde ao valor da carga pré-

se que a aplicação do 

confinamento transversal contínuo aumentou a resistência mecânica em cerca de 27,15%. 



 

 

  

     a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

 

Figura 6.16 – Resultados 
 

6.2.10. Análise experimental de um 

confinamento transversal 

 

Este trabalho laboratorial realizado por P. Freire 

Mestrado na FCT/UNL, teve como objectivo o estudo 

dimensões 0,80×0,40×1,20m3 (comprimento, largura e altura) e reforçado 

transversal anelar com fitas metálicas face a um carregamento axial.

inox com uma secção de 12,7mm

Com a finalidade de se verificar as propriedades mecânicas das fitas realizaram

tracção, no qual foram retiradas 3 fitas. 

Este ensaio respeitou a Norm

corresponde a uma tensão de ruptura média de 739,54MPa, sendo a extensão máxima média de 

41,43%. 

A preparação do murete para receber as fitas iniciou

passando de seguida para uma de 14mmm de diâmetro e posteriormente utilizou

16mm. Esta passagem gradual foi para mitigar possível danos o murete.

O esquema de aplicação foi igual à solução de reforço IV de F. Pinho 

fitas quatro vezes por cada furo. 

 Na primeira passagem introduziu

distribuir as tensões à saída de cada furo. 

A finalização do reforço ficou concluída com a execução de umas “almofadas de argamassa” ao 

traço 1:3 (cimento e areia de rio) para promover a 

final injectou-se o modelo uma calda de cimento com uma relação 

A viga metálica que está colocada entre o cilindro hidráulico e o lintel tem como 

distribuição de cargas ao longo do lintel
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a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

 obtidos por P. Rodrigues e ensaio no murete de F. Pinho 

xperimental de um murete de alvenaria tradicional 

ransversal anelar por fitas metálicas [78,144] 

Este trabalho laboratorial realizado por P. Freire em 2011 no âmbito da sua Dissertação de 

Mestrado na FCT/UNL, teve como objectivo o estudo o comportamento de um murete de pequenas 

(comprimento, largura e altura) e reforçado 

com fitas metálicas face a um carregamento axial. As fitas metálicas são de aço 

inox com uma secção de 12,7mm2 e uma espessura de 0,75mm.  

de se verificar as propriedades mecânicas das fitas realizaram

tracção, no qual foram retiradas 3 fitas.  

Este ensaio respeitou a Norma ISO 6892 tendo-se obtido uma força máxima de 6,40kN que 

corresponde a uma tensão de ruptura média de 739,54MPa, sendo a extensão máxima média de 

te para receber as fitas iniciou-se com a furação de uma broca de 12mm, 

passando de seguida para uma de 14mmm de diâmetro e posteriormente utilizou

16mm. Esta passagem gradual foi para mitigar possível danos o murete. 

foi igual à solução de reforço IV de F. Pinho [78] em que fez passar as 

 

Na primeira passagem introduziu-se uma rede metálica de 0,1×0,1m2 com o objectivo de melhor 

distribuir as tensões à saída de cada furo.  

A finalização do reforço ficou concluída com a execução de umas “almofadas de argamassa” ao 

traço 1:3 (cimento e areia de rio) para promover a uma boa transmissão dos esforços à alvenaria. No 

se o modelo uma calda de cimento com uma relação água/cimento de 0,4.

colocada entre o cilindro hidráulico e o lintel tem como 

distribuição de cargas ao longo do lintel.  
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a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento 

e ensaio no murete de F. Pinho [78] 

radicional reforçado com 

no âmbito da sua Dissertação de 

comportamento de um murete de pequenas 

(comprimento, largura e altura) e reforçado com confinamento 

As fitas metálicas são de aço 

de se verificar as propriedades mecânicas das fitas realizaram-se ensaios de 

se obtido uma força máxima de 6,40kN que 

corresponde a uma tensão de ruptura média de 739,54MPa, sendo a extensão máxima média de 

se com a furação de uma broca de 12mm, 

passando de seguida para uma de 14mmm de diâmetro e posteriormente utilizou-se uma broca de 

em que fez passar as 

com o objectivo de melhor 

A finalização do reforço ficou concluída com a execução de umas “almofadas de argamassa” ao 

uma boa transmissão dos esforços à alvenaria. No 

água/cimento de 0,4. 

colocada entre o cilindro hidráulico e o lintel tem como objectivo a 
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Todavia sobre a alvenaria foram adicionados os pesos dos elementos pré

carga encontrava-se abaixo do cilindro hidráulico e por ci

somando tudo são 6,6kN. 

O murete foi submetido ao ensaio de compressão axial tendo

267,6kN o que corresponde a uma tensão de ru

O deslocamento máximo verificado foi de 6,6mm. 

central do plano do murete que originou a desagregação de alguns fragmentos de pedra e 

argamassa, estas evoluíram para uma fenda diagonal desde o c

inferior direito culminando com a formação de uma cunha triangular terminando na ruptura do murete

figura 6.17. 

Esta solução de reforço aumentou a resistência em cerca 95,6% com os muretes de referência 

de F. Pinho e 12,3% com o murete de H. Morais

muretes que influenciam a profundidade da carbonatação e por sua vez a resistência dos muretes. 

Comparando esta solução de reforço com o murete de M. Fonseca (M45) verifica

aumentou cerca de 5,6%.  

Todavia a solução de reforço IV de F. Pinho 

resultados obtendo uma resistência 64,53% superior comparativamente com este ensaio (M40).  

 

  

     a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

Figura 6.17 – Gráfico 
 

6.2.11. Influência do reforço horizont

 
Este estudo experimental realizado no México por G. Aguilar, R, Meli, R. Díaz e R. Vázquez

Mercado em 1996, teve como principal objectivo estudar o padrão de fendilhação de alvenarias 

confinadas por elementos em betão armado, muito utilizado nos países da América da Sul.

Para o efeito construíram-se modelos com 5m de comprimentos em que as paredes tinham 

dimensões 2,4×2,5×0,15m3 ou 1,6

comprimento, ambas foram sujeitas a ensaios cíclicos. 
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Todavia sobre a alvenaria foram adicionados os pesos dos elementos pré-existentes (

abaixo do cilindro hidráulico e por cima do conjunto viga metálica

ensaio de compressão axial tendo-se registado uma força máxima de 

267,6kN o que corresponde a uma tensão de ruptura de 0,84MPa.  

O deslocamento máximo verificado foi de 6,6mm. Verificou-se a formação de fendas no terço 

do plano do murete que originou a desagregação de alguns fragmentos de pedra e 

argamassa, estas evoluíram para uma fenda diagonal desde o canto superior esquerdo para o canto 

inferior direito culminando com a formação de uma cunha triangular terminando na ruptura do murete

Esta solução de reforço aumentou a resistência em cerca 95,6% com os muretes de referência 

% com o murete de H. Morais, sendo a diferença de valores associada à idade dos 

muretes que influenciam a profundidade da carbonatação e por sua vez a resistência dos muretes. 

Comparando esta solução de reforço com o murete de M. Fonseca (M45) verifica

Todavia a solução de reforço IV de F. Pinho [78] continua a ser a que apresenta melhores 

resultados obtendo uma resistência 64,53% superior comparativamente com este ensaio (M40).  

  

a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento

 

Gráfico aferido por P. Freire e ensaio no murete de F. Pinho 

Influência do reforço horizontal no comportamento da alvenaria confinada [64]

Este estudo experimental realizado no México por G. Aguilar, R, Meli, R. Díaz e R. Vázquez

Mercado em 1996, teve como principal objectivo estudar o padrão de fendilhação de alvenarias 

entos em betão armado, muito utilizado nos países da América da Sul.

se modelos com 5m de comprimentos em que as paredes tinham 

ou 1,6×2,5×0,15m3 (comprimento, altura e espessura) e a abertura 1m de 

mento, ambas foram sujeitas a ensaios cíclicos.  

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

existentes (célula de 

ma do conjunto viga metálica-lintel), que 

se registado uma força máxima de 

formação de fendas no terço 

do plano do murete que originou a desagregação de alguns fragmentos de pedra e 

anto superior esquerdo para o canto 

inferior direito culminando com a formação de uma cunha triangular terminando na ruptura do murete, 

Esta solução de reforço aumentou a resistência em cerca 95,6% com os muretes de referência 

, sendo a diferença de valores associada à idade dos 

muretes que influenciam a profundidade da carbonatação e por sua vez a resistência dos muretes. 

-se que a resistência 

continua a ser a que apresenta melhores 

resultados obtendo uma resistência 64,53% superior comparativamente com este ensaio (M40).   

 

a) Antes do ensaio       b) Após o ensaio                c) Diagrama força vs deslocamento 

e ensaio no murete de F. Pinho [78] 

al no comportamento da alvenaria confinada [64] 

Este estudo experimental realizado no México por G. Aguilar, R, Meli, R. Díaz e R. Vázquez-del-

Mercado em 1996, teve como principal objectivo estudar o padrão de fendilhação de alvenarias 

entos em betão armado, muito utilizado nos países da América da Sul. 

se modelos com 5m de comprimentos em que as paredes tinham 

(comprimento, altura e espessura) e a abertura 1m de 



 

 

Os modelos com aberturas denominaram

colunas betão armado tinham uma secção de 12,5

secção de 12,5×25,0cm2, figura 6.18

Figura 6.18 –
 

Os modelos foram construídos com blocos cerâmicos com dimensões médias de 

250,0×125,0×62,0mm3 enquanto as juntas eram de argamassa e ligante hidráulico ao traço 1:3.

Durante o ensaio verificaram

resistência à compressão em cerca de 50%

 

  Figura 6.19 – Padrões de fendilhação verificados por G. Aguilar 

Conclui-se que as fendas e mecanismos de colapso associados foram sobretudo devidas à 

deformação por corte, os modelos reforçados apresentaram uma distribuiçã

fendas do que os modelos não reforçados de controlo. 

 

6.2.12. Características não lineares de paredes de alvenaria confinadas com reforço 

lateral em juntas de argamassa [51]

 

Este trabalho de investigação realizado em 2000 por 

muito idêntico ao anterior [64], porém foca

ligação entre paredes ortogonais. Testaram

(ISM) que se submeteram a ensaios de flexão

edifício de cinco andares. Ambos os modelos eram compostos por elementos cerâmicos e tinham 

1,70m de comprimento, 1,32m de altura e 0,47m de espessura. A força lateral originou ângulos de 

flexão compreendidos entre os 1/800 e os 1/50rad
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Os modelos com aberturas denominaram-se de (O), enquanto os sem aberturas (MO). As 

colunas betão armado tinham uma secção de 12,5×15,0cm2 enquanto a viga apresentava uma 

6.18. 

 

– Esquema de ensaio por G. Aguilar et al. [64]  

Os modelos foram construídos com blocos cerâmicos com dimensões médias de 

enquanto as juntas eram de argamassa e ligante hidráulico ao traço 1:3.

Durante o ensaio verificaram-se fendas diagonais típicas de acções cíclicas, que diminuíram a 

ssão em cerca de 50%, figura 6.19. 

Padrões de fendilhação verificados por G. Aguilar et al

se que as fendas e mecanismos de colapso associados foram sobretudo devidas à 

deformação por corte, os modelos reforçados apresentaram uma distribuição mais uniformes das 

fendas do que os modelos não reforçados de controlo.  

Características não lineares de paredes de alvenaria confinadas com reforço 

lateral em juntas de argamassa [51] 

Este trabalho de investigação realizado em 2000 por F. Kumazawae e M. 

muito idêntico ao anterior [64], porém foca-se em elementos de canto em particular na zona de 

ligação entre paredes ortogonais. Testaram-se dois modelos reforçados (KSM) e dois não reforçados 

(ISM) que se submeteram a ensaios de flexão composta onde a força axial era equivalente a um 

edifício de cinco andares. Ambos os modelos eram compostos por elementos cerâmicos e tinham 

1,70m de comprimento, 1,32m de altura e 0,47m de espessura. A força lateral originou ângulos de 

s 1/800 e os 1/50rad, tabela 6.10. 

Trabalhos de investigação 

se de (O), enquanto os sem aberturas (MO). As 

enquanto a viga apresentava uma 

Os modelos foram construídos com blocos cerâmicos com dimensões médias de 

enquanto as juntas eram de argamassa e ligante hidráulico ao traço 1:3. 

se fendas diagonais típicas de acções cíclicas, que diminuíram a 

 

et al. [64] 

se que as fendas e mecanismos de colapso associados foram sobretudo devidas à 

o mais uniformes das 

Características não lineares de paredes de alvenaria confinadas com reforço 

 Ohkubo no Japão é 

se em elementos de canto em particular na zona de 

se dois modelos reforçados (KSM) e dois não reforçados 

composta onde a força axial era equivalente a um 

edifício de cinco andares. Ambos os modelos eram compostos por elementos cerâmicos e tinham 

1,70m de comprimento, 1,32m de altura e 0,47m de espessura. A força lateral originou ângulos de 
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Tabela 6.10 – Resultados laboratoriais obtidos por F. Kumazawae et al. [51] 

Nome do modelo 
Direcção do 
carregamento 

Tensão de corte 
máxima [MPa] 

Ângulo máximo 
[×10-2rad] 

ISM Positiva 0,79 1,00 

Negativa 0,84 1,01 

KSM Positiva 0,91 0,98 

Negativa 0,77 1,00 
 

 

 

 

 

 
Desenvolveram-se fendas diagonais a partir dos 0,40MPa (tensão de corte) e 0,11×10-2rad para 

os modelos não reforçados, enquanto nos modelos reforçados estas apareceram para valores acima 

dos 0,51MPa (tensão de corte) e 0,10×10-2rad. Com os resultados obtidos construíram-se os 

diagramas indicados na figura 6.20. 

 

        
 
 
 

 

Figura 6.20 – Diagramas obtidos por F. Kumazawae et al. [51] 
 

O padrão de fendilhação foi o esperado com as fendas a surgirem na direcção diagonal, porém 

devido à heterogeneidade dos materiais aplicados, surgiram fendas verticais e horizontais na 

interface dos elementos em betão armado. Comprovou-se também que para ângulos superiores a 

1/200rad, o reforço não é suficientemente eficaz. 

 

6.2.13. Avaliação da resistência sísmica e medidas de reforço em edifícios de 

alvenaria de pedra [97] 

 

Neste trabalho realizado em 2000 por T. Shashi e A. Pankaj foram construídos dois modelos à 

escala real dos quais se submeteram a ensaios numa mesa sísmica. Após este ensaio ambos os 

modelos de alvenaria de pedra foram sujeitos a diferentes técnicas de reforço. 

O objectivo destes ensaios incidiu sobre o comportamento deste tipo de estruturas face a uma 

solicitação dinâmica, comparação das medidas de reforço e identificação das zonas mais 

enfraquecidas (através do padrão de fendilhação).  

As condições iniciais dos modelos e as soluções de reforço estão referenciadas na tabela 6.11. 

Realizaram-se dois tipos de testes: o primeiro de vibração livre (para se aferir a frequência natural e o 

amortecimento) e ensaio na mesa sísmica (para determinar a eficácia da solução de reforço). 

Ângulo de deflexão [rad] Ângulo de deflexão [rad] 

Deslocamento horizontal [mm] Deslocamento horizontal [mm] 

ISM KSM 
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Tensão máxima 

Positivo: 0,79MPa 

Negativo: 0,84MPa 

Tensão máxima 

Positivo: 0,91MPa 

Negativo: 0,77MPa 
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Tabela 6.11 – Modelos em alvenaria de pedra e soluções de reforço ensaiados por T. Shashi [97] 

Modelo Nº 
Dimensões 
em planta 

Tipo de 
cobertura 

Condições iniciais Método de reforço 

1 

2,90×2,60m2 Empena 

Lintel superior em betão 
armado + argamassa de 
cimento 

Refechamento de juntas + 
rede de arame + ligação 
paredes ortogonais (costura) 

2 
Lintel superior em betão 
armado + cantos e aberturas 
reforçados com aço 

Perpianhos + rede de arame + 
Ligações metálicas ao nível da 

soleira 

 

Nos ensaios de vibração livre registou-se um pico de aceleração a variar entre os 0,45 e os 

2,28m/s2 (medidas na base da mesa de ensaio e no topo do modelo). 

 A frequência natural dos modelos não reforçados situou-se entre os 2,5 e os 4,5Hz nas 

direcções longitudinal e transversal, tendo-se ainda verificado que esta diminui na direcção horizontal 

devido à perda de rigidez provocada pelo aparecimento de fendas nesta direcção (acção da carga 

unidireccional) e existência de aberturas, tais como a janelas e a porta.  

O amortecimento oscila entre os 3 e 4%, aumentando para os 50 e os 100% após os danos. No 

ensaio de mesa sísmica foram induzidas ondas de choque com um período de vibração 

compreendido entre os 0,5 e 0,8s tendo-se verificado um pico de aceleração entre os 0,6 e os 

2,45m/s2. O padrão de fendilhação foi do tipo triangular devido às tensões principais de tracção que 

se devolvem ao longo da parede, fruto das cargas verticais e horizontais, figura 6.21.  

 

 

 

 

 

   

a) Modelo 1 antes do reforço                           b) Modelo 2 antes do reforço 

 
 
 

   

      c) Modelo 1 depois do reforço                        d) Modelo 2 depois do reforço 
 

Figura 6.21 – Danos verificado nos modelos ensaiados por T. Shashi et al. [97] 



Reforço de paredes de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal

 

 

Deste ensaio experimental conclui

modelo 1. Verificou-se ainda que o Modelo 1 apresentou uma redução de 50% nos danos face ao 

modelo original, resultando num aumento de resistência e de rigidez.

Os danos ocorreram com o surgimento de fendas diagonais nos cantos das aberturas (janela e 

porta), pelo que o reforço dos cantos induziu a um aumento da resistência lateral e da capacidade de 

dissipação de energia. A ligação das paredes ortogonais (pregagens costura

método de reforço adequado. 

 

6.2.14. Novas tecnologias para a reabilitação estrutural de construções de alvenaria: 

conceito, validação experimental e aplicação do sistema CAM [30]

 

No passado os edifícios eram reforçados com técnicas convencionais que se provavam 

incompatíveis e por vezes ineficazes. O trabalho desenvolvido em 2001 por M. Dolce, F. Ponzo, M. 

Croce, F. Giordano, D. Nigro e R. Marnetto teve como objectivo desenvolver u

melhora-se a ligação transversal de parede de alvenaria de pedra com vários dos panos, ao mesmo 

tempo que conferisse um comportamento aceitável face a uma acção sísmica. 

O sistema CAM é composto por um de fitas metálicas em aço inoxidável

em furos realizado no plano da alvenaria, formando uma estrutura tridimensional que aumenta a 

ductilidade, melhora a ligação dos diversos elementos estruturais e evita o colapso no plano e para 

fora do plano. Trata-se de uma técnica reve

  

              a) Fachada                b) Ligação paredes ortogonais      c) Contornar elementos

 
Figura

 
Construíram-se 50 modelos (painéis) de dimensões 0,60

espessura) que foram submetidos a ensaios de compressão diagonal e 20 modelos (pilares) de 

dimensões 0,32×0,32×0,82m3 (comprimento, largura e altura) sujeitos a ensaios de compressão axial.

Os painéis eram compostos por diferentes tios de argamassa, nomeadamente argamassa de 

cimento (M2), cimento e cal (M3), e de cal hidráulica (M4). 

A campanha experimental consistiu em

se reforçou, sendo desta vez submetidas a ensaios monotónicos e cíclicos
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Deste ensaio experimental conclui-se que os danos no modelo 2 são 25% menores que no 

se ainda que o Modelo 1 apresentou uma redução de 50% nos danos face ao 

modelo original, resultando num aumento de resistência e de rigidez. 

correram com o surgimento de fendas diagonais nos cantos das aberturas (janela e 

porta), pelo que o reforço dos cantos induziu a um aumento da resistência lateral e da capacidade de 

dissipação de energia. A ligação das paredes ortogonais (pregagens costura) demonstrou ser um 

Novas tecnologias para a reabilitação estrutural de construções de alvenaria: 

conceito, validação experimental e aplicação do sistema CAM [30]

No passado os edifícios eram reforçados com técnicas convencionais que se provavam 

incompatíveis e por vezes ineficazes. O trabalho desenvolvido em 2001 por M. Dolce, F. Ponzo, M. 

Croce, F. Giordano, D. Nigro e R. Marnetto teve como objectivo desenvolver u

se a ligação transversal de parede de alvenaria de pedra com vários dos panos, ao mesmo 

tempo que conferisse um comportamento aceitável face a uma acção sísmica.  

O sistema CAM é composto por um de fitas metálicas em aço inoxidável qu

em furos realizado no plano da alvenaria, formando uma estrutura tridimensional que aumenta a 

ductilidade, melhora a ligação dos diversos elementos estruturais e evita o colapso no plano e para 

se de uma técnica reversível e pouco intrusiva, figura 6.22. 

    

a) Fachada                b) Ligação paredes ortogonais      c) Contornar elementos

Figura 6.22 – Aplicação do sistema CAM [30] 

50 modelos (painéis) de dimensões 0,60×0,60×0,12m3 (comprimento, altura e 

espessura) que foram submetidos a ensaios de compressão diagonal e 20 modelos (pilares) de 

(comprimento, largura e altura) sujeitos a ensaios de compressão axial.

Os painéis eram compostos por diferentes tios de argamassa, nomeadamente argamassa de 

cimento (M2), cimento e cal (M3), e de cal hidráulica (M4).  

A campanha experimental consistiu em primeiro realizar ensaios monotónicos e só depois é que 

se reforçou, sendo desta vez submetidas a ensaios monotónicos e cíclicos, figura 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

se que os danos no modelo 2 são 25% menores que no 

se ainda que o Modelo 1 apresentou uma redução de 50% nos danos face ao 

correram com o surgimento de fendas diagonais nos cantos das aberturas (janela e 

porta), pelo que o reforço dos cantos induziu a um aumento da resistência lateral e da capacidade de 

) demonstrou ser um 

Novas tecnologias para a reabilitação estrutural de construções de alvenaria: 

conceito, validação experimental e aplicação do sistema CAM [30] 

No passado os edifícios eram reforçados com técnicas convencionais que se provavam 

incompatíveis e por vezes ineficazes. O trabalho desenvolvido em 2001 por M. Dolce, F. Ponzo, M. 

Croce, F. Giordano, D. Nigro e R. Marnetto teve como objectivo desenvolver um sistema que 

se a ligação transversal de parede de alvenaria de pedra com vários dos panos, ao mesmo 

que são introduzidas 

em furos realizado no plano da alvenaria, formando uma estrutura tridimensional que aumenta a 

ductilidade, melhora a ligação dos diversos elementos estruturais e evita o colapso no plano e para 

 

a) Fachada                b) Ligação paredes ortogonais      c) Contornar elementos 

(comprimento, altura e 

espessura) que foram submetidos a ensaios de compressão diagonal e 20 modelos (pilares) de 

(comprimento, largura e altura) sujeitos a ensaios de compressão axial. 

Os painéis eram compostos por diferentes tios de argamassa, nomeadamente argamassa de 

primeiro realizar ensaios monotónicos e só depois é que 

, figura 6.23. 



 

 

                  a) Parede antes e depois do reforço                   b) Pilar antes e após o refor

 
Figura 6.23 – Modelos e ensaio de compressão diagonal realizado por M. Dolce 

 
Os resultados obtidos, tabela 

máxima é superior em 50% (carregamento monotónico) e de aproximadamente 15% (carregamento 

cíclico). A dissipação de energia foi cerca de trinta vezes superior face aos ensaios monotónico 

sessenta vezes nos ensaios cíclicos (após o reforço). Nos ensaios de colunas também se 

que esta técnica de reforço melhorou a resistência mecânica à compressão em cerca de 50% nas 

amostras iniciais e em 20% em amostras previamente ensaiadas à compressão.

 
Tabela 6

  Modelo 
(Sem

Tipo de Ensaio 

Deslocamento máximo [mm] 

Força máxima [kN] 

Energia dissipada [J] 

Número de ciclos 

Ciclos de carga/descarga 

 
Conclui-se que esta técnica de reforço aumenta ductilidade e a capacidade de dissipação de 

energia, permite restaurar a resistência inicial da alvenaria, impede a formação de fendas localizadas 

e melhora o comportamento global da parede

 

        

Figura 6.24 – Diagramas obtidos por M. Dolce 
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a) Parede antes e depois do reforço                   b) Pilar antes e após o refor

Modelos e ensaio de compressão diagonal realizado por M. Dolce 

, tabela 6.12 permitiram aferir que com a aplicação do sistema CAM a força 

em 50% (carregamento monotónico) e de aproximadamente 15% (carregamento 

cíclico). A dissipação de energia foi cerca de trinta vezes superior face aos ensaios monotónico 

sessenta vezes nos ensaios cíclicos (após o reforço). Nos ensaios de colunas também se 

que esta técnica de reforço melhorou a resistência mecânica à compressão em cerca de 50% nas 

amostras iniciais e em 20% em amostras previamente ensaiadas à compressão. 

6.12 – Resultados obtidos por M. Dolce et al. [30]

M3-B2 
(Sem reforço) 

M3-B2 
(Reforçado) 

M3-B1 
(Sem reforço) 

Monotónico Cíclico

3,4 50,7 3,9 

56,4 58,0 80,6 

103,3 3049,3 112,4 

1 1 2 

--- --- --- 

se que esta técnica de reforço aumenta ductilidade e a capacidade de dissipação de 

restaurar a resistência inicial da alvenaria, impede a formação de fendas localizadas 

e melhora o comportamento global da parede, figura 6.24. 

       
 
 
 
 
 
 

 
Diagramas obtidos por M. Dolce et al. em paredes não reforçada e após o reforço [30]
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a) Parede antes e depois do reforço                   b) Pilar antes e após o reforço 

Modelos e ensaio de compressão diagonal realizado por M. Dolce et al. [30] 

6.12 permitiram aferir que com a aplicação do sistema CAM a força 

em 50% (carregamento monotónico) e de aproximadamente 15% (carregamento 

cíclico). A dissipação de energia foi cerca de trinta vezes superior face aos ensaios monotónico 

sessenta vezes nos ensaios cíclicos (após o reforço). Nos ensaios de colunas também se verificou 

que esta técnica de reforço melhorou a resistência mecânica à compressão em cerca de 50% nas 

 

[30] 

M3-B1 
(Reforçado) 

Cíclico 

2,3/3,7/10,3/45,0 

93,0 

34+125+2300+3845 
=6304 

2, 12, 72, 84 

1, 2, 3, 6 

se que esta técnica de reforço aumenta ductilidade e a capacidade de dissipação de 

restaurar a resistência inicial da alvenaria, impede a formação de fendas localizadas 

  

em paredes não reforçada e após o reforço [30] 

Deslocamento 
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6.2.15. Reforço e modelação de paredes de alvenaria de três folhas reforçadas [66]

 

As paredes de alvenaria de pedra de múltiplas folhas são muito comuns em construções 

históricas, em particular as de 3 folhas com um núcleo interno composto por um material menos 

coeso (vazios internos).  

Neste trabalho realizado em 2004 por 

algumas soluções de reforço tais como injecções (ideais para mitigar o enfraquecimento no núcleo 

central), refechamento de juntas (evitar a 

pedras), aplicação de conectores (melhorar a ligação entre as folhas de alvenaria) e a combinação de 

ambas.  Os principais objectivos deste trabalho foram a caracterização do comportamento da 

alvenaria face às diversas soluções de reforço, definir o procedimento de execução dess

técnicas de reforço e melhorar os métodos analíticos de previsão da capacidade resistente das 

paredes reforçadas com recurso à injecção de caldas. 

Os modelos tinham de dimensões 0,80

as duas folhas exteriores tinham cerca de 0,18m de espessura construídas com blocos de calcário de 

dimensões máximas de 0,25m, onde os blocos eram unidos por uma argamassa cuja espessura das 

juntas variava entre os 10 e os 40mm de espessura

O núcleo interno possuía uma espessura de 0,14m e era construído numa mistura de pequenas 

pedras calcárias unidas por argamassa. Os elementos constituintes dos modelos construíram

numa proporção de 68% de pedr

Os ensaios de compressão realizados em provetes cúbicos de calcário com 71mm de lado que 

compostos por pedra calcária indicaram uma resistência à compressão de aproximadamente de 

160MPa. Utilizou-se uma argam

numa razão de água/ligante de 0,5. O mesmo ensaio mas em provetes prismáticos de dimensões 

40×40×160mm3 indicaram uma resistência à compressão de entre 1,57 e 1,64MPa (28 e 60 dias).

A campanha experimental iniciou

modelos seguida da aplicação das técnicas de reforço na seguinte ordem: injecção (I), refechamento 

de juntas (R), aplicação de conectores (T) e combinação de ambas. Passados 6

construção foram mais uma vez testados.

apresentavam uma resistência à compressão entre os 0,99 e os 1,97MPa. 

 

  

Figura 6.25 – Dimensões e aspecto dos modelos ensaiados por 
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Reforço e modelação de paredes de alvenaria de três folhas reforçadas [66]

As paredes de alvenaria de pedra de múltiplas folhas são muito comuns em construções 

históricas, em particular as de 3 folhas com um núcleo interno composto por um material menos 

Neste trabalho realizado em 2004 por M. Valluzzi, C. Modena, e F. da Porto testaram

algumas soluções de reforço tais como injecções (ideais para mitigar o enfraquecimento no núcleo 

central), refechamento de juntas (evitar a deterioração da argamassa e melhoria da ligação entre as 

onectores (melhorar a ligação entre as folhas de alvenaria) e a combinação de 

ambas.  Os principais objectivos deste trabalho foram a caracterização do comportamento da 

alvenaria face às diversas soluções de reforço, definir o procedimento de execução dess

técnicas de reforço e melhorar os métodos analíticos de previsão da capacidade resistente das 

paredes reforçadas com recurso à injecção de caldas.  

Os modelos tinham de dimensões 0,80×1,40×0,50m3 (comprimento, altura e espessura), em que 

as duas folhas exteriores tinham cerca de 0,18m de espessura construídas com blocos de calcário de 

dimensões máximas de 0,25m, onde os blocos eram unidos por uma argamassa cuja espessura das 

s 10 e os 40mm de espessura, figura 6.25.   

O núcleo interno possuía uma espessura de 0,14m e era construído numa mistura de pequenas 

pedras calcárias unidas por argamassa. Os elementos constituintes dos modelos construíram

numa proporção de 68% de pedras, 17 a 22% de argamassa e 10 a 15% de vazios.

Os ensaios de compressão realizados em provetes cúbicos de calcário com 71mm de lado que 

compostos por pedra calcária indicaram uma resistência à compressão de aproximadamente de 

se uma argamassa de cal hidráulica ao traço volumétrico de 1:3 (areia e cal) e 

numa razão de água/ligante de 0,5. O mesmo ensaio mas em provetes prismáticos de dimensões 

indicaram uma resistência à compressão de entre 1,57 e 1,64MPa (28 e 60 dias).

anha experimental iniciou-se com um ensaio de compressão aos 28 dias de cura dos 

modelos seguida da aplicação das técnicas de reforço na seguinte ordem: injecção (I), refechamento 

de juntas (R), aplicação de conectores (T) e combinação de ambas. Passados 6

construção foram mais uma vez testados. Os modelos simples antes da aplicação do reforço 

apresentavam uma resistência à compressão entre os 0,99 e os 1,97MPa.  

  
 

 

 

 

 

ensões e aspecto dos modelos ensaiados por M. Valluzzi 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

Reforço e modelação de paredes de alvenaria de três folhas reforçadas [66] 

As paredes de alvenaria de pedra de múltiplas folhas são muito comuns em construções 

históricas, em particular as de 3 folhas com um núcleo interno composto por um material menos 

. Modena, e F. da Porto testaram-se 

algumas soluções de reforço tais como injecções (ideais para mitigar o enfraquecimento no núcleo 

da argamassa e melhoria da ligação entre as 

onectores (melhorar a ligação entre as folhas de alvenaria) e a combinação de 

ambas.  Os principais objectivos deste trabalho foram a caracterização do comportamento da 

alvenaria face às diversas soluções de reforço, definir o procedimento de execução dessas mesmas 

técnicas de reforço e melhorar os métodos analíticos de previsão da capacidade resistente das 

(comprimento, altura e espessura), em que 

as duas folhas exteriores tinham cerca de 0,18m de espessura construídas com blocos de calcário de 

dimensões máximas de 0,25m, onde os blocos eram unidos por uma argamassa cuja espessura das 

O núcleo interno possuía uma espessura de 0,14m e era construído numa mistura de pequenas 

pedras calcárias unidas por argamassa. Os elementos constituintes dos modelos construíram-se 

as, 17 a 22% de argamassa e 10 a 15% de vazios. 

Os ensaios de compressão realizados em provetes cúbicos de calcário com 71mm de lado que 

compostos por pedra calcária indicaram uma resistência à compressão de aproximadamente de 

assa de cal hidráulica ao traço volumétrico de 1:3 (areia e cal) e 

numa razão de água/ligante de 0,5. O mesmo ensaio mas em provetes prismáticos de dimensões 

indicaram uma resistência à compressão de entre 1,57 e 1,64MPa (28 e 60 dias). 

se com um ensaio de compressão aos 28 dias de cura dos 

modelos seguida da aplicação das técnicas de reforço na seguinte ordem: injecção (I), refechamento 

de juntas (R), aplicação de conectores (T) e combinação de ambas. Passados 60 dias após a sua 

Os modelos simples antes da aplicação do reforço 

   

M. Valluzzi [66] 
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A calda de ligante hidráulico natural apresentava uma resistência à compressão média de 

4,15MPa em provetes cilíndricos com 15cm de diâmetro e 30cm de altura, enquanto na argamassa 

de cal e areia, utilizada no refechamento de juntas a resistência à compressão era de 1,79MPa.  

Os varões roscados implementados tinham uma tensão à tracção de aproximadamente de 

600MPa. Com os resultados aferidos, tabela 6.13 conclui-se que a injecção de caldas aumentou a 

resistência à compressão em cerca de 35% relativamente aos modelos simples, isto deveu-se à 

homogeneização da parede.  

O refechamento de juntas em conjunto com os conectores registou uma redução de 

aproximadamente 50% na deformação horizontal, o que demonstra a sua eficácia. 

 

Tabela 6.13 – Resultados obtidos por C. Modena [66] 

Parede 
Resistência à 
compressão 
antes [MPa] 

Resistência à 
compressão 
depois [MPa] 

5I 1,45 2,49 

6I 1,95 2,49 

13I --- 2,54 

1I 1,97 2,57 

8I 1,91 1,82 

16I --- 2,48 

11 I+T --- 2,59 

14 I+R --- 2,14 

17 I+R+T --- 3,06 

Média 1,82 2,46 

 

6.2.16. Comportamento mecânico de estruturas de alvenaria reforçadas com 

diferentes técnicas [105] 

 

Este estudo experimental realizado em 2005 por M. Valluzzi e C. Modena em 2005, teve como 

principais objectivos estudar o comportamento de estruturas de alvenaria (tijolo e pedra) sujeitas a 

diferentes tipos de reforço. Estas estruturas sob acções sísmicas são muito susceptíveis a colapsar 

devido à sua morfologia irregular, inexistência de sistemas de travamento, núcleo interno 

enfraquecido e fraca resistência à tracção.  

A utilização de tirantes metálicos tem sido uma das técnicas mais utilizadas para prevenir o 

colapso para fora do plano de paredes de alvenaria por se tratar de uma técnica que melhora o 

comportamento global do edifício face a uma solicitação dinâmica, é reversível e pouco intrusiva 

(comparativamente às soluções em betão armado, tais como o confinamento com vigas em betão que 

demonstrou serem ineficazes devido à incompatibilidades de materiais). Este trabalho debruçou-se 

sobre o estudo do refechamento armado por barras de aço e de GFRP. Procedeu-se à construção de 

cinco paredes com dimensões 1,10×0,50×0,25m3
 (comprimento, largura e altura). 
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A argamassa antiga foi removida numa profundidade entre 6cm, sendo de seguida realizada 

limpeza das juntas com recurso a um jacto de ar. Inseriram

diâmetro embebidas em argamassa polimétrica para garantir uma correcta

De seguida utilizou-se uma argamassa de areia e cal, para melhor simular as paredes de 

edifícios antigos, figura 6.26.  

 

Figura 6.26 – Esquema de ensaio e modelo reforçado por M. Valluzzi 
 

Os modelos foram submetidos a ensaios de compressão axial tendo

não reforçados um valor médio de 4,8MPa para a resistência à compressão, enquanto nos modelos 

com juntas reforçadas foi de 6,8MPa. 

O módulo de elasticidade foi aferido para um intervalo compreendido entre os 30 e os 60% da 

tensão de compressão máxima, assumindo o valor médio de 1020MPa e 1675MPa, respectivamente 

para os modelos não reforçados e reforçados. Construíram

1,20×1,20×0,60m3 (comprimento, largura e espessura) que se confinaram com lâminas de FRP e dos 

quais submeteram a ensaio de compressão diagonal

 

Figura 6.27 – Resultados do ensaio e esquema de fissuração obtido por M. Valluzzi 

 
Dos resultados aferidos conclui

resistência À compressão da parede. Todavia as barras de aço contribuíram para a mitigação da 

fendilhação, embora as barras de GFRP seja vistas como uma solução com um elevado potencial de 

aplicação. Os materiais compósitos de FRP sob a 

resistências mecânicas no ensaio de compressão diagonal, todavia as superfícies irregulares podem 

ser obstáculos à sua correcta aplicação.

Tipo de 
Reforço 

Material de 
reforço 

Uma face 

CFRP 

GFRP 

FRP 

Duas faces 

CFRP 

GFRP 

FRP 
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A argamassa antiga foi removida numa profundidade entre 6cm, sendo de seguida realizada 

limpeza das juntas com recurso a um jacto de ar. Inseriram-se barras de aço inoxidável com 6mm de 

diâmetro embebidas em argamassa polimétrica para garantir uma correcta ancoragem. 

se uma argamassa de areia e cal, para melhor simular as paredes de 

  

Esquema de ensaio e modelo reforçado por M. Valluzzi et 

Os modelos foram submetidos a ensaios de compressão axial tendo-se registado em modelos 

não reforçados um valor médio de 4,8MPa para a resistência à compressão, enquanto nos modelos 

com juntas reforçadas foi de 6,8MPa.  

foi aferido para um intervalo compreendido entre os 30 e os 60% da 

tensão de compressão máxima, assumindo o valor médio de 1020MPa e 1675MPa, respectivamente 

para os modelos não reforçados e reforçados. Construíram-se modelos prismáticos de dimensões 

(comprimento, largura e espessura) que se confinaram com lâminas de FRP e dos 

quais submeteram a ensaio de compressão diagonal, figura 6.27. 

Resultados do ensaio e esquema de fissuração obtido por M. Valluzzi 

Dos resultados aferidos conclui-se o refechamento de juntas não melhorou 

resistência À compressão da parede. Todavia as barras de aço contribuíram para a mitigação da 

fendilhação, embora as barras de GFRP seja vistas como uma solução com um elevado potencial de 

aplicação. Os materiais compósitos de FRP sob a forma de laminados apresentaram boas 

resistências mecânicas no ensaio de compressão diagonal, todavia as superfícies irregulares podem 

ser obstáculos à sua correcta aplicação. 

Força 
média [kN] 

91 

96 

101 

104 

115 

148 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

A argamassa antiga foi removida numa profundidade entre 6cm, sendo de seguida realizada 

se barras de aço inoxidável com 6mm de 

ancoragem.  

se uma argamassa de areia e cal, para melhor simular as paredes de 

 

 al. [105] 

se registado em modelos 

não reforçados um valor médio de 4,8MPa para a resistência à compressão, enquanto nos modelos 

foi aferido para um intervalo compreendido entre os 30 e os 60% da 

tensão de compressão máxima, assumindo o valor médio de 1020MPa e 1675MPa, respectivamente 

se modelos prismáticos de dimensões 

(comprimento, largura e espessura) que se confinaram com lâminas de FRP e dos 

 

Resultados do ensaio e esquema de fissuração obtido por M. Valluzzi et al. [105] 

se o refechamento de juntas não melhorou substancialmente a 

resistência À compressão da parede. Todavia as barras de aço contribuíram para a mitigação da 

fendilhação, embora as barras de GFRP seja vistas como uma solução com um elevado potencial de 

forma de laminados apresentaram boas 

resistências mecânicas no ensaio de compressão diagonal, todavia as superfícies irregulares podem 
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6.2.17. Ensaios experimentais de arrancamento de ancoragens em alvenarias de tijolo [121] 

 

Este trabalho experimental realizado em 2006 por C. Alegri, E. Poverello, E. Giuriani e G. Plizzari 

em 2006 teve como objectivo estudar a adequada fixação das ancoragens com o intuito de aumentar 

o seu desempenho em paredes de alvenaria de tijolo.  

A aderência entre o elemento metálico (ancoragem) e o material injectado é transmitida através 

da tensão de aderência, ou seja por meio da tensão tangencial que se gera devido à sobreposição de 

dois efeitos, o primeiro de natureza química (processo de cura do ligante) e o segundo de natureza 

física (pelo atrito entre a superfície rugosa da barra metálica e o ligante). 

 Ao se aplicar uma força axial na ancoragem cria-se em torno das nervuras da ancoragem uma 

força de tracção com um determinado raio de acção; se esta força ultrapassar a resistência de 

tracção do material, então surgem-se fendas radiais em torno do elemento metálico.  

O comprimento mínimo da ancoragem depende de inúmeros factores tais como: 

• Resistência à tracção da argamassa 

• Resistência à tracção do elemento metálico 

• Espessura da alvenaria 

• Rugosidade e porosidade da alvenaria 

• Estado da superfície da barra 

• Força aplicadas na barra (tracção e pressão transversal) 

 

Para o efeito construíram-se dois modelos de dimensões 2,00×1,70×0,75m3 (comprimento, altura 

e espessura) no qual se aplicou uma tensão de compressão de 0,20 MPa (com auxílio de três barras 

laterais de 36mm de diâmetro ligadas a vigas em aço HEB140) de modo a simular a tensão de 

compressão existente em edifícios de alvenaria de dois ou três andares, figura 6.28.  

Testaram-se dois tipos de ligantes nas ancoragens, um à base de cimento (HS) e outro à base 

de cal (LS). O comprimento de amarração variou entre os 300mm (A) e os 600mm (AL). 

 

  

Figura 6.28 – Esquema de ensaio realizado por C. Alegri et al. [121] 
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O processo de realização do ensaio consistiu na execução de furos (de 62mm com auxílio de 

uma broca mecânica) entre juntas de argamassa consecutivas e paralelas para se ter uma resposta 

mais homogénea durante o ensaio de arrancamento; após a furação prosseguiu-se ao 

posicionamento das barras de aço e posterior injecção com pressões na ordem dos 3 a 6bar.  

As barras eram em aço roscado com diâmetros compreendidos entre 16 e 30mm, sendo também 

a sua classe variável entre 8,8 e 10,9.  

A classe 8,8 corresponde a uma resistência à tracção de 8×100 = 800MPa e a uma tensão de 

cedência igual a 80% da resistência à tracção, ou seja 0,8×800 = 640Mpa. No caso 10,9 apresenta 

valores de 1000MPa e 900MPa (respectivamente resitência à tracção e de cedência). Através dos 

ensaios experimentais verificaram-se que as ancoragens fixas por meio de injecção de caldas 

apresentaram três modos de ruptura:  

• Ruptura pela falta de aderência na interface aço-argamassa, figura 6.29 a); 

• Ruptura pela falta de aderência na interface argamassa-alvenaria, figura 6.29 b); 

• Ruptura cónica devido à força aplicada ultrapassar a resistência à tracção da alvenaria, figura 6.29 c). 

 

     

         a) Modo de ruptura 1                 b) Modo de ruptura 2                       c) Modo de ruptura 3 

 

Figura 6.29 – Modos de ruptura verificados experimentalmente por C. Alegri et al. [121] 

 

Neste trabalho também foi possível verificar que existe uma relação entre a profundidade da 

ancoragem e a área de tensão (área de influência dos esforços aplicados na ancoragem e por sua 

vez que se transmitem para a alvenaria, regra geral em forma cónica).  

Em ancoragens com um rácio de comprimento de ancoragem/diâmetro superior a 15, os modos 

de ruptura mais prováveis são o um e dois, ancoragens com um rácio compreendido entre 5 e 15 

verifica-se o modo dois e três, por último um rácio inferior a 5 verifica-se exclusivamente o modo de 

ruptura três. Na tabela 6.14 apresentam-se os resultados dos ensaios laboratoriais em complemento 

com outros ensaios realizados in situ pelos mesmos autores. 
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Tabela 6.14 – Valores de tensão tangencial aferidos por C. Alegri et al. [121] 

Interface aço-argamassa [MPa] 

Tipo de ensaio Ensaio laboratorial Ensaio in situ 

Método fixação Aderência Mecânica Aderência Mecânica 

LS 2,77 4,01 0,89 3,45 

HS 5,62 5,02 1,64 5,09 

Interface argamassa-alvenaria [MPa] 

Tipo de ensaio Ensaio laboratorial Ensaio in situ 

Método fixação Aderência Mecânica Aderência Mecânica 

LS 0,89 1,29 0,29 1,11 

HS 1,81 1,62 0,53 1,64 

 

Com os resultados obtidos concluiu-se que as ancoragens devem ser implementadas a 2/3 da 

largura da parede para se obter melhores resultados.  

Além disso também se aferiu que em paredes muito irregulares o comprimento da ancoragem e 

respectivo embebimento do varão deverá ser maior face a uma alvenaria de face regular. No projecto 

de dimensionamento recomenda-se uma minoração de 20% dos resultados apresentados. 
 

 

6.2.18. Reforço de paredes de alvenaria utilizando fitas de aço [33] 

 
Este trabalho laboratorial surgiu num programa de investigação levado a cabo por S. Farooq, M. 

Ilyas e A. Ghaffar em 2006 com o intuito de analisar métodos de reforço em paredes de alvenaria.  

Para o efeito construíram-se oito modelos de dimensões 1,22×1,22×0,12m3 (comprimento, 

largura e espessura), dos quais quatro seriam sujeitos a ensaios de compressão, enquanto os outros 

eram submetidos a ensaios de corte, figura 6.30.  

As fitas são em aço galvanizado com uma secção igual a 58,5mm2 e com uma última de 

303,4MPa, sendo que na sobreposição das mesmas colocou um parafuso com um diâmetro de 6mm 

para alavancar a correcta fixação à alvenaria.  

Foi utilizada uma argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3 e com uma relação 

água/ligante de 0,6. A escolha do material de reforço surgiu como alternativa ao reforço por FRP (por 

ser um material oneroso). O esquema de reforço consistiu na análise de três tipos: 

 

• Fitas de aço num dos paramentos com espaçamentos vertical e horizontal de 22,9 e 15,24cm 

respectivamente (FSM); 

 

• Fitas de aço num dos paramentos com espaçamentos de 22,9cm em ambas as direcções (SCM); 

 

• Fitas de aço nos dois paramentos com espaçamentos de 22,9cm em ambas as direcções (DCM). 
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           a) Esquema da aplicação das fitas         

 
Figura 6.30 – Representação do modelo de reforço e ensaio realizado por S. Farooq [33]

 

No ensaio de compressão a alvenaria de tijolo não reforçada (US) registou uma tensão

de aproximadamente de 4,5MPa, para solução de reforço (SCM) 5,04 MPa e para a solução (FSM) 

5,09MPa. Os melhores resultados verificaram

compressão de 5,68MPA. 

Nos ensaios de corte a alvenaria de 

0,08MPA e a solução (FSM) 0,09MPA. O melhor resultado foi da solução (DCM) com 0,12MPA.

Conclui-se que a solução de reforço por tiras de aço melhora a resistência face ao elemento 

similar não reforçado entre 12,0% e 26,2%. 

 

6.2.19. Análise numérica e experimental de paredes de alvenaria de pedra reforçad

com materiais compósitos 

 

Neste trabalho desenvolvido por D. Estévez em Espanha no âmbito da sua tese de 

Doutoramento construíram-se nove modelos em alvenaria de pedra de três folhas (10cm cada) com 

dimensões 2,00×2,00×0,30m3 (comprimento, altura e largura)

Estes eram constituídos por dois paramentos exteriores sendo um composto por pedra regular 

(“ashlar”) e o outro por pedra irregular, ao passo de o paramento interior era composto por uma 

argamassa misturada com pedras de reduzida dimensão. 

Submeteram-se os modelos a ensaios de compressão excêntrica com o objectivo de estudar 

duas técnicas de reforço em alvenarias que implementassem materiais compósitos.

Para melhor compreender os materiais constituintes da parede de alvenaria de pedra, 

realizaram-se alguns ensaios. Extraíram

altura compreendida entre os 115 e os 150mm de dois tipos de arenitos. 

O arenito 1 é utilizado para produzir blocos “

construções de alvenaria de pedra irregular. 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal

100 

  

a) Esquema da aplicação das fitas                         b) ensaio de corte 

Representação do modelo de reforço e ensaio realizado por S. Farooq [33]

No ensaio de compressão a alvenaria de tijolo não reforçada (US) registou uma tensão

de aproximadamente de 4,5MPa, para solução de reforço (SCM) 5,04 MPa e para a solução (FSM) 

5,09MPa. Os melhores resultados verificaram-se na solução de reforço (DCM) com uma resistência à 

Nos ensaios de corte a alvenaria de tijolo não reforçada (US) obteve 0,06MPA, a solução (SCM) 

0,08MPA e a solução (FSM) 0,09MPA. O melhor resultado foi da solução (DCM) com 0,12MPA.

se que a solução de reforço por tiras de aço melhora a resistência face ao elemento 

similar não reforçado entre 12,0% e 26,2%.  

experimental de paredes de alvenaria de pedra reforçad

com materiais compósitos avançados [32] 

te trabalho desenvolvido por D. Estévez em Espanha no âmbito da sua tese de 

se nove modelos em alvenaria de pedra de três folhas (10cm cada) com 

(comprimento, altura e largura), figura 6.31 a).  

eram constituídos por dois paramentos exteriores sendo um composto por pedra regular 

”) e o outro por pedra irregular, ao passo de o paramento interior era composto por uma 

argamassa misturada com pedras de reduzida dimensão.  

los a ensaios de compressão excêntrica com o objectivo de estudar 

duas técnicas de reforço em alvenarias que implementassem materiais compósitos.

Para melhor compreender os materiais constituintes da parede de alvenaria de pedra, 

os. Extraíram-se carotes cilíndricos com 50mm de diâmetro e com uma 

altura compreendida entre os 115 e os 150mm de dois tipos de arenitos.  

O arenito 1 é utilizado para produzir blocos “ashlar”, enquanto o arenito 2 é implementado em 

ia de pedra irregular.  
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Representação do modelo de reforço e ensaio realizado por S. Farooq [33] 

No ensaio de compressão a alvenaria de tijolo não reforçada (US) registou uma tensão máxima 

de aproximadamente de 4,5MPa, para solução de reforço (SCM) 5,04 MPa e para a solução (FSM) 

se na solução de reforço (DCM) com uma resistência à 

tijolo não reforçada (US) obteve 0,06MPA, a solução (SCM) 

0,08MPA e a solução (FSM) 0,09MPA. O melhor resultado foi da solução (DCM) com 0,12MPA. 

se que a solução de reforço por tiras de aço melhora a resistência face ao elemento 

experimental de paredes de alvenaria de pedra reforçada 

te trabalho desenvolvido por D. Estévez em Espanha no âmbito da sua tese de 

se nove modelos em alvenaria de pedra de três folhas (10cm cada) com 

eram constituídos por dois paramentos exteriores sendo um composto por pedra regular 

”) e o outro por pedra irregular, ao passo de o paramento interior era composto por uma 

los a ensaios de compressão excêntrica com o objectivo de estudar 

duas técnicas de reforço em alvenarias que implementassem materiais compósitos. 

Para melhor compreender os materiais constituintes da parede de alvenaria de pedra, 

se carotes cilíndricos com 50mm de diâmetro e com uma 

”, enquanto o arenito 2 é implementado em 



 

 

Estes submeteram-se a ensaios de compressão tendo

de aproximadamente 36,20MPa para arenito 1 e

arenito 2 registou-se uma tensão de compressão de 6

10,62GPa.  

Análises efectuadas (Point Load Test

concluíram que estas apresentam uma média resistência à compressão entre os 0,2MPa e 0,5MPa.

Por ser difícil produzir uma argamassa com as características químicas de uma argamassa 

antiga fabricou-se uma argamassa de areia, cal e cimento (19:1,5:0,5 que corresponde em termos 

volumétricos a 90,5%, 7,1% e 2,4%) e com uma relação água/cimento de 4. 

Ao fim de 180 testou-se à

cimento justificou-se pela necessidade de atingir resistência num espaço de tempo limitado). 

Utilizaram-se dois tipos de reforço, sendo o primeiro constituído por barras transversais em FRP 

que podiam ser seis barras de CFRP

um comprimento de aderência de 

um comprimento de aderência de 90mm 

A segunda solução de reforço era composta por 

ou mais camadas de um tecido de fibras de basalto (TRM)

 

             

       a) Modelo da parede        b) Esquema de aplicação de FRP                 c) Aplicação do TRM

 
Figura 6.31 – Modelo de ensaio e tipos de reforços executados por D. Estévez [32]

 
 O processo de execução do reforço por TRM consistiu na furação da alvenaria, colocação das 

ancoragens seguida da primeira camada de argamassa, implementação do têxtil de basalto e por 

último aplicação da segunda camada de argamassa.

Todos os modelos foram construídos com um des

modo a simular a perda de verticalidade que é muito comum neste tipo de paredes.

 O modelo 1 não teve qualquer tipo de reforço, pelo que se considerou o modelo de referência. 

Na tabela 6.15 apresentam-se os result
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se a ensaios de compressão tendo-se registado uma tensão de compressão 

de aproximadamente 36,20MPa para arenito 1 e módulo de elasticidade de 10,47GPa, enquanto no 

se uma tensão de compressão de 64,60MPa de um módulo de elasticidade de 

Point Load Test) a amostras de argamassa de um edifício romântico 

concluíram que estas apresentam uma média resistência à compressão entre os 0,2MPa e 0,5MPa.

uma argamassa com as características químicas de uma argamassa 

se uma argamassa de areia, cal e cimento (19:1,5:0,5 que corresponde em termos 

volumétricos a 90,5%, 7,1% e 2,4%) e com uma relação água/cimento de 4.  

se à compressão tendo-se registado um valor de 0,27MPa (o uso do 

se pela necessidade de atingir resistência num espaço de tempo limitado). 

se dois tipos de reforço, sendo o primeiro constituído por barras transversais em FRP 

de CFRP (intervenção de baixo impacto) com um diâmetro de 7,5mm e 

aderência de 20mm (LI) ou cinco barras em AFRP (intervenção profunda) com 

um comprimento de aderência de 90mm (MI), figura 6.31 b).  

o de reforço era composta por uma argamassa de reboco reforçada com uma 

tecido de fibras de basalto (TRM), figura 6.31 c). 

                               

a) Modelo da parede        b) Esquema de aplicação de FRP                 c) Aplicação do TRM

Modelo de ensaio e tipos de reforços executados por D. Estévez [32]

do reforço por TRM consistiu na furação da alvenaria, colocação das 

ancoragens seguida da primeira camada de argamassa, implementação do têxtil de basalto e por 

último aplicação da segunda camada de argamassa. 

Todos os modelos foram construídos com um desvio de 50mm (no topo) em relação à base de 

modo a simular a perda de verticalidade que é muito comum neste tipo de paredes.

O modelo 1 não teve qualquer tipo de reforço, pelo que se considerou o modelo de referência. 

se os resultados aferidos. 

 (CFRP) 

 (AFRP) 

Trabalhos de investigação 

se registado uma tensão de compressão 

módulo de elasticidade de 10,47GPa, enquanto no 

4,60MPa de um módulo de elasticidade de 

) a amostras de argamassa de um edifício romântico 

concluíram que estas apresentam uma média resistência à compressão entre os 0,2MPa e 0,5MPa. 

uma argamassa com as características químicas de uma argamassa 

se uma argamassa de areia, cal e cimento (19:1,5:0,5 que corresponde em termos 

se registado um valor de 0,27MPa (o uso do 

se pela necessidade de atingir resistência num espaço de tempo limitado).  

se dois tipos de reforço, sendo o primeiro constituído por barras transversais em FRP 

com um diâmetro de 7,5mm e 

(intervenção profunda) com 

uma argamassa de reboco reforçada com uma 

 

a) Modelo da parede        b) Esquema de aplicação de FRP                 c) Aplicação do TRM 

Modelo de ensaio e tipos de reforços executados por D. Estévez [32] 

do reforço por TRM consistiu na furação da alvenaria, colocação das 

ancoragens seguida da primeira camada de argamassa, implementação do têxtil de basalto e por 

vio de 50mm (no topo) em relação à base de 

modo a simular a perda de verticalidade que é muito comum neste tipo de paredes. 

O modelo 1 não teve qualquer tipo de reforço, pelo que se considerou o modelo de referência. 
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Tabela 6.15 – Resultados obtidos por D. Estévez [32] 

 

Com resultados pode-se aferir que os modelos reforçados aumentaram a sua resistência em 

15%, face aos modelos não reforçados quando submetidos a um ensaio de compressão, pelo que se 

deve ao menor afastamento entre as restrições horizontais.  

A excentricidade da carga em conjunto com as imperfeições geométricas fomenta o 

aparecimento de forças de tracção que reduzem a resistência do elemento.  

Assim sendo conclui-se que a implementação da camada com TRM não propicia um ganho 

substancial de resistência apesar de apresentar uma resistência de 20kN por metro linear, sendo este 

um material mais dúctil que outros têxtil em fibra de vidro. 

 

6.2.20. Desempenho de ancoragens tradicionais e inovadoras em paredes de alvenaria 

de pedra [104] 

 

Este trabalho experimental realizado em 2010 por M. Uddin, L. Jaeguer, N. Shrive, A. Mufti, D. 

Duchesne, J. Paquette e D. Stepheson teve como principal objectivo o estudo do desempenho de 

ancoragens em aço inoxidável e em (GFRP) em paredes de alvenaria de pedra, figura 6.32. 

Grandes partes das estruturas históricas do Canadá são constituídas por blocos de pedra em 

calcário e arenito. Com base nesse conhecimento construíram-se em laboratório espécimes 

prismáticos de dimensões 300×300×150mm3 (comprimento, largura e altura), dos quais foram 

embutidas ancoragens de aço e em GFRP. 

 

Modelo 
Experimental 

(Parede) 

Nº de pedras 
de travamento 

Sistema de reforço Resultados 

TRM - nº de camadas FRP - Barras Força máxima [kN] 

Tratamento superficial 
Tratamento 
transversal 

[kN] [%] 

1 

6,0 

- - 188 100 

2 1 MI 242 129 

3 2 MI 201 107 

4 1 LI+MI 201 103 

5 2 LI 188 100 

6 

15,0 

- - 216 100 

7 1 MI 289 134 

8 2 MI 216 100 

9 1 LI 188 87 



 

 

                     a) Varões de aço       

 
Figura 6.32 – Diferentes tipos de ancoragens testadas por M. Uddin 

 

As ancoragens ditas de tradicionais são em aço inoxidável com 6 e 10mm de diâmetro (neste 

caso também foram utilizados varões helicoidais). Por outro lado as ancoragens denominadas de 

inovadoras são em GFRP de duas marcas comercias. 

usando grout e resinas epoxídicas

para simular de uma forma mais realista a exposição ambiental do Canadá

Estes subdividiram-se em 3 estados de 50 ciclos cada:

 

• Lento não saturado com a temperatura a oscila entre os 

 

• Lento saturado com uma humidade relativa de 100% e com a temperatura a variar entre os 

até aos 40ºC durante 24horas.

 

• Rápido saturado com uma humidade relativa abaixo dos 100%. Neste caso a temperatura variou 

desde os -25ºC até aos 10ºC em apenas 16 horas (tempo de cada ciclo).

 

Após os ciclos de gelo-degelo ambos os modelos se submeteram a ensaios de a

de corte.  

No ensaio de arrancamento os provetes foram fixos à laje do laboratório por meio de barras 

roscadas e cantoneiras (ambas em aço). 

As ancoragens roscadas foram de seguida fixas à máquina com porcas. O mesmo procedimento 

se aplicou às ancoragens de GFRP

Nas ancoragens metálicas o rimo de carregamento foi de 4,0mm por minuto, enquanto nas 

ancoragens de GFRP foi de 1,5mm por minuto. A diferença nas reside no facto de o aço possuir uma 

maior deformação antes da ruptura

Capítulo 6 – Trabalhos de investigação

103 

  

a) Varões de aço                                             b) Varões de GFRP

Diferentes tipos de ancoragens testadas por M. Uddin et al.

As ancoragens ditas de tradicionais são em aço inoxidável com 6 e 10mm de diâmetro (neste 

caso também foram utilizados varões helicoidais). Por outro lado as ancoragens denominadas de 

vadoras são em GFRP de duas marcas comercias. As ancoragens foram embutidas nas pedras 

xídicas. Todos os provetes foram submetidos a 150 ciclos de gelo

para simular de uma forma mais realista a exposição ambiental do Canadá.  

se em 3 estados de 50 ciclos cada: 

Lento não saturado com a temperatura a oscila entre os -25ºC até aos 40ºC durante 24 horas.

Lento saturado com uma humidade relativa de 100% e com a temperatura a variar entre os 

durante 24horas. 

Rápido saturado com uma humidade relativa abaixo dos 100%. Neste caso a temperatura variou 

25ºC até aos 10ºC em apenas 16 horas (tempo de cada ciclo). 

degelo ambos os modelos se submeteram a ensaios de a

No ensaio de arrancamento os provetes foram fixos à laje do laboratório por meio de barras 

roscadas e cantoneiras (ambas em aço).  

As ancoragens roscadas foram de seguida fixas à máquina com porcas. O mesmo procedimento 

às ancoragens de GFRP, figura 6.33 a).  

Nas ancoragens metálicas o rimo de carregamento foi de 4,0mm por minuto, enquanto nas 

ancoragens de GFRP foi de 1,5mm por minuto. A diferença nas reside no facto de o aço possuir uma 

maior deformação antes da ruptura.  

Trabalhos de investigação 

 

b) Varões de GFRP 

et al. [104] 

As ancoragens ditas de tradicionais são em aço inoxidável com 6 e 10mm de diâmetro (neste 

caso também foram utilizados varões helicoidais). Por outro lado as ancoragens denominadas de 

As ancoragens foram embutidas nas pedras 

Todos os provetes foram submetidos a 150 ciclos de gelo-degelo 

25ºC até aos 40ºC durante 24 horas. 

Lento saturado com uma humidade relativa de 100% e com a temperatura a variar entre os -25ºC 

Rápido saturado com uma humidade relativa abaixo dos 100%. Neste caso a temperatura variou 

degelo ambos os modelos se submeteram a ensaios de arrancamento e 

No ensaio de arrancamento os provetes foram fixos à laje do laboratório por meio de barras 

As ancoragens roscadas foram de seguida fixas à máquina com porcas. O mesmo procedimento 

Nas ancoragens metálicas o rimo de carregamento foi de 4,0mm por minuto, enquanto nas 

ancoragens de GFRP foi de 1,5mm por minuto. A diferença nas reside no facto de o aço possuir uma 
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No ensaio de corte utilizou

(comprimento, largura e altura) no qual se soldou a um varão roscado com 31,75mm de diâmetro, a 

outra extremidade foi fixa à máquina de ensaio por meio de porcas

Os provetes foram fixos ao chão do laboratório usando o procedimento descrito anteriormente. 

Neste caso o ritmo de carregamento foi de 1mm por minuto até à ruptura.

 

  

  a) Vista geral do provete e pormenor do ensaio de arrancamento      b

Figura 6.33 – Ensaios laboratoriais realizados por M. Uddin 
 

A campanha experimental compreendeu um tipo de calcário e dois tipos de Arenitos (St. Canut e 

do Ohio) que foram combinados com diferentes tipos de materiais nomeadamente grout e resinas 

epoxídicas tanto para as ancoragens de GFRP como as de aço. 

Observaram-se diferentes tipos de rupturas durante os ensaios efectuados tais como ruptura 

pela interface provete-material de ligação (material de ligação insuficiente), ruptura pelo provete 

acompanhado pela falta de material de fixação (em cone ou fragmentação do

mais pequenos e ruptura pelas ancoragens (devido à cedência do material). 

O modo de ruptura mais comum nas ancoragens metálicas foi a ruptura pelo provete associado 

à insuficiência do material de ligação, enquanto na de GFRP o modo de ruptura mais verificado foi a 

ruptura pela ancoragem, o que significa que as ancoragens de aço 

material mas não com as pedras, assim sendo as ancoragens de GFRP são mais adequadas para 

alvenarias de pedra.  

Na tabela 6.16 sintetizam-se os resultados obtidos no ensaio de arrancamento.
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No ensaio de corte utilizou-se uma placa de aço de dimensões 152,40

(comprimento, largura e altura) no qual se soldou a um varão roscado com 31,75mm de diâmetro, a 

outra extremidade foi fixa à máquina de ensaio por meio de porcas, figura 6.33 b).  

Os provetes foram fixos ao chão do laboratório usando o procedimento descrito anteriormente. 

Neste caso o ritmo de carregamento foi de 1mm por minuto até à ruptura. 

  

a) Vista geral do provete e pormenor do ensaio de arrancamento      b) Ensaio de corte

 

Ensaios laboratoriais realizados por M. Uddin et al.

A campanha experimental compreendeu um tipo de calcário e dois tipos de Arenitos (St. Canut e 

do Ohio) que foram combinados com diferentes tipos de materiais nomeadamente grout e resinas 

epoxídicas tanto para as ancoragens de GFRP como as de aço.  

se diferentes tipos de rupturas durante os ensaios efectuados tais como ruptura 

material de ligação (material de ligação insuficiente), ruptura pelo provete 

acompanhado pela falta de material de fixação (em cone ou fragmentação do 

mais pequenos e ruptura pelas ancoragens (devido à cedência do material).  

O modo de ruptura mais comum nas ancoragens metálicas foi a ruptura pelo provete associado 

à insuficiência do material de ligação, enquanto na de GFRP o modo de ruptura mais verificado foi a 

ruptura pela ancoragem, o que significa que as ancoragens de aço têm uma boa aderência com o 

material mas não com as pedras, assim sendo as ancoragens de GFRP são mais adequadas para 

se os resultados obtidos no ensaio de arrancamento.

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

se uma placa de aço de dimensões 152,40×508,00×6,35mm3 

(comprimento, largura e altura) no qual se soldou a um varão roscado com 31,75mm de diâmetro, a 

b).   

Os provetes foram fixos ao chão do laboratório usando o procedimento descrito anteriormente. 

 

) Ensaio de corte 

et al. [104] 

A campanha experimental compreendeu um tipo de calcário e dois tipos de Arenitos (St. Canut e 

do Ohio) que foram combinados com diferentes tipos de materiais nomeadamente grout e resinas 

se diferentes tipos de rupturas durante os ensaios efectuados tais como ruptura 

material de ligação (material de ligação insuficiente), ruptura pelo provete 

 provete em pedaço 

O modo de ruptura mais comum nas ancoragens metálicas foi a ruptura pelo provete associado 

à insuficiência do material de ligação, enquanto na de GFRP o modo de ruptura mais verificado foi a 

têm uma boa aderência com o 

material mas não com as pedras, assim sendo as ancoragens de GFRP são mais adequadas para 

se os resultados obtidos no ensaio de arrancamento. 
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Tabela 6.16 – Resultados obtidos nos ensaios de arrancamento por M. Uddin et al. [104] 

 

Em suma os ciclos de gelo-degelo não alteraram o desempenho das ancoragens em ambos os 

testes realizados, em alguns casos até se verificou que os provetes tinham maior capacidade 

resistente à tracção. Em todos os provetes tiveram uma força média de tracção acima dos 30kN, as 

ancoragens de GFRP tiveram uma força média de 38,78 kN enquanto as de aço se registou um valor 

médio de 35,75kN. Os provetes de calcário obtiveram a maior resistência (40,95kN), face ao arenito 

de Ohio que obteve os piores resultados (31,35kN), além disso o grout provou contribuir para uma 

melhor aderência do que a resina epoxídica. A capacidade resistente ao corte oscila entre os 6,0kN e 

os 12,0kN. 

 

6.2.21. Reforço de paredes alvenaria de pedra histórica aplicando o refechamento de 

juntas armado com uma rede [11] 

 
Algumas técnicas de reforço usadas para reforçar estruturas de alvenaria tais como a injecção 

de caldas, tiras de metal e confinamento transversal por conectores podem originam alguns 

problemas de aplicabilidade quando se aplicam a em alvenarias irregulares, havendo por vezes 

limitações no caso da espessura da parede ou quando se pretende manter inalterado o aspecto da 

alvenaria. Foi proposto em 2010 por A. Borri; M. Corradi; E. Speranzini e A. Giannantoni da 

Universidade da Perugia em Itália, um novo sistema de reforço de paredes de alvenaria de pedra 

irregular em edifícios antigos denominado por “Reticolatus”, figura 6.34.   

Tipo de pedra Tipo de ancoragem Material de fixação 
Força média de 
tracção [kN] 

Calcário 

GFRP - 1 
Grout 51,0 

Resina epoxídica 42,4 

GFRP - 2 
Grout 47,6 

Resina epoxídica 39,8 

Arenito de St. Canut 

GFRP - 1 
Grout 31,0 

Resina epoxídica 53,6 

GFRP - 2 
Grout 43,8 

Resina epoxídica 35,5 

Arenito de Ohio 

GFRP - 1 
Grout 11,8 

Resina epoxídica 39,7 

GFRP - 2 
Grout 20,4 

Resina epoxídica 48,8 

Calcário 

Aço 

Grout 37,2 

Resina epoxídica 27,7 

Arenito de St. Canut 
Grout 44,4 

Resina epoxídica 37,8 

Arenito de Ohio 
Grout 31,2 

Resina epoxídica 36,2 
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Este sistema de reforço baseia

que são colocados nas juntas de argamassa 

por meio de barras de aço colocadas transversalmente na alvenaria

implementado em paredes alvenaria de pedra irregular

alvenaria sujeitos a grandes cargas verticais

Para que o sistema seja de fácil aplicação é necessário que se use cordões de tamanho 

reduzido e com alguma flexibilidade. Podem

resistência, ancoradas com um sistema que bloqueio do fio e uma porca para exercer uma força de 

aperto. Outros materiais que podem ser implementados são 

desempenho (Dyneema ®) ou as fibras de poliéster

 

           a) Pormenor do sistema de aperto

Figura 6.34 –
 

 

 

 

 

 

Foram executados alguns muretes

simples, compressão diagonal e de flexão 

pedra não reforçados (URM), modelos sujeitos a um refechamento de juntas (REP) e modelos 

reforçados com a técnica do “Reticolatus” (SRE).

 

  

              a) Alçado frontal         b) Alçado lateral   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.35 – Murete em alvenaria de pedra ensaiados 
 

Porca 

Sistema de  
Bloqueio  

do cordão 

Anilha 
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baseia-se numa grelha composta por fios de aço de elevada resistência 

que são colocados nas juntas de argamassa após o refechamento das mesmas. A

por meio de barras de aço colocadas transversalmente na alvenaria. Foi desenvolvido para ser 

alvenaria de pedra irregular (de dois ou mais panos)

alvenaria sujeitos a grandes cargas verticais e em zonas de grande vulnerabilidade sísmica.

Para que o sistema seja de fácil aplicação é necessário que se use cordões de tamanho 

reduzido e com alguma flexibilidade. Podem-se utilizar como materiais cordões em aço de alta 

ancoradas com um sistema que bloqueio do fio e uma porca para exercer uma força de 

Outros materiais que podem ser implementados são as fibras de polietileno com elevado 

(Dyneema ®) ou as fibras de poliéster-poliarilato elevado desempenh

  

Pormenor do sistema de aperto              b) Esquema de aplicação 
 

 

– Esquema de aplicação da técnica de reforço [11]

executados alguns muretes, figura 6.35 no qual se submeteram a ensaios 

e de flexão para averiguar a sua eficácia, modelos em alvenaria de 

pedra não reforçados (URM), modelos sujeitos a um refechamento de juntas (REP) e modelos 

reforçados com a técnica do “Reticolatus” (SRE).  

  

b) Alçado lateral           c) Modelo após o ensaio de flexão

Murete em alvenaria de pedra ensaiados por A. Borri 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

por fios de aço de elevada resistência 

mesmas. A sua ancoragem é 

Foi desenvolvido para ser 

(de dois ou mais panos), em elementos de 

onas de grande vulnerabilidade sísmica.  

Para que o sistema seja de fácil aplicação é necessário que se use cordões de tamanho 

se utilizar como materiais cordões em aço de alta 

ancoradas com um sistema que bloqueio do fio e uma porca para exercer uma força de 

polietileno com elevado 

elevado desempenho (Vectran ®). 

 

Esquema de aplicação da técnica de reforço [11] 

ensaios de compressão 

, modelos em alvenaria de 

pedra não reforçados (URM), modelos sujeitos a um refechamento de juntas (REP) e modelos 

  

c) Modelo após o ensaio de flexão 

por A. Borri et al. [11] 

Argamassa 

Sistema de 
bloqueio do 
cordão 

Cordões 
em UHTSS 

Pedra 
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Nos ensaios de compressão em modelos não reforçados o mecanismo de ruptura ocorreu 

devido à formação de fendas verticais. Na tabela 6.17 apresentam-se os resultados do ensaio.  

Os ensaios de flexão consistiram na rotação dos modelos no qual foram se aplicaram cargas até 

á sua ruptura, tendo-se registado uma força máxima de 6kN que corresponde a um momento 

resistente de 2,5kN.m.  

 
Tabela 6.17 – Resultado do ensaio de compressão axial aferido por A. Borri et al. [11] 

Modelo 
Resistência à 

compressão [MPa] 
Módulo de 

Elasticidade [MPa] 

URM 01 0,595 480 

REP 02 0.807 393 

REP 03 0.857 512 

SRE 04 1261 2486 

SRE 05 1312 2416 

 

Os ensaios de compressão diagonal foram realizados em modelos de dimensões 

1,20×1,2×0,70m3 (comprimento, altura e espessura). Os modelos testados eram em alvenaria de 

pedra não reforçados (UR), modelos sujeitos a um refechamento de juntas (RP) e modelos reforçados 

com a técnica do “Reticolatus” (RT), tabela 6.18.  

 
Tabela 6.18 – Resultado do ensaio de compressão diagonal aferido por A. Borri et al. [11] 

Modelo 
Resistência à compressão 

diagonal [MPa] 
Módulo de 

Elasticidade [MPa] 

CD-02-UR 0.026 71.2 

CD-04-UR 0,026 60.5 

CD-06-UR 0.019 68.0 

DC-02-RP 0.018 620 

DC-03-RT 0.029 618 

 

Esta técnica demonstrou ser eficaz em alvenaria de pedras irregulares e de múltiplos panos, 

havendo a possibilidade de novas aplicações nomeadamente para muros de contenção de terra tipo 

gabiões. Em termos de dimensionamento recomenda-se um número mínimo de nós não deverá ser 

inferior a quatro por metro quadrado e a área de cada cordão deve ser superior a 19,60mm2. 

 

6.2.22. Comportamento sísmico de edifícios históricos reabilitados em alvenaria de 

pedra no Canadá [31] 

 

Este trabalho de investigação elaborado em 2010 por A. Elmenshawi et al., teve como objectivo 

compreender o comportamento de paredes de alvenaria de três paramentos de dimensões 

2,00×2,75×0,54m3 (comprimento, altura e largura).  
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Para o efeito foram construídos 8 paredes de diferentes con

paramentos e combinadas com diferentes so

ancoragem HELIFIX ®, com grampos metálicos e travamento por sobreposição das pedras a cada 

um metro quadrado. Utilizaram-se como materiais

compressão para melhor compreender as suas pro

compressão situada entre os 202 e 232MPa que corresponde a um módulo de elasticidade a variar 

entre os 59 e 58GPa, enquanto o calcário tem uma resistência de compressão entre os 99 e 105MPa, 

que corresponde a um módulo de elasticidade a variar entre 21 e 62GPa

O sistema CINTEC ® é composto por um varão de aço inoxidável embebido numa manga de 

poliéster que é colocado num furo previamente realizado na alvenaria, no qual se preenche com grout 

(argamassa de areia e ligante hidráulico) que é injectado a baixa pressão [115]. 

O sistema HELIFIX ® é constituído por um varão de aço helicoidal com uma camada protectora 

anti-corrosiva que é introduzido num furo executado na alvenaria, sendo posteriormente pre

com uma argamassa compatível ou uma resina epoxídica [125].

 

    

          a) Sem ligação             b) Ancoragem CINTEC  

    

        e) Diferentes tipos de travamentos                   f) Alvenaria de arenito 

Figura 6.36 – Soluções de reforço 
 

Realizaram-se diversos ensaios dinâmicos que se realizaram em 

• Fase 1: vibração livre das paredes não reforçadas;

• Fase 2: vibração livre no plano com deslocamento imposto (quasi

• Fase 3: vibração livre 

 

Aplicou-se uma tensão de compressão axial de 0,3MPa e um deslocamento máximo de 5,0mm 

durante os ensaios cíclicos no plano. No caso da vibração livre o procedimento experimental consiste 

na imposição de um deslocamento no topo das paredes p

os 9,0kN, no qual se soltava passando os modelos a vibrar. Observou

deslocamento se começava a formar uma fissura inclinada do tipo “escada”
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Para o efeito foram construídos 8 paredes de diferentes configurações em termos da ligação dos 

paramentos e combinadas com diferentes soluções e reforço, em particular ancoragem CINTEC ®, 

ancoragem HELIFIX ®, com grampos metálicos e travamento por sobreposição das pedras a cada 

se como materiais o arenito e o calcário do se realizaram ensaios de 

compressão para melhor compreender as suas propriedades. O arenito apresenta uma tensão de 

compressão situada entre os 202 e 232MPa que corresponde a um módulo de elasticidade a variar 

entre os 59 e 58GPa, enquanto o calcário tem uma resistência de compressão entre os 99 e 105MPa, 

módulo de elasticidade a variar entre 21 e 62GPa, figura 6

é composto por um varão de aço inoxidável embebido numa manga de 

poliéster que é colocado num furo previamente realizado na alvenaria, no qual se preenche com grout 

ssa de areia e ligante hidráulico) que é injectado a baixa pressão [115].  

é constituído por um varão de aço helicoidal com uma camada protectora 

corrosiva que é introduzido num furo executado na alvenaria, sendo posteriormente pre

com uma argamassa compatível ou uma resina epoxídica [125]. 

        

b) Ancoragem CINTEC      c) Ancoragem HELIFIX       d) Grampos de ligação

        

Diferentes tipos de travamentos                   f) Alvenaria de arenito          g) Alvenaria de calcário            
 
 
 
 

oluções de reforço e modelos ensaiados por A. Elmenshawi

diversos ensaios dinâmicos que se realizaram em três fases, figura 

Fase 1: vibração livre das paredes não reforçadas; 

Fase 2: vibração livre no plano com deslocamento imposto (quasi-estática) após reforço;

Fase 3: vibração livre para fora do plano. 

se uma tensão de compressão axial de 0,3MPa e um deslocamento máximo de 5,0mm 

durante os ensaios cíclicos no plano. No caso da vibração livre o procedimento experimental consiste 

na imposição de um deslocamento no topo das paredes por meio de um cabo de modo a não exceder 

os 9,0kN, no qual se soltava passando os modelos a vibrar. Observou-se que a partir de 5,0mm de 

deslocamento se começava a formar uma fissura inclinada do tipo “escada”.  

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

ções em termos da ligação dos 

ancoragem CINTEC ®, 

ancoragem HELIFIX ®, com grampos metálicos e travamento por sobreposição das pedras a cada 

o arenito e o calcário do se realizaram ensaios de 

priedades. O arenito apresenta uma tensão de 

compressão situada entre os 202 e 232MPa que corresponde a um módulo de elasticidade a variar 

entre os 59 e 58GPa, enquanto o calcário tem uma resistência de compressão entre os 99 e 105MPa, 

6.36.  

é composto por um varão de aço inoxidável embebido numa manga de 

poliéster que é colocado num furo previamente realizado na alvenaria, no qual se preenche com grout 

é constituído por um varão de aço helicoidal com uma camada protectora 

corrosiva que é introduzido num furo executado na alvenaria, sendo posteriormente preenchido 

 

d) Grampos de ligação 

     

g) Alvenaria de calcário             

Elmenshawi et al [31] 

, figura 6.37: 

estática) após reforço; 

se uma tensão de compressão axial de 0,3MPa e um deslocamento máximo de 5,0mm 

durante os ensaios cíclicos no plano. No caso da vibração livre o procedimento experimental consiste 

or meio de um cabo de modo a não exceder 

se que a partir de 5,0mm de 



 

 

    

 

a) Deslocamento no plano para os tes

 

Figura 6.37 – Diagramas dos diversos ensaios realizados 
  

Pelos resultados aferiu-se que

paramentos exteriores não resultou num acréscimo 

aos elementos não reforçados. Além disso este tipo de alvenaria carece de manutenção constante

pelo que se deverá tomar em consideração a sua viabilidade económica.

 

6.2.23. Efeito das ancoragens em paredes de alvenaria de pedra de múltiplos panos [100]

 

Este trabalho de investigação realizado 

a eficácia das ancoragens como técnica de reforço em paredes de alvenaria de pedra.

Foram construídas oito paredes em alvenaria de pedra de três folhas em que um

de arenito, o outro de calcário e o núcleo central composto por pedras irregulares de pequena 

dimensão ligadas por argamassa. Estes tinham de dimensões 2,00

altura e espessura), dos quais se submeteram a ensaio de c

flexão, corte e vibração livre. Os métodos de reforço utilizados foram ancoragens com o sistema 

CINTEC ®, ancoragens com o sistema HELIFIX ® e grampos metálicos com 25mm de largura. 
 

 

 

a) Sistema CINTEC ®      

Figura 6.38 – Diferentes sistemas de ancoragens testados por M. Sorour 
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a) Deslocamento no plano para os testes quasi-estáticos                   b) Aceleração vs tempo

Diagramas dos diversos ensaios realizados por A. Elmenshawi

se que a implementação de elementos metálicos de travamento entre os 

paramentos exteriores não resultou num acréscimo da energia de dissipação e 

Além disso este tipo de alvenaria carece de manutenção constante

pelo que se deverá tomar em consideração a sua viabilidade económica. 

Efeito das ancoragens em paredes de alvenaria de pedra de múltiplos panos [100]

ste trabalho de investigação realizado em 2010 por M. Sorour e A. Elmenshawi se tentou aferir 

a eficácia das ancoragens como técnica de reforço em paredes de alvenaria de pedra.

Foram construídas oito paredes em alvenaria de pedra de três folhas em que um

de arenito, o outro de calcário e o núcleo central composto por pedras irregulares de pequena 

dimensão ligadas por argamassa. Estes tinham de dimensões 2,00×2,75×0,54

altura e espessura), dos quais se submeteram a ensaio de compressão axial, compressão excêntrica, 

Os métodos de reforço utilizados foram ancoragens com o sistema 

CINTEC ®, ancoragens com o sistema HELIFIX ® e grampos metálicos com 25mm de largura. 

  

a) Sistema CINTEC ®                                b) Sistema HELIFIX ®

Diferentes sistemas de ancoragens testados por M. Sorour 
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estáticos                   b) Aceleração vs tempo  

Elmenshawi et al. [31]  

a implementação de elementos metálicos de travamento entre os 

de dissipação e da ductilidade face 

Além disso este tipo de alvenaria carece de manutenção constante 

Efeito das ancoragens em paredes de alvenaria de pedra de múltiplos panos [100] 

por M. Sorour e A. Elmenshawi se tentou aferir 

a eficácia das ancoragens como técnica de reforço em paredes de alvenaria de pedra. 

Foram construídas oito paredes em alvenaria de pedra de três folhas em que um dos lados era 

de arenito, o outro de calcário e o núcleo central composto por pedras irregulares de pequena 

0,54m3 (comprimento, 

ompressão axial, compressão excêntrica, 

Os métodos de reforço utilizados foram ancoragens com o sistema 

CINTEC ®, ancoragens com o sistema HELIFIX ® e grampos metálicos com 25mm de largura.  

 

b) Sistema HELIFIX ® 

Diferentes sistemas de ancoragens testados por M. Sorour et al [100] 

Tempo [s] 
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Foram realizados dois conjuntos de testes, o primeiro foi no plano e compreendeu os ensaios de 

compressão axial, flexão e de vibração livre, enquanto o segundo foi realizado fora no plano por meio 

da colocação do modelo numa mesa sísmica. 

No ensaio de compressão aplicou

flexão a parede ficou sujeita a uma força horizontal tendo sido registados os respectivos 

deslocamentos. De seguida efectuou

amortecimento. Na tabela 6.19 vem indicado o módulo de elasticidade (

deslocamento traçados para cada parede

 

Tabela 6.19 – Módulo de elasticidade aferido por 

Parede

#1 Sem reforço

#2 Sem reforço

#3 CINTEC

#4 CINTEC

#5 CINTEC

#6 HELIFIX

#7 Grampo

#8 Pedras interligadas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ensaio dinâmico observaram

diagonais em “X”, além disso para valores de tensão compressão a partir de 1MPa, verificou

formação de fendas verticais na zona de separação entre os panos

 

  

        a) Modelo a ser ensaiado       

 

Figura 6.39 – Modelo antes do ensaio e após o ensaio realizado por 
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Foram realizados dois conjuntos de testes, o primeiro foi no plano e compreendeu os ensaios de 

compressão axial, flexão e de vibração livre, enquanto o segundo foi realizado fora no plano por meio 

da colocação do modelo numa mesa sísmica.  

pressão aplicou-se uma tensão máxima de 0,55MPa, enquanto no ensaio de 

flexão a parede ficou sujeita a uma força horizontal tendo sido registados os respectivos 

deslocamentos. De seguida efectuou-se o ensaio de vibração livre para aferir a frequência natur

vem indicado o módulo de elasticidade (através d

deslocamento traçados para cada parede). 

Módulo de elasticidade aferido por M. Sorour et al [100]

Parede Módulo de elasticidade [GPa]

#1 Sem reforço 1,95 

#2 Sem reforço 1,84 

#3 CINTEC 3,30 

#4 CINTEC 3,16 

#5 CINTEC 3,38 

#6 HELIFIX 2,04 

#7 Grampo 2,90 

#8 Pedras interligadas 2,10 

Durante o ensaio dinâmico observaram-se danos significativos com o surgimento de fendas 

diagonais em “X”, além disso para valores de tensão compressão a partir de 1MPa, verificou

formação de fendas verticais na zona de separação entre os panos, figura 6.39. 

    

                        b) Danos nos modelos após os ensaios

Modelo antes do ensaio e após o ensaio realizado por M. Sorour

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

Foram realizados dois conjuntos de testes, o primeiro foi no plano e compreendeu os ensaios de 

compressão axial, flexão e de vibração livre, enquanto o segundo foi realizado fora no plano por meio 

se uma tensão máxima de 0,55MPa, enquanto no ensaio de 

flexão a parede ficou sujeita a uma força horizontal tendo sido registados os respectivos 

se o ensaio de vibração livre para aferir a frequência natural e o 

através do gráficos tensão 

[100] 

Módulo de elasticidade [GPa] 

significativos com o surgimento de fendas 

diagonais em “X”, além disso para valores de tensão compressão a partir de 1MPa, verificou-se a 

 

b) Danos nos modelos após os ensaios    

M. Sorour et al. [100] 
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Assim sendo conclui-se que as ancoragens: 

• Estão limitadas à sua zona de aplicação na união entre os panos de alvenaria (não é 

extensível a toda a área da parede) traduzindo-se na perda de eficácia; 

• Não promovem uma eficaz ligação transversal entre os paramentos (não impediu a 

desagregação das pedras; 

• Este tipo de confinamento transversal conferiu alguma rigidez à alvenaria quando 

carregadas axialmente; 

• Não provaram ser eficazes no acréscimo da capacidade de carga. 

 

Em suma o sistema CINTEC revelou ser o sistema de ancoragem mais eficaz para reforçar este 

tipo de alvenarias. 

 

6.2.24. Comparação das falhas estruturais de ancoragens em paredes alvenaria e de 

betão [40] 

 

As ancoragens seladas por meio de injecção de caldas já são utilizadas desde o início do século 

XX para reparar elementos de alvenaria, todavia grandes forças de tracção podem-se transmitir no 

curto comprimento da pregagem. Neste trabalho de investigação vai-se apresentar os resultados dos 

ensaios laboratoriais relativos às paredes de alvenaria em detrimento das paredes em betão. 

Testes laboratorial realizado em 2010 por B. Gigla da universidade de Lübeck em Alemanha 

permitiram identificar a força de ligação entre ancoragens de diferentes comprimentos em vários tipos 

de paredes. Construíram-se modelos de dimensões 1,00×1,00×0,45m3 (comprimento, largura e 

espessura), dos quais se testou ancoragens fixas por meio da injecção de calda de cimento, sendo o 

esquema de ensaio representado na figura 6.40. As ancoragens tinham de 10mm diâmetro e 

comprimentos a variaram entre os 150mm e os 350mm. A calda de cimento injectada era composta 

por cimento Portland CEM I 42,5R com uma relação água/cimento de 0,6.  

 

 

 

 

 

Figura 6.40 – Diagrama do ensaio de arrancamento [40] 
 

Comprimento 

de amarração Comprimento de aço livre 

Comprimento da ancoragem 

Deslocamento 

da ancoragem 

de aço 

Deslocamento 

da calda de 

cimento 

Carga 

de 

ensaio 

Braçadeira 

Sensor 

Placa 
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Registaram-se deslocamentos máximos de aproximadamente 0,1mm (devido à ruptura na 

ligação entre a argamassa e o aço) para uma força aplicada de 50kN, (medidos na extremidade livre). 

Foi aplicado um factor parcial de segurança (γM =1,35) nos resultados apresentados na tabela 6.20. 

 
Tabela 6.20 – Resultados obtidos por B. Gigla [40] 

Teste 
Resistência à compressão 

da calda [MPa] 
Carga de 

ensaio [kN] 
Tensão de 

aderência [MPa] 
Resistência da 
ancoragem [kN] 

B1E2-2 21,3 34,0 2,7 18,9 

B1E2-3 31,7 38,8 3,8 25,8 

B1E2-4 35,3 50,8 3,7 29,4 

B1E2-5 53,5 36,2 3,4 18,5 

Média 32,9 39,9 3,4 23,1 

 
Concluiu-se que para comprimentos de ligação reduzidos, a carga aplicada na ancoragem 

deverá ser limitada para evitar fendilhação na alvenaria. Com este trabalho foi possível obter valores 

da força de ligação que podem ser aplicados no dimensionamento destes elementos metálicos 

(ancoragens) em elementos de alvenaria, figura 6.41. 

       

                        A            B                                    C                                  D 

A – Estabilização de paredes alvenaria com panos múltiplos; B – Controlo de fendilhação em 

paredes e fundações; C – Reforço face a solicitações dinâmicas; D – Ligação de elementos 

estruturais novos com o existente (pavimentos). 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.41 – Valores recomendados da força de ligação no dimensionamento das ancoragens [40] 

 

Na tabela 6.21 apresenta-se a síntese dos resultados aferidos nos trabalhos de investigação 

anteriormente analisados.  

Serão utilizadas as seguintes notações: Reboco armado (RA), Conectores (C), Pregagens (P), 

Lâmina de micro betão sem apoio na base (BS), Lâmina de micro betão com apoio na base (BC), 

Rede em fibra de vidro (RV), Não reforçado (NR), Fitas metálicas (F), Faixas em GFRP (FG), Faixas 

em CFRP (FC), Conectores GFRP (CG), Refechamento de juntas (R), argamassa de cimento (AC), 

Injecção de caldas (I). 
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Tabela 6.21 – Resumo de alguns resultados obtidos nos trabalhos de investigação nacionais 

Constituição do 
modelo 

Dimensões 
[m3] 

Tipo de 
ensaio 

Tipo de reforço 
Força 
média 
[kN] 

Tensão 
média 
[MPa] 

Alvenaria de pedra 
tradicional e 
argamassa com cal 
aérea e areia [78] 

1,20×0,40×1,20 

Compressão 

axial e 

compressão -

corte 

NR 136,80 0,43 

C 199,90 0,63 

BS numa face + P 291,90 0,91 

BS em duas faces + P 423,60 1,33 

BS em duas faces + C 541,30 1,69 

BC + C 1894,40 5,92 

BC 1824,10 5,70 

RV 440,00 1,37 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de cal 
e areia [78, 35] 

0,80×0,40×1,20 

Compressão 
axial 

F 253,30 0,79 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de cal 
e areia [78, 144] 

NR 

238,30 0,74 

1,20×0,40×1,20 

288,40 0,60 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de cal 
e areia [78, 144] 

F 366,70 0,76 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de cal 
e areia [78, 144] 

0,80×0,40×1,20 Anelar por fitas metálicas 267,60 0,84 

Alvenaria de pedra 
de adobe [107] 

1,08×1,02×0,85 
Cíclico (plano 

da parede) 
NR 10,70 0,01 

Alvenaria de pedra 
e argamassa com 
cimento e areia [15] 

2,06×1,70×0,22 
Compressão 

axial 

FG 127,00 0,31 

FG + CG 149,00 0,36 

Alvenaria de pedra 
e argamassa com 
cimento e areia [22] 

2,00×1,20×0,20 
Cíclico (plano 

da parede) 

NR 30,00 0,08 

FC 48,00 0,12 

Parede de alvenaria 
de panos múltiplos 
[70] 

0,60×0,30×1,10 
Compressão 

axial 

NR 324,00 1,80 

R + CG 558,00 3,10 
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De seguida se apresenta a síntese dos resultados de investigação internacionais, tabela 6.22.  

Tabela 6.22 – Resumo de alguns resultados obtidos nos trabalhos de investigação internacionais 

Constituição do 
modelo 

Dimensões [m3] 
Tipo de 
ensaio 

Tipo de reforço 
Força 
média 
[kN] 

Tensão 
média 
[MPa] 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de cal 
e areia [11] 

1,20×1,2×0,70 Flexão 

NR 490 0,59 

R 647 0,83 

Reticolatus 692 1,29 

Alvenaria de tijolo e 
argamassa [30] 

0,60×0,60×0,12 
Compressão 

diagonal 

NR 56,40 0,78 

CAM + AC 93,00 1,29 

Alvenaria de pedra 
e argamassa com 
cimento e areia [31, 
100] 

2,00×2,75×0,54 
Compressão 

axial 

NR 985,00 0,91 

CINTEC ® 1640,00 1,52 

HELIFIX ® 1450,00 1,34 

Grampos metálicos 1020,00 0,94 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de cal 
areia e cimento [32] 

2,00×2,00×0,30 
Compressão 

excêntrica 

NR 188,00 0,31 

6 Barras de CFRP + TRM 188,00 0,31 

5 Barras de AFRP + TRM 221,50 0,37 

Barras de CFRP + barras 
de AFRP + TRM 

194,00 0,32 

Alvenaria de tijolo e 
argamassa de 
cimento e areia [33] 

1,22×1,22×0,12 
Compressão F 831,55 5,68 

Corte F 17,56 0,12 

Alvenaria de pedra 
e argamassa de 
cimento e areia [40] 

1,00×1,00×0,45 Arrancamento P 39,90 3,40 

Alvenaria de pedra 
de múltiplos panos 
e argamassa de cal 
e areia [66] 

0,80×1,40×0,50 
Compressão 

axial 

I + R 856,00 2,14 

I + C 1036,00 2,59 

I + R + C 1224,00 3,06 

Alvenaria de tijolo e 
argamassa [105] 

1,10×0,50×0,25 
NR --- 4,8 

R com barras GFRP --- 6,8 

Provetes de pedra 
[104] 

300×300×150mm3 

Arrancamento 

Barras de aço 37,2 --- 

Barras de GFRP 53,6 --- 

Alvenaria de tijolo e 
argamassa de cal 
ou argamassa de 
cimento [121] 

2,00×1,70×0,75m3 

Barra de aço fixa com 
cimento 

--- 2,77 

Barra de aço fixa com cal --- 5,62 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1. Considerações gerais

 

O presente exemplo de aplicação refere

reabilitação situado na Rua dos Correeiros nº 25 em 

O edifício insere-se num quarteirão

a 34, sendo datado do período 

características típicas de um edifício “Pombalino”, com uma estrutura composta exteriormente por 

paredes mistas (alvenaria com elementos de madeira)

sendo o interior composto por paredes resistentes (mistas) e outras 

(tabique). Os elementos de madeira nas paredes

“Cruzes de Santo André”, uma solução apresenta uma boa capacidade de dissipação de energia e 

algum amortecimento ao choque. 

0,10×0,12m2 enquanto os frechais apresentavam uma secção de 0,16

Este sistema denomina-se por “gaiola pombalina”

chão, enquanto o piso térreo era composto por uma 

 

 

Figura 7.1 – Localização do Edifício na Rua dos Correios nº 25, Lisboa [Google M
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gerais 

presente exemplo de aplicação refere-se a um edifício de seis pisos que se encontra em 

Correeiros nº 25 em Lisboa, figura 7.1. 

se num quarteirão (62,5×43,5m2) compreendido entre os números de polí

período posterior ao terramoto de Lisboa (1755). O edifício a

características típicas de um edifício “Pombalino”, com uma estrutura composta exteriormente por 

elementos de madeira) também denominadas por paredes de frontal

sendo o interior composto por paredes resistentes (mistas) e outras paredes divisórias em madeira 

Os elementos de madeira nas paredes de frontal são dispostos de modo a formarem as 

solução apresenta uma boa capacidade de dissipação de energia e 

algum amortecimento ao choque. Os prumos, escoras e travessanhos tinham secções de dimensões 

enquanto os frechais apresentavam uma secção de 0,16×0,12m2.  

por “gaiola pombalina” e empregava-se nos pisos acima do 

, enquanto o piso térreo era composto por uma estrutura em arcos de alvenaria.

Localização do Edifício na Rua dos Correios nº 25, Lisboa [Google M
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que se encontra em 

compreendido entre os números de polícia 22 

O edifício apresenta 

características típicas de um edifício “Pombalino”, com uma estrutura composta exteriormente por 

enominadas por paredes de frontal, 

ivisórias em madeira 

de frontal são dispostos de modo a formarem as 

solução apresenta uma boa capacidade de dissipação de energia e 

Os prumos, escoras e travessanhos tinham secções de dimensões 

se nos pisos acima do rés-do-

estrutura em arcos de alvenaria. 

  

Localização do Edifício na Rua dos Correios nº 25, Lisboa [Google Maps ®] 
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7.2. Anomalias existentes

 

A estrutura do edifício encontrava

madeiras encontradas serem de diferentes secções das originais, 

sido submetido a algumas reparações ao longo dos tempos.

Porém foram encontradas algumas anomalias devidas a diferentes tipos de utilização dada ao 

edifício ao longo da sua existência, em particular 

alvenaria para passagem de diversas tubagens, remoção de elementos estruturais verticais

(provavelmente devido a um uso

transmissão das cargas para as fundações, estes tamb

Algumas das madeiras encontravam

(fungos) devido a infiltrações existentes na fachada

nomeadamente casas de banho ou cozinhas.

Em algumas zonas dos pavimentos 

madeira (com secções entre 0,10

em deformações elevadas, devido ao aumento das cargas permanentes. As

apresentavam-se também com excessivas deformações

Estas anomalias de um modo geral comprometem a capacidade resistente 

se decidiu reforça-la de modo a garantir a segurança estrutural da mesma.

 

                               a) Infiltrações na fachada

 

Figura 7
 

À data da visita (em de Fevereiro

enquanto outras já havia sido totalmente reabilitadas, pelo que será possível em alguns casos fazer 

uma comparação visual das mesmas.
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Anomalias existentes 

encontrava-se num estado razoável de conservação com algumas 

madeiras encontradas serem de diferentes secções das originais, indicando que o edifício já havia 

sido submetido a algumas reparações ao longo dos tempos. 

Porém foram encontradas algumas anomalias devidas a diferentes tipos de utilização dada ao 

edifício ao longo da sua existência, em particular verificaram-se abertura de grandes rasgos na 

alvenaria para passagem de diversas tubagens, remoção de elementos estruturais verticais

a um uso do espaço como local de comércio) que são fundamentais para a 

transmissão das cargas para as fundações, estes também apoiavam os vigamentos.

encontravam-se putrificadas e com presenças de microrganismos 

(fungos) devido a infiltrações existentes na fachada ou por se localizarem em zonas húmidas, 

nomeadamente casas de banho ou cozinhas. 

dos pavimentos colocaram-se lajes em betão sobre os vigamentos de 

(com secções entre 0,10×0,13m2 e 0,16×0,16m2) e afastados de 0,40m 

em deformações elevadas, devido ao aumento das cargas permanentes. As 

se também com excessivas deformações, figura 7.2 b). 

um modo geral comprometem a capacidade resistente da estrutura pelo que 

la de modo a garantir a segurança estrutural da mesma. 

  

Infiltrações na fachada       b) Deformação de pavimentos 

7.2 – Algumas anomalias existentes no edifício 

em de Fevereiro de 2012) algumas partes encontravam

enquanto outras já havia sido totalmente reabilitadas, pelo que será possível em alguns casos fazer 

uma comparação visual das mesmas. 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

se num estado razoável de conservação com algumas das 

indicando que o edifício já havia 

Porém foram encontradas algumas anomalias devidas a diferentes tipos de utilização dada ao 

de grandes rasgos na 

alvenaria para passagem de diversas tubagens, remoção de elementos estruturais verticais 

do espaço como local de comércio) que são fundamentais para a 

ém apoiavam os vigamentos. 

se putrificadas e com presenças de microrganismos 

ou por se localizarem em zonas húmidas, 

lajes em betão sobre os vigamentos de 

) e afastados de 0,40m no que se traduziu 

 escadas do edifício 

da estrutura pelo que 

 

de 2012) algumas partes encontravam-se em reabilitação 

enquanto outras já havia sido totalmente reabilitadas, pelo que será possível em alguns casos fazer 
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7.3.  Zonas a reforçar 

 

No projecto de estruturas (que foi executado pela A2P Consult, Estudos e Projectos Lda.), houve 

uma preocupação em garantir uma boa interligação entre alguns elementos com especial atenção à 

ligação entre as paredes ortogonais, entre as escadas e a parede frontal, entre os pavimentos à 

alvenaria e fixação do lintel de coroamento na parede de alvenaria à cobertura. Para que haja uma 

boa união entre os diferentes elementos recorreram-se a pregagens e conectores metálicos. 

Para além das soluções indicadas também se utilizaram rebocos armados (para mitigar alguns 

problemas de fendilhação das alvenarias) e substituição de elementos de madeira que haviam sido 

sujeitos a ataques de térmitas ou fungos.  

Através do levantamento da geometria do edifício, figura 7.3 foi possível verificar que existem 

algumas zonas requeriam de algum cuidado adicional devido à área existente, nomeadamente os 

vigamentos que terão uma secção de 0,08×0,16m2 e espaçados de 0,40m. Estes serão apoiados nas 

paredes de alvenaria por meio de uma cantoneira metálica e fixas com recurso a varões roscados. 

Tendo-se verificado deformações muito elevadas na zona das escadas, utilizou-se um reforço 

com perfis metálicos HEB100 (altura da peça e largura dos banzos ambos com 100mm, sendo a 

espessura da alma de 6mm e espessura dos banzos de 10mm).  

Na figura abaixo indicam-se as zonas da aplicação das técnicas de reforço abordar no ponto 7.4 

assim como os locais dos levantamentos fotográficos (denominados por vistas V1 a V4), excepto a 

vista V5 que será indicada na figura 7.9 

 

 

Figura 7.3 – Planta do Piso 3 do edifício da rua dos correeiros nº 25 [A2P] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os varões são de classe 8,8 que corresponde a uma resistência à tracção de 8×100 = 

800MPa e a uma tensão de cedência igual a 80% da resistência à tracção, ou seja 0,8×800 = 

640Mpa.  

V1 

V2 

V3 

V4 
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Para o cálculo da verificação da segurança e do dimensionamento das estruturas metálicas 

recorreu-se ao Eurocódigo 3 (EC3 – Projecto de Estruturas de Aço). Aplicaram-se elementos (perfis) 

em aço S235 com uma tensão de cedência (fy) igual a 235MPa e uma tensão última (fu) de 360MPa, 

o módulo de elasticidade considerado para o aço foi de 210GPa. 

 A verificação da segurança das estruturas em madeira e seu dimensionamento foi realizado 

pelo Eurocódigo 5 (EC5 – Projecto de estruturas de madeira. Parte 1.1 - Regras gerais). Considerou-

se uma resistência de à flexão (fm,k) de 18MPa e uma resistência ao corte (fv,k) de apenas 2MPa, o 

módulo de elasticidade considerado foi de 12GPa. A madeira utilizada foi Pinho Bravo. 

Como as paredes resistentes são mistas não se pode recorrer ao Eurocódigo 6 para se efectuar 

o seu dimensionamento, pois estas possuem uma grande heterogeneidade de materiais. Assim 

sendo na verificação das alvenarias à compressão e ao corte, foram consideradas as seguintes 

expressões: 

• Compressão: fd = fk/γm [kN/m2] com fk = E/1000 [kN/m2] e limitada a 1000kN/m2 

• Corte: fvk = fvko + 0.4×σd ≤ 0,06×fbk 

• Tracção: Limitada a 150kN/m2 

Em que: 

E  – módulo de elasticidade da alvenaria (E = 1MPa); 

fk  – tensão característica de resistência à compressão; 

fd  – tensão de segurança de resistência à compressão; 

γm  – coeficiente de segurança (γm = 3); 

fvk  – tensão característica de resistência ao corte; 

fvko – tensão característica de resistência ao corte da alvenaria sem estar sujeita à tensão axial    

        (fvk0 = 200kN/m²); 

σd  – tensão de compressão actuante nas alvenarias; 

fbk  – tensão característica de resistência à compressão dos elementos que constituem a parede     

       de alvenaria (fbk = 10000kN/m2).  

 

No dimensionamento da estrutura face a uma acção sísmica utilizou-se o Eurocódigo 8 (EC8 – 

Projecto de estruturas para resistência aos sismos) para ambas as acções sísmicas (sismo próximo e 

afastado). Consideraram-se para as acções, os valores estabelecidos no Regulamento de Segurança 

e Acções em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA – 1984), tabela 7.1 

 

Tabela 7.1 – Valores das cargas permanentes [A2P] 

Material Peso específico [kN/m2] 

Betão armado 25,0 

Perfis metálicos 77,0 

Alvenaria de pedra 22,0 

Pinho Bravo 6,0 

 



 

 

7.4. Técnicas de reforço aplicadas

 

Neste ponto serão abordadas as 

elementos, sendo realizada para cada caso a respectiva descrição do processo de execução:

• Paredes de frontal à parede de alvenaria 

• Escada à parede frontal 

• Pavimentos à alvenaria

• Paredes ortogonais 

• Lintel de coroamento à parede de alvenaria

 

7.4.1. Paredes de frontal à parede de alvenaria

 
Nas zonas danificadas executa

Casquinha) com as secções indicadas no ponto 7.2 em que os prumos 

afastamento de 1,20m. As paredes serão rematadas superior e inferiormente com frechais.

Os espaços entre peças de madeira preenc

dimensões 22×11×7m3, sendo os conectores de aço pregados à madeira e

argamassa. As paredes serão rebocadas em ambas as faces, porém nas paredes resistentes os 

rebocos terão uma espessura compreendida entre 30 a 50

aço distendido, com massa de 1 a 3

As pregagens asseguram a boa ligação entre os frontais ortogonais por meio de um varão 

roscado com 20mm de diâmetro e com 400mm de comprimento, a sua selagem realiza

recurso à injecção de grout sob pressão.

 

Figura 7.4 – Frontal pombalino e 
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de reforço aplicadas 

Neste ponto serão abordadas as soluções de reforço aplicadas na ligação dos seguintes 

sendo realizada para cada caso a respectiva descrição do processo de execução:

Paredes de frontal à parede de alvenaria  

Escada à parede frontal  

Pavimentos à alvenaria 

ntel de coroamento à parede de alvenaria 

Paredes de frontal à parede de alvenaria – V1 

Nas zonas danificadas executam-se novos os elementos de madeira (em Pinho Marítimo ou em 

com as secções indicadas no ponto 7.2 em que os prumos se apre

. As paredes serão rematadas superior e inferiormente com frechais.

Os espaços entre peças de madeira preenchem-se com argamassa e tijolo cerâmico maciço de 

, sendo os conectores de aço pregados à madeira e ancorados nas juntas de 

argamassa. As paredes serão rebocadas em ambas as faces, porém nas paredes resistentes os 

sura compreendida entre 30 a 50mm no qual se implementa uma rede

de 1 a 3Kg/m2 (vista V1). 

As pregagens asseguram a boa ligação entre os frontais ortogonais por meio de um varão 

roscado com 20mm de diâmetro e com 400mm de comprimento, a sua selagem realiza

pressão. Os furos terão 40mm de diâmetro, figura 

  
 

Frontal pombalino e esquema da ligação entre parede de frontal à

Exemplo de aplicação 

soluções de reforço aplicadas na ligação dos seguintes 

sendo realizada para cada caso a respectiva descrição do processo de execução: 

(em Pinho Marítimo ou em 

se apresentam com 

. As paredes serão rematadas superior e inferiormente com frechais. 

com argamassa e tijolo cerâmico maciço de 

ancorados nas juntas de 

argamassa. As paredes serão rebocadas em ambas as faces, porém nas paredes resistentes os 

se implementa uma rede de 

As pregagens asseguram a boa ligação entre os frontais ortogonais por meio de um varão 

roscado com 20mm de diâmetro e com 400mm de comprimento, a sua selagem realiza-se com 

, figura 7.4. 

 

à alvenaria [A2P] 
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O processo de execução compreendeu os seguintes procedimentos:

• Remoção dos elementos de madeira d

• Limpeza da superfície e montagem dos novos elementos de madeira

• Preenchimento dos espaços de alvenaria com tijolo e argamassa

• Colocação das chapas metálicas às paredes de frontal;

• Ligação às paredes de alvenaria por pregagens e com auxílio d

• Execução de reboco armado

7.4.2. Escada à parede frontal

 
Procedeu-se à construção de uma nova estrutura metálica em perfis HEB100 e 

da escada aos pavimentos). A ligaç

varões roscados com 11mm de diâmetro

As secções que se encontravam

madeira, sendo os espaços entre peças de madeira preenchidos com tijolo cerâmico maciço de 

dimensões 22×11×7m3 ou pedra “miúda” com argamassa, sendo os conectores de aço pregados à 

madeira e ancorados com chapas de 300mm de com

 

Figura 7.5 – Ligação da escada
 
 
O processo de execução compreendeu a seguinte ordem de trabalhos:

• Remoção dos elementos de madeira putrificados;

• Limpeza da superfície e montagem de novos elementos de madeira;

• Preenchimento dos espaços de alvenaria com tijolo e argamassa;

• Colocação das chapas metálicas e fixação por meio de conectores;

• Execução de reboco armado

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal
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O processo de execução compreendeu os seguintes procedimentos: 

Remoção dos elementos de madeira deteriorados; 

Limpeza da superfície e montagem dos novos elementos de madeira; 

Preenchimento dos espaços de alvenaria com tijolo e argamassa; 

Colocação das chapas metálicas às paredes de frontal; 

Ligação às paredes de alvenaria por pregagens e com auxílio de cantoneiras em aço

Execução de reboco armado. 

 

Escada à parede frontal – V2 

se à construção de uma nova estrutura metálica em perfis HEB100 e 

ligação dos perfis de chegada à escada realizou-se com recurso a dois 

mm de diâmetro, figura 7.5. 

se encontravam deterioradas substituíram-se por secções equivalentes de 

madeira, sendo os espaços entre peças de madeira preenchidos com tijolo cerâmico maciço de 

ou pedra “miúda” com argamassa, sendo os conectores de aço pregados à 

com chapas de 300mm de comprimento e 5mm de espessura

  

da escada à alvenaria e desenho da sua pormenorização 

O processo de execução compreendeu a seguinte ordem de trabalhos: 

elementos de madeira putrificados; 

Limpeza da superfície e montagem de novos elementos de madeira; 

Preenchimento dos espaços de alvenaria com tijolo e argamassa; 

Colocação das chapas metálicas e fixação por meio de conectores; 

Execução de reboco armado. 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

e cantoneiras em aço; 

se à construção de uma nova estrutura metálica em perfis HEB100 e IPE 160 (ligação 

se com recurso a dois 

por secções equivalentes de 

madeira, sendo os espaços entre peças de madeira preenchidos com tijolo cerâmico maciço de 

ou pedra “miúda” com argamassa, sendo os conectores de aço pregados à 

primento e 5mm de espessura, (vista V2). 

 

desenho da sua pormenorização [A2P] 



 

 

7.4.3. Pavimentos à alvenaria

 

Após um levantamento fotográfico procedeu

betonilhas existente em algumas áreas

colocação de um sistema de impermeabilização compos

aditivada com látex sobre o qual se implementa uma pasta à base de resina acrílica armada com uma 

rede em fibra de vidro. 

Os pavimentos são constituídos por vigas de madeira de Pinho com secção quadrangular e por 

um soalho de 0,02m de espessura máxima colocado 

tipo de madeira. O sistema de travamento é composto por tarugos dispostos em quincôncio com um 

afastamento de 2,00m entre si. 

Na alvenaria aplicou-se uma faixa compos

aberturas de 25cm no qual se fixaram grampos galvanizados com 8mm de diâmetros e espaçados 

0,80m (Vista V3).  

As vigas de madeira assentaram

150×100×10mm3 (altura, largura e espessura)

varões roscados de 16mm de diâmetro e 400mm de comprimento que foram colocadas em furos de 

32mm de diâmetro sendo a sua fixação com auxílio de grout injectado. O sistema de aper

composto por anilhas em cunha e porcas

  

 
Figura 7.6 – Ligação dos pavimentos à alvenaria e 

 

O processo de execução compreendeu a seguinte ordem de 

• Levantamento fotográfico e remoção dos elementos de madeira danificados

• Remoção da argamassa de reboco existente e limpeza da superfície

• Furação num ângulo de 15º em relação à horizontal e colocação da cantoneira

• Aplicação dos varões roscados se
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avimentos à alvenaria – V3  

Após um levantamento fotográfico procedeu-se à remoção de elementos 

existente em algumas áreas. Considerou-se que nas zonas húmidas se procedia à 

colocação de um sistema de impermeabilização composto por uma camada de argamassa cimentícia 

aditivada com látex sobre o qual se implementa uma pasta à base de resina acrílica armada com uma 

Os pavimentos são constituídos por vigas de madeira de Pinho com secção quadrangular e por 

de 0,02m de espessura máxima colocado na direcção ortogonal a este e com o mesmo 

O sistema de travamento é composto por tarugos dispostos em quincôncio com um 

se uma faixa composta por uma electrossoldada 

aberturas de 25cm no qual se fixaram grampos galvanizados com 8mm de diâmetros e espaçados 

As vigas de madeira assentaram-se em perfis metálicos em L (cantoneiras) com dimensões 

(altura, largura e espessura). Estes foram fixos por pregagens compostas por 

varões roscados de 16mm de diâmetro e 400mm de comprimento que foram colocadas em furos de 

32mm de diâmetro sendo a sua fixação com auxílio de grout injectado. O sistema de aper

composto por anilhas em cunha e porcas, figura 7.6. 

  

Ligação dos pavimentos à alvenaria e desenho da sua pormenorização

O processo de execução compreendeu a seguinte ordem de trabalhos: 

Levantamento fotográfico e remoção dos elementos de madeira danificados

Remoção da argamassa de reboco existente e limpeza da superfície 

Furação num ângulo de 15º em relação à horizontal e colocação da cantoneira

Aplicação dos varões roscados seguida injecção de calda  

Exemplo de aplicação 

se à remoção de elementos deteriorados e das 

se que nas zonas húmidas se procedia à 

argamassa cimentícia 

aditivada com látex sobre o qual se implementa uma pasta à base de resina acrílica armada com uma 

Os pavimentos são constituídos por vigas de madeira de Pinho com secção quadrangular e por 

na direcção ortogonal a este e com o mesmo 

O sistema de travamento é composto por tarugos dispostos em quincôncio com um 

 (Malhasol ®) com 

aberturas de 25cm no qual se fixaram grampos galvanizados com 8mm de diâmetros e espaçados 

se em perfis metálicos em L (cantoneiras) com dimensões 

. Estes foram fixos por pregagens compostas por 

varões roscados de 16mm de diâmetro e 400mm de comprimento que foram colocadas em furos de 

32mm de diâmetro sendo a sua fixação com auxílio de grout injectado. O sistema de aperto è 

 

pormenorização [A2P] 

Levantamento fotográfico e remoção dos elementos de madeira danificados 

Furação num ângulo de 15º em relação à horizontal e colocação da cantoneira 
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7.4.4. Paredes ortogonais – V4

 

Verificou-se que de uma maneira geral as paredes do edifico se apresentava

anomalias, dos quais de destacam algumas zonas degradada com elementos soltos e 

precisavam de ser mitigadas antes da aplicação da solução de reforço.

Nas situações em que se evidenciavam desagregações, procedeu

ou seja preencheu-se a zona com elementos de alvenaria de pedra e argamassa ao traço volumétrico 

1:2:9 (cimento, cal aérea e areia)

As fendas foram colmatadas por três etapas: Saneamento, selagem e injecção. A primeira inclui 

o saneamento superficial com aplicação 

evitar a obstrução das fendas, a 

respectiva selagem superficial para evitar o derrame e a última etapa inclui a injecção de uma calda 

de cal hidráulica natural (no interior) e de calda de cimento aditivada com adjuvantes par

retracção da mesma (exterior).  

Também se aplicou no interior 

quadrada de 4mm (com sobreposição de 5cm nas juntas)

O reboco aplicado teve uma espessura 

exterior implementou-se em três camadas. A primeira camada é de argamassa ao traço 1:2 (de 

cimento e areia); a segunda ao traço 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia) e a última ao traço 1:2:9.

espessura total das camadas de reboco é de 20mm.

 

Figura 7.7 – Aplicação de reboco armado e esquema de 
 

O processo de execução dos encasques/injecções 

• Limpeza da superfície e remoção de impurezas por jacto de ar

• Aplicação dos encasque e/ou aplicação dos tubos de purga

• Selagem superficial com argamassa ao traço 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia);

• Injecção de grout sem retracção
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V4 

de uma maneira geral as paredes do edifico se apresentava

anomalias, dos quais de destacam algumas zonas degradada com elementos soltos e 

antes da aplicação da solução de reforço. 

Nas situações em que se evidenciavam desagregações, procedeu-se á execução de encasques, 

se a zona com elementos de alvenaria de pedra e argamassa ao traço volumétrico 

a e areia), figura 7.7 (vista V4).  

As fendas foram colmatadas por três etapas: Saneamento, selagem e injecção. A primeira inclui 

o saneamento superficial com aplicação de uma camada de argamassa e de umas cunhas

, a segunda etapa compreende a colocação de tubos de purga com a 

respectiva selagem superficial para evitar o derrame e a última etapa inclui a injecção de uma calda 

de cal hidráulica natural (no interior) e de calda de cimento aditivada com adjuvantes par

no interior um reboco armado em metal distendido, com uma malha 

(com sobreposição de 5cm nas juntas) e uma massa entre 150 a 200g/m

O reboco aplicado teve uma espessura compreendida entre os 5cm espessura.

se em três camadas. A primeira camada é de argamassa ao traço 1:2 (de 

cimento e areia); a segunda ao traço 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia) e a última ao traço 1:2:9.

s camadas de reboco é de 20mm. 

  

Aplicação de reboco armado e esquema de do pormenor do encasque [A2P]  

dos encasques/injecções compreendeu os seguintes procedimentos

Limpeza da superfície e remoção de impurezas por jacto de ar; 

Aplicação dos encasque e/ou aplicação dos tubos de purga afastados de 0,50m

Selagem superficial com argamassa ao traço 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia);

grout sem retracção, reposição do reboco e pintura. 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

de uma maneira geral as paredes do edifico se apresentavam com algumas 

anomalias, dos quais de destacam algumas zonas degradada com elementos soltos e fissuras que 

se á execução de encasques, 

se a zona com elementos de alvenaria de pedra e argamassa ao traço volumétrico 

As fendas foram colmatadas por três etapas: Saneamento, selagem e injecção. A primeira inclui 

de umas cunhas de modo a 

etapa compreende a colocação de tubos de purga com a 

respectiva selagem superficial para evitar o derrame e a última etapa inclui a injecção de uma calda 

de cal hidráulica natural (no interior) e de calda de cimento aditivada com adjuvantes para evitar a 

em metal distendido, com uma malha 

150 a 200g/m2.  

compreendida entre os 5cm espessura. O reboco 

se em três camadas. A primeira camada é de argamassa ao traço 1:2 (de 

cimento e areia); a segunda ao traço 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia) e a última ao traço 1:2:9. A 

 

encasque [A2P]   

compreendeu os seguintes procedimentos: 

afastados de 0,50m;  

Selagem superficial com argamassa ao traço 1:1:6 (cimento, cal aérea e areia); 



 

 

O processo de execução dos rebocos armados compreendeu os seguintes procedimentos:

• Remoção da camada de reboco existente e l

• Aplicação das redes de metal distendido com a respectiva pregage

• Execução das camadas de reboco com a espessura.

 

7.4.5. Lintel de coroamento à parede de alvenaria

 

O lintel de coroamento foi construído em betão armado com uma secção de geometria variável 

compreendida entre os 0,30 e os 0,40m de espessura e 

realizou-se com o intuito de distribuir de forma eficiente as cargas provenientes da cobertura para 

paredes de alvenaria, figura 7.8. 

Os elementos metálicos da cobertura são em perfis metálicos 

em cantoneiras de dimensões 120

de parafusos metálicos roscados M12 com anilha e porca

O lintel é fixo por recurso a pregagens metálicas de 400mm de co

diâmetro, no qual se injecta grout sobre pressão. 

 

Figura 7.8 – Ligação do lintel de coroamento à alvenaria esquema da sua pormenorização [A2P]
 

O processo de execução compreendeu

• Desmonte da platibanda parede e execução de furos verticais em quincôncio;

• Injecção de grout, colocação dos chumbadouros;

• Colocação das armaduras e respectiva betonagem.
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O processo de execução dos rebocos armados compreendeu os seguintes procedimentos:

Remoção da camada de reboco existente e limpeza da superfície por jacto de ar

Aplicação das redes de metal distendido com a respectiva pregagem ao suporte;

Execução das camadas de reboco com a espessura. 

Lintel de coroamento à parede de alvenaria – V5 

O lintel de coroamento foi construído em betão armado com uma secção de geometria variável 

compreendida entre os 0,30 e os 0,40m de espessura e 0,15 e 0,35m de altura.

se com o intuito de distribuir de forma eficiente as cargas provenientes da cobertura para 

 

Os elementos metálicos da cobertura são em perfis metálicos do tipo IPE 160

em cantoneiras de dimensões 120×120×10mm3 (altura, largura e espessura) que são fixas

parafusos metálicos roscados M12 com anilha e porca (vista V5), figura 7.9. 

O lintel é fixo por recurso a pregagens metálicas de 400mm de comprimento e de 16mm de 

diâmetro, no qual se injecta grout sobre pressão.  

  

Ligação do lintel de coroamento à alvenaria esquema da sua pormenorização [A2P]

O processo de execução compreendeu a seguinte ordem de trabalhos: 

Desmonte da platibanda parede e execução de furos verticais em quincôncio;

Injecção de grout, colocação dos chumbadouros; 

Colocação das armaduras e respectiva betonagem. 

Exemplo de aplicação 

O processo de execução dos rebocos armados compreendeu os seguintes procedimentos: 

por jacto de ar; 

m ao suporte; 

O lintel de coroamento foi construído em betão armado com uma secção de geometria variável 

0,15 e 0,35m de altura. Esta nova estrutura 

se com o intuito de distribuir de forma eficiente as cargas provenientes da cobertura para as 

tipo IPE 160. Estes apoiam-se 

) que são fixas por meio 

mprimento e de 16mm de 

 

Ligação do lintel de coroamento à alvenaria esquema da sua pormenorização [A2P] 

Desmonte da platibanda parede e execução de furos verticais em quincôncio; 
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Figura 7.9 – Zona da aplicação da pregagem do lintel de coroamento à alvenaria [A2P]

7.5. Aspecto final das zonas reforçadas

 

O edifício possuía algumas zonas já reabilitadas

finais. De seguida apresentam-se

madeira nos pavimentos, figura 7.10

É de referenciar que devido ao valor histórico do edifício, não se realiza

(aberturas) nas paredes para a colocação de tubagens (redes de gás, água, electricidade, 

telecomunicações) pois estas possuíam azulejos datados do século XVIII

solução encontrada foi passar todas as 

 

               a) Ligação dos pavimento à alvenaria                 

Figura 7.10 – Aspecto final da zona de ligação do pavimento à alvenaria
 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal

124 

Zona da aplicação da pregagem do lintel de coroamento à alvenaria [A2P]

 
 

das zonas reforçadas 

edifício possuía algumas zonas já reabilitadas pelo que foi possível verificar os result

se um exemplo após o reforço e substituição dos elementos em 

7.10 a). 

É de referenciar que devido ao valor histórico do edifício, não se realiza

(aberturas) nas paredes para a colocação de tubagens (redes de gás, água, electricidade, 

telecomunicações) pois estas possuíam azulejos datados do século XVIII, figura 7.10 b) pelo que a 

solução encontrada foi passar todas as infra-estruturas pelos pavimentos.    

  

Ligação dos pavimento à alvenaria                 b) Piso a ocultar as tubagens
 

Aspecto final da zona de ligação do pavimento à alvenaria

 

V5 
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Zona da aplicação da pregagem do lintel de coroamento à alvenaria [A2P] 

foi possível verificar os resultados 

após o reforço e substituição dos elementos em 

É de referenciar que devido ao valor histórico do edifício, não se realizaram “roços” 

(aberturas) nas paredes para a colocação de tubagens (redes de gás, água, electricidade, 

7.10 b) pelo que a 

 

Piso a ocultar as tubagens 

Aspecto final da zona de ligação do pavimento à alvenaria 
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Capítulo 8 

 

Capítulo  8 - CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

 

8.1. Síntese final 

 

Este trabalho permitiu realizar um levantamento exaustivo das diferentes técnicas de reforço por 

confinamento transversal em paredes de edifícios antigos, suas metodologias de aplicação e 

características. Também se identificou quais as técnicas que mais se adequadas para mitigar danos 

relacionados com acções sísmicas e quais as que mais indicadas para prevenir alguns mecanismos 

de colapso mais frequentes. 

Com os trabalhos de investigação analisados foi possível obter quais os ganhos de resistência 

associados a cada técnica de reforço bem como a sua combinação com outras técnicas. Também foi 

possível obter alguns critérios de dimensionamento de ancoragens em alvenarias. Os procedimentos 

para uma reabilitação que respeite os princípios fundamentais da compatibilidade entre os materiais, 

eficácia, reversibilidades e baixa intrusividade das soluções aplicadas verificaram-se em alguns 

casos, pois em algumas zonas considera-se a demolição das paredes interiores ou manutenção 

apenas da fachada como uma “reabilitação”. Verificou-se que as técnicas mais aplicadas em obras 

são as pregagens que são complementadas com rebocos armados. As técnicas de reticolo cementato 

e “Reticolatus”, ainda não estão muito divulgadas em Portugal, não só por ser onerosas como 

também pela dificuldade de execução em elementos de grande espessura. Quanto aos materiais 

implementados já se começa a ter uma consciencialização das compatibilidades entre eles, em 

particular da aplicação de três camadas de reboco com a respectiva degradabilidade do ligante. 

Porém em alguns casos o uso do betão armado é excessivo, pelo que deve ser uma solução que 

requer um grande cuidado por parte do projectista aquando do dimensionamento pois trata-se de 

materiais com diferentes módulos de elasticidades. Constatou-se também cada vez mais os materiais 

compósitos FRP estão a ser mais implementados em obras de reabilitação, pelo se aconselha 

aplicação das fibras de vidro ou aramídicas em detrimento das fibras de carbono por terem um 

módulo de elasticidade mais reduzido e uma maior variação de comprimento face a diversas 

solicitações. A obra visitada respeitou os procedimentos para uma boa obra de reabilitação, pelo que 

houve um cuidado de assegurar a compatibilidade entre os materiais. As pregagens demonstraram 

ser uma técnica de fácil execução excepto quando a furação era inclinada relativamente à horizontal. 

 

8.2. Conclusões e comentários finais 

 

As técnicas ditas tradicionais (tais como conectores) continuam a ser utilizadas embora não de 

uma forma isolada, mas em conjunto com outras técnicas, pois só assim se demonstrou a sua 

eficácia. Os rebocos armados em conjunto com as pregagens transversais demonstraram aumentar a 

resistência à compressão pelo que é uma das técnicas mais usadas. 
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Quanto aos trabalhos de investigação realizados foi possível obter algumas conclusões 

relevantes para este estudo, em particular:   

• O uso de conectores melhora o confinamento local [15]. Elementos em CFRP 

combinados com elementos metálicos transversais apresentam um a boa ductilidade e 

capacidade de dissipação de energia, sem ideal aplicar 2 camada para acompanhar as 

rugosidades e acompanhar as irregularidades da alvenaria [22]; 

 
• Varões em GFRP aumentam a resistência à compressão do elemento (70%) bem como 

o módulo de elasticidade, além disso modifica o modo de colapso [70]. A aplicação de 

conectores metálicos demonstrou aumentar a resistência mecânica em cerca de 50% 

face aos mesmos elementos não reforçados [78]; 

 
• A combinação de conectores com reboco armado (aumento em cerca de 14 vezes a 

capacidade resistente) demonstrou ser mais eficaz do que pregagens combinadas com 

reboco armado (aumento de aproximadamente 3,5 vezes), comparando os mesmos 

elementos não reforçados [78]. A conjugação de um argamassa armada com GFRP e 

conectores aumenta a capacidade resistente à compressão em cerca de 3 vezes [78]; 

 
•  O confinamento transversal contínuo por fitas metálicas aumentou e a resistência à 

compressão numa gama de valores entre 7 e 27% face aos mesmos elementos não 

reforçados. A diferença de valores reside na idade dos muretes [35, 78, 154]. Outros 

ensaios indicam ganhos entre 12 e 26,5% [33];  

 
• A técnica de reforço por confinamento transversal anelar por fitas metálicas aumentou a 

capacidade resistente à compressão com valores compreendidos entre os 12,29 e os 

95%. A diferença de valores reside na idade dos muretes [78, 154]. As fitas metálicas 

são mais económicas face aos FRP pelo demonstrou ser uma alternativa de reforço 

viável. 

 
• O refechamento de junta aumenta ligeiramente a capacidade resistente, embora não se 

verifiquem grandes acréscimos de resistência [11]. A técnica de Reticolatus combinada 

com pregagens provou ser de fácil aplicação e com ganhos de resistência dêem cerca 

de 5 vezes, comparando os mesmos espécimes não reforçados [11]. 

 
• O sistema CAM provou ser eficiente na capacidade de dissipação de energia (30 vezes 

face aos elementos não reforçados) e aumentou a capacidade resistente à compressão 

em cerca de 50% [30, 97]. O uso de grampos metálicos provou não ser uma técnica de 

reforço eficaz na dissipação de energia nem no aumento da capacidade resistente [31].  

 
• O sistema de ancoragem tipo CINTEC provou ser um pouco mais eficiente do que o 

HELIFIX [100]. A implementação de uma camada de TRM pode aumentar a resistência à 

compressão em cerca de 15% [32]; 
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• Nos ensaios de arrancamento em alvenaria de pedra, as ancoragens demonstraram que 

a tensão de aderência da calda de cimento é cerca de 3,4MPa, enquanto a resistência 

da ancoragem à tracção é de aproximadamente 23KN [40]. Ensaios de arrancamento em 

alvenaria de tijolo demonstraram que as ancoragens devem ser colocadas a 2/3 da 

largura da parede para se obter melhores resultados, sendo que na injecção da calda de 

cimento se obteve melhores valores de resistência face a calda de cal hidráulica [121]; 

 
• O valor recomendado para o dimensionamento das ancoragens oscila entre os 15kN 

(alvenarias de panos múltiplos) e 30kN (ligação de elementos estruturais) [40]. A 

injecção de argamassa do núcleo interno da alvenaria aumenta a sua capacidade 

resistente em cerca de 35% sendo esta mais eficaz os conectores [66]; 

 
• As faixas de GFRP no refechamento de juntas contribuíram para um aumento de do 

módulo de elasticidade compreendido entre os 30 e os 60% [105]. Ancoragens em GFRP 

obtiveram melhores resultados face aos varões de aço, embora não se tenha verificado 

um ganho substancial na força média de tracção (38,7 face aos 35,7KN) [104]. 

 
 

8.3. Desenvolvimentos futuros 

 
Em termos de recomendações e trabalhos futuros sugere-se: 

• Estudo de um murete de grandes dimensões com confinamento transversal anelar; 

 
• Execução de muretes aplicando a técnica de reforço por reticolo cementato com diferentes 

espaçamentos das barras de aço; 

 
• Analisar outras disposições para o reforço por fitas metálicas; 

 
• Estudar a viabilidade económica das soluções de reforço apresentadas; 

 
• Construção de modelos à escala real das soluções apresentadas, submetê-los a ensaios 

de compressão, corte, flexão e dinâmicos (mesa sísmica); 

 
• Comparação entre os sistemas de ancoragem Zircom Anchor System, CINTEC e HELIFIX 

em diversos tipos de alvenaria de tijolo, pedra e mista; 

 
• Uma modelação numérica das soluções de reforço apresentadas, de forma a tentar 

estabelecer o comportamento de estruturas de alvenaria com o reforço aplicado; 

 
• Comparação entre os resultados experimentais com os resultados obtidos pela modelação 

numérica; 

 

• Identificar os critérios de dimensionamento de todas as técnicas de reforço apresentadas. 
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Na tabela 8.1 apresenta-se um resumo dos ganhos isolados e combinados de todas 

as técnicas de reforço por confinamento transversal, bem como os ganhos resultantes da 

sua combinação com outras soluções de reforço. 

 

Tabela 8.1 – Ganhos das técnicas de reforço por confinamento transversal 

Tipo de Reforço 

Método de aplicação 

Isolado 
Ganho [%] 

Combinado Ganho [%] 

Conectores (C) 5 – 10 I FRP I+R RA ≈ 65 100 – 200 ≈105 170 – 1400 

Pregagens 
Transversais (PT) 

18 – 20 R RT TRM ≈  50 ≈ 115 100 – 130 

Pregagem (P) 45 – 65 RA 120 – 355 

Reticolo cementato --- I 50 – 100 

Reticolatus (RT) --- PT ≈ 115 

Confinamento 
Transversal 

Contínuo (CTC) 
12 – 25 RA ≈ 320 

Confinamento 
Transversal Anelar 

(CTA) 
12 – 25 --- --- 

CAM 12 – 50 --- --- 

TRM ≈ 15 P 100 – 130 

Refechamento de 
juntas (R) 

40 – 50 PT C I I+C ≈ 50 ≈ 65 90 – 100 135 – 400 

Injecção de caldas 
(I) 

60 – 100 C R R+C ≈ 65 90 – 100 135 – 400 

Reboco armado 
(RA) 

--- P CTC C 120 – 355 ≈ 320 170 – 1400 

Faixas FRP 10 – 70 C 100 – 200 
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8 ANEXO A 

 

A.1. Introdução 

 

Neste Anexo vão ser descritas algumas informações complementares das diversas tipologias 

de alguns materiais utilizados em paredes de edifícios antigos, em particular a sua distribuição 

pelo território nacional, tipos de aparelhamento e algumas nomenclaturas.   

Os parâmetros de resistência à compressão, tracção, flexão, módulo de elasticidade e sua 

densidade aparente serão apresentados separadamente para cada tipo de material. 

Neste Anexo abordar-se-ão os seguintes materiais: 

• Taipa 

• Adobe 

• Cob 

• Madeira 

• Pedra 

• Tijolo maciço 

 

 

A.2. Materiais mais utilizados em paredes de edifícios antigos 

 

Taipa 

A taipa sua génese em locais quentes com clima semi-desértico e com escassez de madeira, 

tardiamente é difundido para locais com um clima temperado, o que lhe confere uma grande 

versatilidade.  

A taipa é um bom isolante térmico, económico e barato; enquanto as desvantagens são a 

facilidade de ser degradada pela água, elevado peso próprio e a sua vulnerabilidade face a 

movimentos sísmicos [6]. 

Uma variante deste tipo de parede é a parede de Formigão cujo processo construtivo é muito 

similar ao da taipa de pilão, é um aglomerado semelhante ao betão, em que o ligante hidráulico é 

substituído pela cal. O Revestimento destas paredes é feito com argamassa de cal [123]. 

Este tipo de parede apresenta um U de 0,254 W/m²�K para uma parede de 25,4 cm, valor 

representativo de um bom isolante térmico. De acordo alguns trabalhos experimentais desenvolvidos 

foi possível obter alguns parâmetros de resistência para este tipo de material que estão apresentados 

no quadro A.1 [6]. 
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Quadro A.1 – Caracterização mecânica da Taipa 

Propriedades Valores 

Resistência à Flexão 0,35 – 1,0MPa 

Resistência à Compressão 0,1 – 2,0MPa 

Resistência à Tracção 0,01 - 0,50MPa 

Módulo de Elasticidade 300 - 700MPa 

Densidade Aparente 1700 - 2400Kg/m3 

 

Adobe 

No Adobe o processo de secagem ao Sol tem a duração aproximada de 10 dias onde os blocos 

são volvidos a cada 2 dias. No final da 4ª semana executa-se um teste de qualidade em que uma 

pessoa coloca o peso do corpo sobre o pé, se este partir é necessário colocar mais argila e modo a 

melhorar a resistência, caso contrário considera-se apto para a construção. As paredes por norma 

costumam ter uma espessura 0,35m. Este material tem como vantagens de facto de ter um baixo 

custo, conforto térmico (grande inércia térmica) e ser um material sustentável.   

As principais desvantagens são vulnerabilidade de ataque de roedores, fraca estabilidade fase 

acções laterais (acção sísmica e fluência das cargas da cobertura). Por se tratar de um material 

facilmente degradado pela água, é comum encontrar fundações em alvenaria de pedra com uma 

altura de aproximadamente 0,60m acima do solo para evitar humidades ascendentes).  

Este tipo de material continua a ser usado em alguns países da América do Sul tais como Peru e 

Argentina. Um estudo do New Mexico State University recomenda uma mistura de 50% areia, 30% 

Silte e 20% de argila para se obter um bloco de terra (Adobe) com uma resistência razoável [Jones]. 

De acordo alguns trabalhos desenvolvidos na Universidade de Aveiro [107] e FEUP [6] foi 

possível obter alguns parâmetros de resistência deste tipo de material; deste modo apresentam-se os 

resultados aferidos no quadro A.2. 

Este material regra geral apresenta uma resitência à tracção e compressão de aproximadamente 

20 e 8% da resistência à compressão [107]. 

Pelo New Mexico Energy Conservation Code Applications Manual, os valores médio de U para 

uma parede de Adobe são a Norte 0,227 W/m²�K; Este 0,198 W/m²�K; Sul 0,160 W/m²�K e Oeste 

0,204 W/m²�K. Estes valores de referência são para paredes de 25,4 cm (10 polegadas). O ITE 50 

define um valor de condutividade térmica λ = 1,1 (W/mºC) [134]. 
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Quadro A.2 – Caracterização mecânica do Adobe 

Propriedades Valores 

Resistência à Flexão 0,4 – 0,7MPa 

Resistência à Compressão 0,5 – 3,0MPa 

Resistência à Tracção 0,05 - 0,30MPa 

Módulo de Elasticidade 145 - 445MPa 

Densidade Aparente 1200 - 1800Kg/m3 

 

Cob 

Este material surgiu em zonas onde havia uma escassez de madeira, tendo uma ampla 

utilização na zona de Magreb (Noroeste de África) nos séculos XI e XII; mais recentemente no séc. 

XIX foi usado em algumas habitações no Sudueste de Inglaterra (zona de Devon) e na Irlanda. 

 No processo de fabricação, produz-se uma “pasta” composta por argila, areia e água, numa 

proporção muito semelhante ao do Adobe, variando apenas na quantidade e na dimensão das fibras 

de palha, estas são em maior percentagem e mais longas. Em vez de blocos de terra, usam-se “cobs” 

que são em pedaços de terra moladados à mão em formas arredondadas [123]. 

Os edifícios têm formas boleadas, as paredes custumam ter uma espessura aproximada de 24 

polegadas, ou seja 0,61m e estão a cerca de 0,50m acima do solo de forma a evitar a humidade 

ascencional. Por se usar uma maior quantidade de fibras orgânicas, a retracção é menor 

comparativamente ao Adobe.  

Estas tipas de estruturas eram executadas na Primavera com o intuído de melhor secagem 

durante o Verão. As vantagens são a fácil implementação, baixo custo do material e o facto de ser um 

material ecológico; enquanto que as desvantagens são a degradação das paredes provocadas pela 

chuva, pelo que necessita de constante manutenção, fraca resistência acção química e ao ataque de 

roedores.  Actualmente usa-se uma mistura que consiste em 4 partes de areia com 3 partes de argila. 

O coeficiente de transmissão U oscila entre 0,333 W/m²�K e 0,127 W/m²�K comparativamente a uma 

parede de 10” ou seja de aproximadamente 25,4 cm. Quanto maior for a quantidade de fibras, menor 

será o valor de U. De acordo com o ITE 50, pode-se admitir um valor de λ = 1,0 (W/mºC) [123]. 

 

Madeira 

De uma forma geral, a madeira mais implementada foi o Pinho Nacional (Pinus pinaster) ou no 

caso dos edifícios mais nobres o Pinho Americano (Pinus rígida, ou “pitch-pine”), Castanho (Castanea 

sativa), Carvalho (Quercus spp) e mais tardiamente o Eucalipto (Eucalyptus globulus) [1].   

A madeira de Pinho Nacional (pinus pinaster) tem alguma susceptibilidade a ataques de fungos e 

insectos (térmitas e carunchos). De acordo com o ITE 50, pode-se admitir um valor de λ = 0,18 

(W/mºC)  para o Pinho Nacional e λ = 0,23 (W/mºC) para o Carvalho. 
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No quadro A.3 abaixo indicado apresentam-se alguns parâmetros de resistência de alguns tipos 

de madeiras usadas neste tipo de estrutura [35]. 

 

 

Quadro A.3 – Caracterização mecânica de madeiras antigas de acordo NP EN 338:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Os parâmetros de resistência foram aferidos na direcção paralela às fibras. 
 

O Pinho pertence ao grupo das Gimnospérmicas (produzem sementes sem frutos), classe das 

Coníferas (caracterizam-se, principalmente, por possuir folhas em forma de agulhas e frutos em forma 

de cones com sementes expostas) também denominadas por resinosas.  

O Carvalho pertence ao grupo das Angiospérmicas (produzem sementes com frutos), classe das 

Dicotiledónias (as únicas árvores que produzem madeira com estrutura lenhosa) também 

denominadas por folhosas [123].  

 

A gaiola pombalina foi desenvolvida na sequência do sismo de 1755 com o intuito de salvar as 

pessoas, mesmo na possibilidade de haver um destacamento e queda da alvenaria das fachadas. Foi 

nesta altura que surgiram alguns elementos de madeira pré-fabricados, com o objectivo de reconstruir 

a cidade de uma forma mais célere [79, 154]. 

Os elementos de madeira horizontais da gaiola pombalina abaixo do frechal superior intitulam-se 

por vergas e formam o contraventamento horizontal em conjunto com os peitoris (elementos verticais 

abaixo do frechal superior); estes últimos complementam o contraventamento horizontal dos vãos e 

ligam o frechal às vergas. Quando se atingia o vigamento do sobrado do último piso, colocava-se um 

contra-frechal, paralelo ao frechal superior.  

Os elementos diagonais quando colocadas na paredes de alvenaria exterior (paredes-mestras), 

intitulavam-se de travadouros e tinham uma secção de aproximadamente 0,14×0,08m2.  

As vergas tinham por norma uma secção 0,14×0,08m2, os travessanhos 0,10×0,13m2 e os 

pendurais 0,10×0,07m2 [154]. 

Na figura A.1 apresentam-se as classes de resistência de acordo com a Norma Portuguesa 

338:2009. 

Propriedade 
Valores 

Pinho Carvalho 

Resistência à Flexão* 14,3 MPa 21,0MPa 

Resistência à compressão 
paralela ao fio 

16,2 MPa 20,0MPa 

Resistência à tracção 
paralela ao fio 

8,8 MPa 14,4MPa 

Módulo de Elasticidade* ≈ 7,2 GPa ≈ 8.0GPa 

Densidade Aparente (12%) 360 - 730 Kg/m3 675 - 900Kg/m3 



 

 

Figura A.8.1 –
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– Classes de Resistência pela norma NP EN 338:200

Anexo A 

 

Classes de Resistência pela norma NP EN 338:2009 
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Pedra 

A pedra é o material de construção mais antigo que o homem conhece. Em Portugal pode-se 

encontrar diferentes tipos de pedra. A Norte (Porto) é mais comum encontrar rochas ígneas como 

Granito; na zona centro predominam o Xisto e Ardósia (Coimbra), ambas rochas metamórficas e nas 

regiões de Lisboa e Alentejo o calcário é rocha sedimentar mais frequente. 

As propriedades físicas, químicas e mineralógicas das pedras são alteradas devido à  acção dos 

agentes de metamorfismo como pressão e temperatura,ao longo de milhões de anos. Na figura A.2 

pode-se ver a sua disponibilidade no território nacional [122]. 

 

 

Figura A.8.2 – Carta Geológica de Portugal [122] 
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As vantagens da pedra são a durabilidade, disponibilidade, fácil manuseamento, resistência 

mecânica à compressão; por outro lado as desvantagens são o elevado peso próprio, as paredes 

muito espessas, os custos elevados, a execução bastante morosa e a mão-de-obra especializada. 

O ITE 50 define valores de λ = 2,8; 2,2 e 2,3 (W/mºC), respectivamente para o Granito, Xisto e 

Calcário.  

No quadro A.4 apresentam-se algumas características de algumas pedras utilizadas em paredes 

de edifícios antigos. 

 

Quadro A.4 – Caracterização mecânica do granito, xisto e calcário [H. Saroglou, 2004] 

Propriedades 
Valores 

Granito Xisto Calcário 

Resistência à Flexão 13,5 – 18,0MPa 11,0 – 17,0MPa 11,5 - 32,5MPa 

Resistência à Compressão 140,0 – 210,0MPa 80,0 – 130,0MPa 60,0 – 170,0MPa 

Resistência à Tracção 12,0 – 20,0MPa 8,0 – 12,0MPa 5,0 – 15,0MPa 

Módulo de Elasticidade 10,0 – 50,0GPa 15,0 – 40,0GPa 20,0 – 70,0GPa 

Densidade Aparente 2600 - 2800Kg/m3 2100 - 2900Kg/m3 2400 - 2700Kg/m3 

 

 

Tijolo 

A de parede de tijolo foi amplamente utilizada durante as construções do Império Romano devido 

ao desenvolvimento das técnicas de cozedura [56].   

O Aparelhamento mais comum em parede de edifícios antigos é a sobreposição dos tijolos 

cerâmicos de forma regular, sendo unidos com uma argamassa de cal.  

Em estruturas romanas, figura A.3 podem-se apresentar outras disposições de aparelhamento 

tais como o Opus incertum com aparelhamento irregular, Opus reticulatum em que os tijolos são 

colocados em forma diamantada, Opus spicatum em que os blocos cerâmicos são colocados em 

ponta ou em espinha, Opus mixtum entre outros [123].  

As vantagens da alvenaria de tijolo são essencialmente a abundância da matéria-prima, a 

facilidade de execução, economia e a leveza do material; enquanto as desvantagens residem na 

redução da resistência mecânica em meio húmidos, moderada degradabilidade aos ciclos de gelo-

degelo e necessidade de mão-de-obra qualificada [1]. Os tipos de sistema de disposição são em 

inglês, flamengo e losango. O ITE 50 define um λ = 0,69 (W/mºC) [79]. 
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a) Opus incertum

c) Opus spicatum

 

Figura A.8.3 – Vários tipos de aparelhamentos de paredes em estruturas romanas

 

De seguida no quadro A.5 

em paredes de edifícios antigos. 

 

Quadro A.5 – Caracterização mecânica
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades 

Resistência à Flexão

Resistência à Compressão

Resistência à Tracção

Módulo de Elasticidade

Densidade Aparente
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incertum    b) Opus reticulatum

 

   

Opus spicatum    d) Opus mixtum

Vários tipos de aparelhamentos de paredes em estruturas romanas

Lourenço, 3º ENCORE, 2003] 

uadro A.5 apresentam-se algumas características mecânicas 

 

Caracterização mecânica do tijolo maciço [P. Lourenço, 2003]

 

Propriedades  Valores 

Resistência à Flexão 0,5 – 1,0MPa 

Resistência à Compressão 2,0 – 30,0MPa 

Resistência à Tracção 0,1 – 1,3MPa 

Módulo de Elasticidade 2,0 – 2,2GPa 

Densidade Aparente 1600 - 1800Kg/m3 

de edifícios antigos com base em soluções que incorporem confinamento transversal 

 

reticulatum 

 

mixtum 

Vários tipos de aparelhamentos de paredes em estruturas romanas [F. Castro; P. 

se algumas características mecânicas do tijolo maciço 

do tijolo maciço [P. Lourenço, 2003] 
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