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RESUMO 

 

Durante a última década, a reabilitação de edifícios antigos tem recebido maior atenção devido ao 
reconhecido valor histórico, patrimonial e social dessas construções e como salvaguarda da segurança e 
de seus utilizadores. A redução do índice de construção de novos edifícios na Europa apresenta uma 
mudança no setor, dando lugar a investimentos em obras de reabilitação, reformas e reconstrução. Em 
Portugal, a importância em proceder com a revitalização dos centros históricos das cidades, 
anteriormente abandonados, também demarca a mesma tendência. 

Os desafios frente aos trabalhos de reabilitação não são poucos, tanto para os edifícios novos como para 
os antigos. Enquanto a reabilitação de edifícios novos visa garantir as funções construtivas e estruturais 
para as quais estes foram projetados, por vezes almejando a melhoria do desempenho destas construções, 
nos edifícios antigos ainda devem minimizar o impacto de intervenções pouco adaptativas e a correta 
gestão de soluções que conservem as técnicas tradicionais e respeitem a história do edifício.  

No mesmo curso de tempo, além do crescimento e investimento em reabilitação, o setor da construção 
tem passado por mudanças na gestão da informação. O grande volume de informação, dados os diversos 
processos e intervenientes envolvidos nos projetos, assim como posterior manutenção, requer uma 
sistematização entre as equipas que integram o projeto:  arquitetura, engenharia e construção. 

Sendo assim, o BIM, do inglês Building Information Modelling tem se tornado mais recorrente nas 
práticas da indústria da construção, devido às diversas vantagens que a aplicação dessa metodologia 
apresenta. No entanto, relativamente a sua aplicação a projetos de edifícios existentes, em particular no 
âmbito da reabilitação, o seu uso ainda é reduzido e pouco explorado.  

Neste trabalho o BIM é incorporado como uma ferramenta de suporte ao projeto de reabilitação de 
edifícios antigos, no qual a potencialidade da metodologia se dá pela gestão da informação. Esta visa 
documentar anomalias e danos de edifícios existentes e sistematizar a recolha e armazenamento dessa 
informação num modelo moderno que posteriormente poderá facilitar a visualização do estado de 
conservação de elementos estruturais e do edifício em sua globalidade.  

O mapa de danos e localização dos ensaios, com os valores, é fornecido num modelo virtual integrado 
com a informação da ação de inspeção e diagnóstico, sendo este o resultado de dados previamente 
uniformizados e armazenados em diferentes aplicações. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação, Anomalias, Edifícios antigos, BIM, Gestão da informação.  
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ABSTRACT 

 

During the last decade, the rehabilitation in old buildings has received more attention due to the 
recognized historical, patrimonial and social value of these constructions and as a safeguard of the safety 
and of its users. With low construction rates all over Europe, focus in the construction sector has 
increasingly shifted to building modifications, retrofits and deconstruction of existing buildings. In 
Portugal, the importance of revitalizing the historic centres of the cities, which had previously been 
abandoned, also follow the same trend. 

The challenges regarding rehabilitation in existing buildings are many, impacting both new 
constructions and old buildings. Whilst rehabilitation for new constructions aims to increase the 
buildings performance which they have been designed for, rehabilitation in old buildings might be 
carried out to preserve its architecture, uses and its buildings typologies, wherever possible, considering 
traditional materials and techniques. In these cases, only an adaptive intervention would lead to a balance 
result. 

Besides the growth of importance in retrofitting, the construction sector has been changing the way 
information is managed in its processes. The large amount of data exchanged amongst disciplines 
throughout the process highlights the need of an appropriate coordination between teams involved in 
the project: architects, engineers and constructors. 

Thus, the implementation of Building Information Modelling (BIM) in the construction sector has been 
in high demand due to many benefits this methodology provides. Despite the popularity of this 
technology, it has yet to be largely implemented when it comes to existing building. There is a lack of 
documentation covering the implementation of BIM in the rehabilitation projects compared to new 
buildings, even though it is believed that the benefits of BIM will have a greater impact at the end of the 
building lifecycle.  

In this thesis, BIM is incorporated as a tool to support the rehabilitation project of old buildings, in which 
the potential of the methodology is given by information management. It aims to document anomalies 
and defects in existing buildings, as well as systematizing the collection and storage of this information 
in a modern model. The information gathered can later facilitate the visualization of the conservation 
state of structural elements and of the building as a whole. 

Therefore, information of the inspection and diagnostic action is provided within the damage map as a 
content in a virtual model. The representation is a result of data previously standardized, stored and 
exchanged in different applications. 

 

KEY-WORDS: Rehabilitation, Building Anomalies, Old Building, BIM, Information management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 ENQUADRAMENTO  

Durante a última década a reabilitação de edifícios antigos tem recebido maior atenção devido ao 
reconhecido valor histórico, patrimonial e social dessas construções e como salvaguarda da segurança e 
de seus utilizadores. Na Europa, a redução no índice de construção fez com que as atividades no setor 
tenham sido direcionadas alterando o  património construído, tendo sido efetuadas reformas e 
desconstruções (Volk, Stengel e Schultmann, 2014).  Em Portugal, o incremento na taxa de construções 
novas e ofertas de rendas atrativas por preços mais baixos fez com que os prédios antigos sofressem 
abandono. A falta de regulamentação no planeamento urbano e erros na gestão das cidades sucedeu a 
degradação dos centros históricos por todo o país (Pedro e Campos, 2016).  

Devido à grande importância que as cidades representam para os seus residentes e turistas, justifica-se 
a mudança na abordagem da metodologia para reverter a situação de abandono. Essa mudança tem-se 
verificado no mercado europeu nos últimos anos e indica uma tendência futura noutros países. Nesse 
sentido, a reabilitação do património edificado mostra-se uma medida importante não apenas a 
salvaguardar e manter uma história e a segurança de seus utilizadores, como também do ponto de vista 
económico em tornar edifícios antigos e abandonados em soluções rentáveis.  

No mesmo curso de tempo, além do crescimento e investimento em reabilitação, o setor da construção 
tem passado por mudanças na gestão da informação. Com o grande volume de informação, os diversos 
processos e intervenientes envolvidos nos projetos e posterior manutenção requer uma sistematização 
entre as equipas que integram o projeto: arquitetura, engenharia e construção. 

Sendo assim o BIM do inglês Building Information Modelling; Modelo de Informação na Construção 
ou Modelação de Informação na Construção tem sido mais recorrente nas práticas da indústria da 
construção, devido às diversas vantagens que a aplicação dessa metodologia apresenta.  

Apesar do potencial do BIM aplicado ao modelo de construção apresentar grandes vantagens na 
monitorização do ciclo de vida dos edifícios, a popularidade e aplicação a edifícios existentes ainda é 
limitada. Dessa forma, também se fala no HBIM que está mais vocacionado a Historic Building 
Information Modelling, modelação de informação na construção aplicados a edifícios históricos 
(Murphy, Mcgovern e Pavia, 2011).  

Neste trabalho o BIM é tido como uma ferramenta de suporte ao projeto de reabilitação de edifícios 
antigos, no qual a potencialidade do BIM no que tange a gestão da informação será explorada. Essa 
metodologia visa documentar danos e anomalias de edifícios existentes e sistematizar a recolha e 
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armazenamento dessa informação num modelo moderno que posteriormente poderá facilitar a 
visualização do estado de conservação de elementos estruturais e do edifício em sua globalidade.  

Com a elaboração das fichas de anomalias estruturais aplicadas a um modelo de desenho inteligente 
acredita-se que os diversos atores envolvidos nesses projetos sairão beneficiados nomeadamente, a 
empresa, colaboradores, parceiros e o próprio cliente. Contudo, é essencial entender e avaliar até que 
ponto a implementação do BIM será uma mais valia para a empresa e em que parte da fase do projeto 
seria implementada. 

 

 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EM AMBIENTE EMPRESARIAL 

O desenvolvimento do presente trabalho para preenchimento dos requisitos de grau de Mestre em 
Engenharia Civil no ramo de Construções foi efetuado na empresa NCREP com parceria estabelecida 
pela FEUP.  

A  NCREP - Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, Lda., é uma empresa que presta 
serviços de consultoria, inspeção e diagnóstico, monitorização e projeto no âmbito da reabilitação das 
construções (NCREP).  

No âmbito da sua ação, o NCREP, tem por alvo as tipologias construtivas tradicionais em betão, aço, 
alvenaria e madeira. Na abordagem à reabilitação, a empresa segue uma Metodologia Integrada, 
centrando-se no conhecimento detalhado das construções, resultado de ações de inspeção e diagnóstico, 
e na análise do seu desempenho através de ferramentas de avaliação de segurança. Todo o esse processo 
procura minimizar o impacto sobre as construções, num compromisso entre funcionalidade, segurança 
e salvaguarda do património, materializado num projeto de reabilitação.  

A Metodologia Integrada pode envolver ensaios decampo e/ou laboratório, simulações numéricas e 
monitorização nas fases pré, durante e pós implementação de medidas de intervenção. Algumas destas 
ferramentas são utilizadas no âmbito da colaboração estreita que o NCREP mantém com o Laboratório 
de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) da FEUP e com os Laboratórios do Departamento de 
Engenharia Civil do ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto). No âmbito destas colaborações, 
o NCREP mantém igualmente actividade de Investigação e Desenvolvimento de processos e tecnologia 
dirigida para a avaliação e intervenção em construções existentes.  

No desenvolvimento do presente trabalho a autora participou em visitas de Inspeção e Diagnóstico a fim 
de acompanhar a metodologia de investigação em edifícios antigos praticada na empresa. O objetivo 
das visitas foi o de fornecer ferramentas de estudo e os processos de reconhecimento do edifício 
identificando as anomalias e danos presentes, bem como sistematizando a identificação das anomalias 
em campo, homogeneizando, sempre que necessário a formas de as representar nos mapas de danos e 
nas janelas de sondagem.  

   

 CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

Neste trabalho desenvolve-se uma metodologia de suporte à documentação em projetos de reabilitação, 
especificamente em fases iniciais em contexto prático dentro da empresa. O presente trabalho visa 
avaliar a utilização do BIM como ferramenta de apoio a catalogação de anomalias e materiais e da sua 
introdução em etapas iniciais do projeto de reabilitação, nomeadamente os trabalhos de Inspeção e 
Diagnóstico.  
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A crescente necessidade em intervir no edificado a fim de proceder a manutenção, no caso de edifícios 
dentro da sua vida útil, e da reabilitação, procedendo a melhorias de desempenho construtivo, estrutural 
e salvaguarda do edifícios e utilizadores, resultou no interessante pela área.  

Durante as férias de verão de 2018 a estudante estagiou na NCREP procurando conhecer a rotina da 
empresa na elaboração de projetos de Reabilitação de estruturas. O objetivo do trabalho de estágio foi 
fazer o levantamento de caraterísticas geométricas dos edifícios do Porto, alvo de projetos de 
reabilitação, no âmbito do NCREP. Como resultado, uma base de dados foi contruída para centralizar a 
informação com os dados provenientes dos projetos de 2011 a 2017. Ao longo de dois meses, 51 projetos 
foram estudados e as caraterísticas geométricas, nomeadamente secção em planta das paredes, altura 
dos edifícios, número de pisos acima do chão foram resumidas. Atualmente, essa listagem tem sido 
usada para proceder à Análise de Vulnerabilidade Sísmica desses edifícios como forma de proceder com 
a comparação do comportamento face a sismos antes e depois da reabilitação ter sido efetuada. Dessa 
forma, é possível estimar os incrementos face à segurança estrutural provenientes da reabilitação. 

Para a construção da base de dados, diversos desenhos efetuados com recurso a CAD foram consultados 
e a informação dos projetos foram então, retiradas dos modelos 2D. Embora a aplicação oferecesse 
comandos para calcular a malha, a retirada das medidas nesse processo consumiu tempo. Acredita-se 
que o processo poderia ter sido otimizado caso tivesse sido feito com recurso a um software BIM. Ciente 
da limitação dos recursos do CAD, ao implementar o BIM a empresa poderia ter um aumento de 
produtividade, além de ter facilitado o intercâmbio de informação entre os projetos estruturais e os 
projetos de outras especialidades. 

Na sequência da experiência na NCREP, a estudante optou, durante um período de intercâmbio, que 
realizou no 1º semestre de 2018/2019, por estudar as potencialidades e desafios do BIM atualmente na 
indústria da construção e entre os seus intervenientes. Dessa forma, na Universidade Técnica da 
Dinamarca (DTU) a estudante cursou a disciplina Advanced BIM que explorou conceitos avançados da 
implementação dessa metodologia em processos da indústria da Construção. 

Com a experiência adquirida neste contexto, a estudante regressou a NCREP para avaliar a utilização 
do BIM como uma ferramenta de apoio à catalogação de anomalias e ensaios, bem como para gestão da 
informação aquando utilização deste recurso em rotinas de trabalho de consultoria de reabilitação de 
edifícios antigos.  

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em sete capítulos dos quais o capítulo 1 introduz o tema e aborda os objetivos. 

No capítulo 2 contextualizam-se os conceitos, as metodologias e os processos associados a edifícios 
antigos. Neste capítulo um esquema gráfico ilustra as subdivisões do mesmo que servirão de base para 
contextualizar a metodologia a ser desenvolvida no capítulo 4.  

No capítulo 3 descrevem-se os conceitos, as metodologias e os processos associados ao BIM até o 
momento de desenvolvimento deste trabalho. Neste capítulo são abordados os conceitos relevantes a 
serem utilizados como ferramenta de suporte a documentação e a gestão da informação, também se 
apresenta o estado da arte do BIM em edifícios antigos.  

No capítulo 4 são apresentados os edifícios em que foram realizadas as visitas de inspeção e consequente 
diagnóstico realizados no âmbito dos trabalhos na NCREP durante o período do estágio. Neste capítulo 
são caracterizadas as anomalias e danos recorrentes nos edifícios antigos tendo como base a literatura e 
a documentação dos projetos da empresa.  
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No capítulo 5 a metodologia é descrita. Neste capítulo aborda-se para além da ferramenta de 
programação utilizada para gerar os catálogos e fichas de forma automática, também demonstra-se como 
a informação é introduzida e armazenada no BIM.  

No capítulo 6  a metodologia é aplicada a um caso de estudo para ser testada com o intuito de se avaliar 
as forças e desafios da sua aplicação, uma análise SWOT da abordagem do BIM na empresa é 
apresentada. 

No capítulo 7 estão as conclusões do presente trabalho onde as considerações finais e propostas de 
abordagens futuras, a fim de dar continuidade ao trabalho aqui desenvolvido, são também apresentadas. 
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EDIFÍCIOS ANTIGOS 

 

 

 APRESENTAÇÃO DO ESQUEMA GRÁFICO 

Este trabalho aborda, predominantemente, três tópicos: o projeto de reabilitação, o modelo de 
informação na construção (BIM) e os catálogos e fichas automáticos como suporte a documentação dos 
projetos. Nesta introdução, composta pelos capítulos 2 e 3, será possível compreender o que são os 
edifícios antigos, qual é a importância em proceder com a reabilitação e quais são as etapas iniciais da 
identificação e caraterização dos danos para proceder com o diagnóstico. Adicionalmente, é apresentado 
a forma como o modelo BIM pode ser incorporado a esse processo, em particular para auxiliar na 
centralização da informação no mesmo espaço virtual, trazendo os dados recolhidos nas ações de 
Inspeção e Diagnóstico para o modelo 3D.  

O esquema gráfico apresentado na Fig. 2.1 ilustra cada um dos tópicos individualmente, com a secção 
que representa, e as relações entre eles estabelecidas, na perspectiva global.  

 

 

Fig. 2.1 - Esquema gráfico do capítulo 2 e do capítulo 3 para o enquadramento do tema. 
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Na secção 2.3 é explicado o que são os edifícios antigos com particular destaque para as construções do 
Norte de Portugal. Assim, introduz-se em que contexto a reabilitação visa intervir e quais são os 
materiais predominantemente usados nesses edifícios, para que sejam melhor compreendidos, 
posteriormente, os danos e anomalias associados aos elementos construtivos e estruturais.   

Na secção 2.4 contextualiza-se os trabalhos de reabilitação nos edifícios antigos, quais são as bases 
destes projetos, as fases e a metodologia de intervenção correntemente usadas.  

Na secção 2.5 avaliam-se os catálogos de anomalias existentes, em particular aqueles que foram 
elaborados para a utilização em edifícios antigos e, quando possível, os que abordam anomalias 
estruturais. No fim da secção é providenciado um quadro síntese com os métodos e com os conteúdos 
relevantes, nomeadamente os catálogos usados em edifícios antigos, que possam abordar anomalias 
estruturais e façam uso de ferramenta informática. 

Na secção 2.6 apresenta-se o que são mapas de danos com o objetivo de fornecer um enquadramento de 
como os danos nos edifícios são representados graficamente e as limitações das abordagens correntes. 

Mais à frente, no capítulo 3, introduzem-se os conceitos referentes à metodologia BIM como ferramenta 
de apoio a gestão da informação, os conceitos correntemente usados, os benefícios atrelados a sua 
utilização e os desafios e lacunas encontradas para a aplicação em projetos de reabilitação.  

Encerra-se o capítulo 3 com os desafios que a indústria se depara no esforço de proceder com uma boa 
gestão da informação. Desta forma, este capítulo fornece uma breve introdução dos conceitos que 
servirão de base para o desenvolvimento dos capítulos 4 e do capítulo 5. 

 

 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Ao longo dos séculos permaneceram padrões comuns na construção de edifícios, centrados no uso de 
um reduzido número de materiais predominantemente naturais e pouco transformados. São esses a 
madeira, a pedra, a cal e o vidro.  Os edifícios antigos são assim considerados por serem edificações 
cujo sistema de construção se baseia no uso de técnicas tradicionais. As técnicas tradicionais seguem 
um conjunto de procedimentos que possuem relação com técnicas de utilização de certos materiais, até 
as primeiras décadas do século XX. (Freitas et al., 2012) 

A tecnologia de construção utilizada manteve-se sem grande alteração até o surgimento de novos 
materiais e conhecimentos científicos como o início do estudo da engenharia de materiais e das 
estruturas, marcadas pelo desenvolvimento das tecnologias do ferro e do aço (século XIX) e do betão 
armado e pré-esforçado (século XX). Com a criação do betão armado empregam-se tecnologias 
inovadoras de execução das estruturas dos edifícios, estes considerados recentes, promovendo uma 
alteração profunda na tipologia construtiva e na dimensão das construções.  

Os edifícios antigos em território português são classificados de forma distinta, quanto a tipologia 
construtiva, de uma região para outra. Embora possam incorporar os mesmos materiais construtivos, as 
técnicas utilizadas distinguem-se entre o Norte e o Sul. A sul de Portugal são encontrados os edifícios 
Pré-Pombalinos, Pombalinos, Gaioleiros, e edifícios mistos apresentados na  Fig. 2.2. Esses edifícios 
recebem o nome da época em que foram contruídos e são resultado de adaptações construtivas como 
forma de melhorar a resposta dessas construções face aos sismos ocorridos na região. Em particular, o 
sismo ocorrido em Lisboa no ano de 1755 implicou modificações na forma de construção dos edifícios 
na cidade.  No entanto, a caraterização e o estudo apresentados neste trabalho não pretendem abranger 
todo o território nacional, e o objetivo de estudo fica restrito a edifícios no Norte de Portugal (Fig. 2.3). 
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Os edifícios antigos no Norte de Portugal apresentam uma tipologia com técnicas de construção pouco 
alteradas ao longo do tempo (Freitas et al., 2012). No entanto, as modificações no uso dos edifícios no 
decorrer do tempo implicaram introduções de materiais recentes, como elementos metálicos e/ou betão 
armado, muitas vezes configurando soluções pouco adequadas.  

No subcapítulo 2.3 são apresentadas a caracterização construtiva e estrutural desses edifícios, a fim de 
fornecer detalhes sobre a tipologia particular na região.  

 

Fig. 2.2 - Edifícios antigos ao Sul de Portugal. (a) Edifício Pré-pombalino, (b) Edifício Pombalino, (c) Edifício 

Galoeiro, (d) Edifício Misto.  

 

 

Fig. 2.3 - Edifício antigo em alvenaria de pedra ao Norte de Portugal (NCREP). 

 
 

 CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL  

A caraterização construtiva e estrutural dos edifícios permite compreender quais os materiais 
constituintes do tipo de construção, a técnica implementada e o comportamento estrutural dos elementos. 
Essa apresenta-se como uma etapa primordial do conhecimento do edifício. Nesse sentido, serão 
introduzidos nesta subsecção os principais elementos construtivos com funções estruturais dos edifícios 
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antigos. Esta síntese não pretende ser exaustiva, uma vez que se trata de uma etapa de introdução sendo 
posteriormente abordadas as anomalias presentes nesses elementos no capítulo 4.  

O edifício do ponto de vista da sua construção é tradicionalmente visto como um sistema composto de 
diversas partes, cuja cooperação entre estas é essencial para o seu adequado funcionamento. Nas 
construções atuais, aquelas construídas após a incorporação do betão armado, é fácil perceber e 
distinguir os vários elementos constituintes de um edifício: fundações (infraestrutura), superestrutura e 
cobertura. Entretanto, o sistema estrutural de um edifício antigo apresenta diferenças face às novas 
construções em betão armado quanto aos elementos construtivos. 

O funcionamento correto do “corpo” só está garantido quando os elementos estruturais acima 
enumerados “trabalham em conjunto”, pois a partir do instante que um deles passa a ter um 
comportamento deficiente, há repercussão nos restantes elementos. Por exemplo, a remoção de troços 
das caixas de escada ao nível do rés-do-chão, para a instalação de lojas amplas, com a execução de 
escadas de betão armado (situação muito corrente nas décadas de 40 a 50) leva a um assentamento dos 
restantes troços das escadas originais (Freitas et al., 2012). Esta situação afeta o equilíbrio original do 
edifício e resulta no aumento da deformação dos pavimentos.  Por este motivo, o edifício deve ser 
avaliado correntemente sua globalidade.  

Assim, a seguir, são descritos os vários elementos construtivos constituintes da estrutura de um edifício 
antigo: fundações, paredes resistentes, paredes de compartimentação, pavimentos, coberturas e escadas. 
Os elementos são apresentados nessa sequência conforme a ordem em que são construídos, da base dos 
edifícios ao topo. 

 

2.3.1 FUNDAÇÕES 

As fundações são responsáveis por transmitir as ações atuantes sobre a estrutura para o terreno. Em 
edifícios antigos, as fundações são contínuas em alvenaria de pedra, pouco profundas e de largura 
superior às das paredes resistentes que suportam (2.3.2) pelas quais as ações são transmitidas a base.  

A utilização de fundações diretas de base larga (Fig. 2.4 e Fig. 2.5) permite uma distribuição uniforme 
de cargas, que resulta em tensões atuantes no terreno reduzidas. Dessa maneira, não há necessidade de 
procurar apoio num terreno “firme” quando este se encontra a maior profundidade. Entretanto, quando 
a dimensão e importância do edifício e as caraterísticas do terreno assim o exigiam, a fundação era 
assente sobre a estacaria de madeira (Appleton, 2003; Cóias, 2007; Freitas et al., 2012) . 

 

 

Fig. 2.4 - Janela de sondagem da fundação 

(NCREP). 

 

Fig. 2.5 - Fundação direta em Alvenaria de pedra 

escada em fase de intervenção (NCREP). 
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2.3.2 PAREDES RESISTENTES 

2.3.2.1 Alvenaria 

Paredes resistentes são elementos verticais contínuos que desempenham função estrutural que suportam 
as ações sobre elas aplicadas. Essas podem ser constituídas de diferentes materiais, nomeadamente de 
pedra, de terra, de tijolo, de madeira ou serem mistas. Dependendo do material que a constitui pode 
desempenhar um papel para além da resistência às ações verticais. No caso da parede resistente ser em 
alvenaria de pedra, em geral, possui uma boa capacidade resistente às ações de compressão e quando 
em conjunto com outros elementos como paredes transversais e vigamento dos pisos também 
apresentam capacidade resistentes às ações horizontais. 

Na maior parte dos casos essas paredes correspondem às paredes laterais dos edifícios, também 
conhecidas como meeiras. As paredes de fachadas que usualmente apresentam um grande número de 
aberturas de portas e janelas funcionam, como elementos de travamento transversal e de suporte à 
cobertura (Freitas et al., 2012). 

As paredes resistentes de pedra podem ser classificadas quanto à forma e assentamento da pedra em 
alvenaria de pedra, cantaria de pedra e perpianho. A primeira é executada com pedras irregulares, em 
forma e dimensão, ligadas por argamassa ordinária. Na segunda as pedras possuem uma forma bastante 
regular e com faces devidamente aparelhadas (cantaria), assentes com argamassa ou apenas justapostas. 
A terceira é executada com uma só pedra na espessura, de faces mais ou menos regulares, ligadas por 
argamassa ordinária (Fig. 2.6) (Pinho, 2000). 

As paredes resistentes em tijolo são constituintes de um sistema construtivo antigo, mas de prática atual. 
A designação do tipo de parede depende do número de tijolos que esta possui na sua espessura. Podem 
ser elas chamadas de pano de tijolo ao alto com espessura de 0,07 m, paredes de tijolo a meia vez com 
espessura de 0,11 m, de tijolo a uma vez com espessura de 0,23 m, de tijolo a vez e meia e até a duas 
vezes e de espessura superior a duas vezes tijolo (Fig. 2.7).  

 

 

Fig. 2.6 - Parede resistente de pedra (NCREP).  

 

Fig. 2.7 - Parede resistente de tijolo (NCREP).  

 

2.3.2.2 Madeira 

As paredes em madeira são designadas no Norte de Portugal por paredes de tabique. Elas são, portanto, 
divididas em dois tipos em função dos materiais que as constituem: tabique misto e tabique resistente. 
As primeiras possuem a estrutura principal de vigas de madeira, cujos vãos podem ser preenchidos por 
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tijolo maciço e com argamassa. Outras opções de enchimento passam por palha, restos de construções 
ou terra não cozida (Fig. 2.8). As segundas possuem a estrutura principal feita de tábuas de madeira, 
colocadas na vertical, sobre as quais são pregadas tábuas diagonais, travadas com um ripado horizontal 
(fasquio). O ripado além de proporcionar um travamento da parede também a prepara para receber o 
revestimento (Fig. 2.9). 

 

  

Fig. 2.8 - Parede em tabique misto (NCREP). 

 

Fig. 2.9 - Parede de tabique com função 

estrutural.- parede de recuado (NCREP). 

 

2.3.2.3 Mistas 

As paredes mistas apresentam uma constituição de materiais combinados entre si. Dentre eles, combina-
se frequentemente a madeira com a pedra, a terra ou o tijolo. São paredes constituídas por elementos de 
madeira entrelaçados e colmatados com argamassa argilosa que lhes conferem o acabamento final. 
Também estão incluídas nesta designação as paredes que apresentam intercalados com a alvenaria 
elementos longitudinais de madeira que para além de permitirem uma melhor redistribuição dos 
esforços, conferem às paredes uma maior resistência ao corte no seu plano.  

 

2.3.2.4 Paredes de compartimentação 

As paredes de compartimentação têm como principal função proceder à separação dos espaços (Fig. 
2.10). Apesar de não terem sido construídas para desempenharem função estrutural, podem no decorrer 
do tempo assumir essa função como resultado de deformações e movimentos ocorridos na estrutura tais 
como fluência dos pisos, empeno das paredes resistentes e rotura de elementos (Freitas et al., 2012).  
Essas, apesar de não receberem diretamente as cargas verticais como as paredes resistentes, 
desempenham um papel importante no travamento geral das estruturas por meio da ligação entre 
paredes, pavimentos, escadas e coberturas, sendo fundamentais para a capacidade resistente global do 
edifício frente as ações sísmicas. 

Podem ser de três tipos: tabiques mais simples, tabiques de construção semelhante a um frontal forrado 
e suspenso ou aliviado.  
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Fig. 2.10 - Paredes divisórias de tabique (NCREP). 

 

2.3.2.5 Pavimentos  

Os pavimentos são constituídos predominantemente de vigas e tábuas de madeira (Fig. 2.11). Os 
elementos estruturais dos pavimentos são as vigas juntamente com os tarugos, enquanto o soalho (Fig. 
2.12)  serve essencialmente para revestimento ainda que possa vir a representar funções estruturais 
(Appleton, 2003).   

O conjunto de vigas é aplicado num ou dois níveis estruturais. As vigas podem ser totalmente redondas, 
serradas na parte superior, ou transformadas até que no máximo possuam secção perfeitamente 
retangular. Este conjunto está submetido à flexão ao longo do seu comprimento e ao corte na zona dos 
apoios. Os tarugos são utilizados transversalmente entre as vigas com o objetivo de diminuir a vibração 
nos pavimentos (Fig. 2.13). As tábuas do soalho possuem ligação tipo macho-fêmea, embora em obras 
de média a baixa qualidade serem aplicadas em junta seca.  

 
Fig. 2.11 - Estrutura do teto em madeira (NCREP).  

 
Fig. 2.12 - Soalho do pavimento em madeira 

(NCREP).  
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Também são encontrados pavimentos que tenham vigas metálicas incorporados paralelamente as vigas 
de madeira originais a fim de reforçar e reabilitar pavimentos de estrutura dupla. Esse tipo de solução 
construtiva pode reduzir a área de influência de cargas para cerca da metade. Podem ser de dois tipos os 
pavimentos com um ou com dois níveis. No primeiro caso as vigas metálicas são introduzidas de forma 
paralela à vigas de madeira originais para reforço pontual e substituição de vigas em fim de vida com 
recuperação inviável do ponto de vista econômico. No segundo caso, o pavimento com dois níveis 
introduz um novo nível de vigas metálicas perpendicularmente e sob as vigas de madeira existentes. 

 

2.3.2.6 Escadas 

As escadas em edifícios antigos constituem o elemento de ligação entre pisos e, de acordo com a 
disponibilidade de espaço ou monumentalidade que se pretende dar as comunicações verticais, podem 
ter formas e dimensões distintas.  Podem ser: mais simples designadas de tiro, dividida em dois ou três 
lanços com patins intermédio, com dois patamares de arranque e de chegada com bomba central , de 
ângulos rectos com lanços paralelos (Fig. 2.14) ou com degraus balanceados nas zonas dos patamares 
intermédios (Fig. 2.15), de leque e pode possuir ou não bomba central. 

Os degraus, como forma habitual, são assentes sobre as pernas das escadas. Estas peças apoiam em vigas 
transversais importantes que asseguram também o apoio dos patins de descanso. As escadas estão 
enclausuradas em estrutura exterior de paredes resistentes de tabique ou de pedra, por onde as ações 
sobre as pernas são transmitidas aos apoios. Dessa forma, deve-se evitar a remoção da parede de tabique 
onde estas se apoiam, uma vez que possa ocorrer assentamentos.   

Como as escadas também são elementos decorativos do interior e estão sujeitas a um maior desgaste, a 
madeira utilizada na sua construção é de qualidade superior às usadas na cobertura e pavimentos. É 
frequente encontrarem-se madeiras de folhosas brasileiras ou africanas de elevada qualidade, duras e 
densas, escuras e com adequado desempenho mecânico, nomeadamente macaúba, sucupira e nogueira. 

As escadas, como parte constituinte do edifício, podem ter o seu equilíbrio afetado aquando a remoção 
dos seus apoios na base, comum a procedimentos de remoção dos troços de escada ao nível do rés do 
chão para a instalação de lojas amplas nas décadas de 40 e 50. Portanto, interferências como estas devem 
ser evitadas a fim de preservar o correto funcionamento das escadas originais e pavimentos do edifício 
(Freitas et al., 2012) . 

 

 
Fig. 2.13 - Janela de sondagem do apoio dos pavimentos no IPN 260 (NCREP). 



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

                                                                                                                                                             13 

 
 Fig. 2.14 - Escada de ângulos rectos com lanços 

paralelos (NCREP). 

 
Fig. 2.15 - Escada de compensação (degraus 

balanceados nas zonas dos patamares 

intermédios) (NCREP). 

 

2.3.2.7 Cobertura 

As coberturas são em geral executadas com estrutura principal em madeira. As asnas possuem forma 
triangular e são constituídas de diversos elementos: linha, pernas, escora, pendural, madre e vara (Fig. 
2.16). A estrutura mais simples é composta por duas pernas principais, as quais definem a inclinação do 
telhado, e peças de mesma secção que definem o cume para os telhados de 4 águas, ou reproduzem a 
forma das empenas em pedra nos telhados de 2 águas.  

As ligações entre as peças que compõem a cobertura são asseguradas por entalhes nas madeiras que 
normalmente se sustentam sozinhas para as ações verticais sem o apoio dos ligadores. Estas peças são 
ligadas complementarmente por cavilhas em aço e ferragens de cintagem exterior destinadas a garantir 
o funcionamento do conjunto (Fig. 2.17), complementadas com elementos de contraventamento 
transversal destinados a assegurar a resistência as ações horizontais e um comportamento adequado sob 
a ação de ventos de sucção que provocam ações importantes de levantamento das estruturas mais leves 
(Fig. 2.18) (Lopes, 2007). 

 
Fig. 2.16 - Esquema estrutural da asna (NCREP).  
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Fig. 2.17 - Asna em madeira (NCREP). 

 
Fig. 2.18 - Elementos secundários e asna 

(NCREP). 

 

2.3.2.8 Síntese dos elementos construtivos e estruturais 

No Quadro 2.1 efetuou-se uma síntese dos tipos de elementos estruturais bem como dos materiais e 
alguns cuidados construtivos a quando a execução ou alteração nos projetos de reabilitação na estrutura 
desses edifícios. As principais preocupações construtivas listadas não são exaustivas pelo que deve ser 
verificada a particularidade de cada intervenção nos elementos estruturais a fim de confirmar as 
restrições regulamentares e garantir a segurança e estabilidade global do edifício.  

 

Quadro 2.1 - Síntese dos tipos de elementos construtivos e estruturais encontrados em Edifícios Antigos e 

os cuidados construtivos a se ter em conta. (Manual de apoio ao projeto) 

Elementos 

estruturais 

Sub -

Secção 

Tipos Cuidados construtivos e intervenções inadequadas 

Fundações 2.3.1 

Diretas 

(pedra) 

- Evitar incremento significativo do valor das ações 

que possam por em causa a capacidade resistente do 

elemento estrutural ou do terreno, e escavações que 

por descompensação ou por corte do elemento 

possam afetar a sua estabilidade.  

Indiretas 

(madeira) 

 

Paredes resistentes 2.3.2 

Pedra - Evitar o aumento significativo do valor das ações 

sobre o elemento estrutural que possam comprometer 

a capacidade resistente do mesmo.  

Terra - Pontos críticos de possíveis infiltrações de água que 

por lavagem de argamassa e/ou do enchimento 

interno das paredes, podem provocar perda de 

coesão do conjunto e ser causa importante de perda 

de capacidade resistente e aumento de deformação 

da parede. 
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Tijolo - Evitar a continuidade de juntas verticais entre a fiada 

superior e a inferior; 

- Garantir a compatibilidade entre os materiais: tijolo e 

a argamassa de junta. 

Madeira - Evitar a supressão dessas paredes apesar de 

pequena espessura que possam apresentar, a fim de 

assegurar o efeito de travamento horizontal. 

Mistas  

Paredes de 

compartimentação 
2.3.2.4 Tabique 

- Verificar se as paredes podem estar a desenvolver 

funções resistentes; 

- Avaliar a eventual contribuição para o 

comportamento global (vibrações, deformações, 

dissipação de energia por efeito de ações horizontais) 

antes de proceder com a supressão de uma delas.  

Pavimentos 2.3.2.5 

Madeira e 

Madeira com 

elementos 

metálicos 

- Evitar soalhos com espessuras reduzidas, pois 

conduz à degradação do comportamento do 

pavimento às vibrações e ao aumento da sua 

deformabilidade; 

- Prever o correto travamento das vigas no plano 

perpendicular ao vão a fim de melhorar o 

comportamento do pavimento frente as vibrações 

induzidas pelo uso; 

- Evitar degradação dos apoios devido a ventilação 

deficiente e presença de humidade por condensação 

ou água líquida proveniente de paredes, fundações ou 

zonas húmidas das construções como cozinhas e 

sanitários; 

- Utilizar material permeável, na fixação das vigas aos 

apoios às paredes resistentes que permita a 

ventilação da madeira, sendo por isso de evitar 

argamassas de base cimentícia; 

- Aplicar tratamento preventivo contra insetos e 

fungos xilófagos para evitar a degradação pelo ataque 

dos mesmos. 

Escadas 2.3.2.6 Madeira - Garantir o correto apoio estrutural das escadas 

evitando a remoção das paredes de tabique, 

aparentemente divisórias, onde possam estar 

apoiadas as pernas e as cadeias para deter os 

assentamentos.  

Cobertura 2.3.2.7 Esquema de 

asnas 

(madeira) 

- Garantir a correta ligação entre os elementos da 

cobertura (perna e linha) a fim de evitar a transmissão 

de cargas horizontais às paredes, bem como das 
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madres às pernas para evitar a rotura destas por 

encurvadura. 

- Pormenorizar todos os encaixes para garantir que 

não haja rotura da madeira por corte localizado; 

- Assegurar a correta ventilação das diversas peças 

de madeira para evitar a degradação por excesso de 

humidade propiciando ataque de fungos xilófagos; 

- Garantir as inclinações mínimas que asseguram o 

desempenho funcional adequado das telhas. 

 

 

 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 

2.4.1 A BASE DA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Os edifícios existentes estão naturalmente sujeitos a degradação com o curso do tempo seja pela ação 
de intempéries seja pelo desgaste na utilização. Dessa forma, de antemão, é preciso um esforço para 
mantê-los aptos às condições mínimas requeridas para os quais foram construídos. Por vezes, ainda é 
necessário melhorar as condições originais desses edifícios a fim de adaptá-los às novas funções. É neste 
contexto que a reabilitação de edifícios se insere. 

O tipo de intervenção no património edificado dependerá da situação em que o edifício se encontra além 
do valor cultural que representa dentro de uma comunidade. No caso em que o estado de conservação 
seja considerado bom, o edifício poderá passar por uma simples manutenção, na qual o objetivo é não 
alterar o seu valor cultural. Quando intencionado, entretanto, o edificado poderá sofrer uma reabilitação 
profunda em que há melhoramento da performance do mesmo (CIB W023 - Wall structure, 2014).   

A reabilitação em edifícios existentes age no estado atual da construção no que tange a segurança, 
funcionalidade e conforto, sempre que possível preservando a arquitetura, usos e suas tipologias. Uma 
má interpretação do significado da reabilitação, neste sentido, poderá resultar em projetos nos quais 
apenas a envolvente do edifício é preservada enquanto todo o seu interior é substituído. Nestes casos, 
apenas uma intervenção adaptativa poderá suceder a um resultado equilibrado. 

O equilíbrio da solução a intervir na melhoria do estado atual do edifício, portanto, deverá apoiar-se 
(…)“numa série de opções técnicas apropriadas e preparadas num processo cognitivo que integre a 
recolha de informação e o conhecimento profundo do edifício e ou a sua localização. Este processo 
inclui o estudo estrutural, análises gráficas e de volumetria bem como a identificação do seu significado 
histórico e sócio cultural...” (...) (Cracóvia, 2000). 

O bom resultado é então atingido com uma investigação profunda do estado de degradação do edifício 
pelas ações em que a construção esteve sujeita ao longo dos anos, pesquisa histórica dos materiais e das 
estruturas. O ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios) especifica que deverá 
suceder a manutenção e salvaguarda das estruturas e elementos construtivos sempre que a resistência 
destes elementos preencha os requisitos para os quais foram dimensionados  (ICOMOS, 2004).  

Por meio do estudo diagnóstico é possível justificar e fundamentar os procedimentos a adotar no 
momento da intervenção. O conhecimento adquirido durante essa etapa será relevante para melhor 
definir as decisões no plano de execução no qual as medidas de intervenção estarão especificadas e 
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detalhadas. A respeito do estudo diagnóstico as técnicas e procedimentos estarão especificados mais à 
frente na secção 4.2. 

A reabilitação estrutural em edifícios antigos é usualmente motivada por uma ou mais das seguintes 
circunstâncias:   existência de efeitos visíveis no edifício; danos causados por eventos particulares que 
tenham afetado a sua estabilidade, como por exemplo sismos; mudança do uso dos edifícios para 
condições mais severas de utilização; ou requerimento pelas autoridades regulatórias, aquando o 
incremento de ações (ações sísmicas, ações de tráfego, etc.) impostas pelos novos códigos (CIB W086).  

Nas seguintes secções estarão especificadas as fases do processo da reabilitação no contexto em que se 
insere, os intervenientes do processo de reabilitação e a documentação como forma de avaliar as 
diferenças entre o trabalho com edifícios existente em contrapartida aos edifícios novos. Este capítulo 
tem como objetivo sinalizar os desafios e as diferenças nos processos em presar por tudo aquilo que se 
refere à importância da construção, nomeadamente, segurança estrutural e histórica. 

 

2.4.2 FASES DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 

As fases do processo de reabilitação além de determinarem os diferentes momentos no tempo o qual a 
ação se encontra, também fornecem uma visão geral das entregas requeridas em cada um desses estágios. 
Será possível perceber que as fases para o projeto de reabilitação pouco se distinguem das fases do 
projeto de construção no que diz respeito a proceder com a fase de promoção, a fase de projeto, a fase 
de construção e a fase de conclusão dos trabalhos. 

São seis as fases que constituem o processo da reabilitação: i) viabilidade; ii) diagnóstico; iii) definição 
da estratégia; iv) projeto de execução; v) análise técnico-econômica de propostas; vi) execução da obra. 
(Freitas et al., 2012). No âmbito do desenvolvimento deste trabalho é dado um enfoque nas fases iniciais, 
particularmente no que se refere às fases de inspeção e diagnóstico e ao projeto de execução. Desta 
maneira, interessa detalhar a importância do diagnóstico adequado e de que forma o projeto de execução 
fica facilitado.  

O Estudo de diagnóstico visa avaliar o estado atual da construção na qual se pretende proceder com a 
intervenção para que seja possível propor soluções que permitam atingir o desempenho desejado. Nesta 
fase, para além de avaliar o estado de conservação do edifício, é importante delinear a estratégia a adotar 
de forma a dar resposta ao programa estabelecido.  Embora não existam estratégias pré-definidas que 
contemplem a particularidade de cada caso, de forma geral, o diagnóstico específico e fundamentado, 
pode ser atingido com a metodologia que aqui se apresenta. 

1) A pesquisa histórica permite consultar informações a respeito dos usos, funcionalidades e 
eventuais modificações que o edifício tenha sofrido no decorrer dos anos. Dados como a data 
de construção, critérios de projeto inicial e da história de eventuais intervenções ou alterações 
sofridas no passado, assim como das técnicas e caraterísticas dos materiais usados, pode ser de 
grande utilidade para a interpretação do comportamento da envolvente para a definição de 
pesquisas adicionais de maior especificidade. 
 

2) Recolha e análise da informação escrita e desenhada disponível. Entretanto, nos casos em que 
não estejam disponíveis será preciso recorrer à arquivos e às entidades licenciadoras a fim de 
obter essas informações. Ainda assim, na ausência dos documentos é justificável que se façam 
levantamentos arquitetónicos e estruturais exaustivos, complementados com levantamentos 
topográficos tradicionais ou com técnicas fotogramétricas e no levantamento fotográfico. 
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3) Visitas ao interior e ao exterior do edifício para fazer o levantamento exaustivo do seu estado 
de degradação interno e da envolvente por meio de recurso de registo fotográfico.   
 

4) Avaliar a necessidade de implementação de um plano de monitorização do edifício que permita, 
por exemplo, quantificar a existência de movimentos ativos da estrutura; 
 

5) Definir a necessidade de realizar sondagens e ensaios para caraterização dos materiais e da 
configuração dos diversos elementos construtivos, em termos mecânicos, físicos e do 
comportamento da própria estrutura, incluindo as fundações, e para a avaliação das condições 
de conforto e qualidade do ar da ambiência interior.  

A informação obtida deve ser devidamente sistematizada para facilitar a sua consulta e compreensão 
sendo traduzida num documento com estrutura definida (Freitas et al., 2012).  É de salientar que a 
sistematização das informações que são recolhidas em campo no ato da inspeção, são de grande mais 
valia quando o processo construtivo e tipo de materiais são conhecidos. O conteúdo desse documento 
passa pela identificação do edifício com descrição detalhada dos elementos construtivos em análise, das 
sondagens, medições e ensaios, da caraterização dos estados de degradação e identificação das 
anomalias,  levantamento das causas prováveis e quando requerido é prevista uma metodologia de 
proposta para os trabalhos de reabilitação e estimativa de custos.  

 

2.4.3 METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

A reabilitação de edifícios é conduzida sob determinados critérios de intervenção. Por natureza, edifícios 
antigos apresentam desafios no diagnóstico, análise e reabilitação que delimita a aplicação de códigos 
legais e regulamentos. 

No âmbito da reabilitação estrutural do património construído, além da preocupação com a arquitetura 
e com a estrutura há também uma preocupação de caráter económico, histórico e social que poderão 
implicar no nível e extensão da metodologia de intervenção. Todos esses aspetos devem ser levados em 
consideração. 

A fim de atingir uma melhor decisão a respeito da intervenção a ser executada, conhecimento técnico e 
uma sensibilidade cultural devem estar combinados. Para isso, na perspetiva técnica e cultural, a 
intervenção deverá estar fundamentada em determinados princípios. Nomeadamente, a garantia da 
segurança estrutural enquanto se preserva o valor cultural dos edifícios sempre que possível procedendo 
a uma intervenção mínima. Os materiais devem ser compatíveis de maneira a garantir que o edifício 
permaneça sendo uma só unidade (Veneza, 1964). 

Devido aos possíveis conflitos gerados na tentativa de seguir os princípios simultaneamente, estes 
passam a serem considerado termos de referência. Por exemplo, ao proceder de reforço estrutural é 
provável que a compatibilidade de materiais não resulte no menor custo. 

A metodologia de intervenção a ser seguida em geral engloba três ações principais. A primeira ação 
intenciona reunir conhecimento a respeito da história da construção ao reunir informação documentada 
sobre o edifício. Essa documentação fornece informação sobre materiais e técnicas construtivas bem 
como modificações que tenham afetado o comportamento atual do mesmo. 

A segunda ação é a elaboração de diagnóstico e eventualmente a realização de ensaios. Para que, 
posteriormente, a avaliação da segurança estrutural seja feita com o desenho da solução de intervenção. 
O último passo é então a execução da intervenção. 
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Dependendo da situação atual do edifício e dos objetivos a serem correspondidos, a intervenção pode 
assumir diferentes formas, desde técnicas não intrusivas (com a imposição ou não de restrições de uso) 
a diferentes tipos de trabalhos de reparação e reforço até, eventualmente, demolição parcial seguida de 
reconstrução. 

A decisão sobre que solução adotar, continua a ser submetida a uma análise do custo benefício, na qual 
aspetos relevantes devem ser considerados, nomeadamente, compatibilidade estrutura e segurança em 
concordância com o valor cultural do edifício com menor custo possível (CIB W086).  

 

 CATÁLOGOS DE ANOMALIAS E DANOS  

2.5.1 TIPOS DE CATÁLOGOS EXISTENTES 

Catálogos são listas completas de itens sistematicamente ordenados. Servem como fichas de referências 
que reúnem informações específicas e relevantes sobre um produto ou assunto. Normalmente, os 
catálogos visam centralizar valores de referência, a fim de esclarecer determinadas funcionalidades de 
produtos e serviços como forma de tornar essa informação facilmente consultável. Não diferente, na 
indústria da construção inúmeros são os catálogos de serviços e produtos. Na indústria da reabilitação 
em que os projetos e serviços agem sobre defeitos nas construções é justificável que existam catálogos 
para tratem desses aspetos.  

De acordo com (Tinoco e L., 2009), as fichas de identificação de danos "são documentos normalizados 
com registros e anotações gráficas e fotográficas (unidades de informação) sobre os danos existentes 
numa edificação.” Estas contribuem para a produção do mapa de danos de uma edificação de uso 
corrente e também de. valor cultural. 

Até aos dias de hoje diversos catálogos de métodos de análise e diagnóstico de anomalias em edifícios 
foram publicados a nível nacional e internacional. Sendo consultáveis via literatura existente ou 
comerciais, apresenta-se na presente subsecção uma listagem exaustiva dos catálogos de fichas de 
anomalias disponíveis, de forma a permitir uma breve descrição dos mais relevantes. Entende-se por 
relevantes aqueles que abordem pelo menos uma das três particularidades apresentadas, ou seja, os que 
incluem anomalias e danos em elementos estruturais, em edifícios antigos e os que fazem uso de uma 
ferramenta informática acessível ao utilizador, contribuindo para centralizar a informação.  

Sendo assim estes encontram-se listados abaixo cronologicamente:  

• Defect action Sheet - BRE (1982); 
• Fichas de Reparação de Anomalias - LNEC (1985); 
• Cases of Failure Information Sheet - CIB; (1993,2013); 
• Fiches Pathologie Du Bâtiment - AQC (1995); 
• Programa ConstrucDoctor´s (2003); 
• Fichas de Diagnóstico e de Intervenção - FDI (2003); 
• Fichas de Patologia - PATORREB (2004); 
• Fichas de Apresentação dos Métodos Correntes de Inspeção e Ensaio - Cóias (2006); 
• Web-Based Prototype system (2009); 
• Método Simplificado de Diagnóstico de Anomalias; 
• Metodologia de Diagnóstico de Patologias em Edifícios; 
• Sistema de Apoio à Inspeção e Diagnóstico de Anomalias; 
• Fichas de Técnicas de Diagnóstico - Abreu (2013); 
• Building Medical Record (2013). 
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2.5.1.1 Defect action Sheet - BRE (1982) (Building Research Establishment) 

O primeiro catálogo de fichas de anomalias foi lançado em 1982, pelo comitê técnico britânico (BRE) 
intitulado Folha de Ação de Defeitos do inglês Defect action sheet (DAS). As DAS pretendem relembrar 
e informar projetistas e supervisores no estaleiro de como evitar alguns dos defeitos mais problemáticos 
que afetaram as habitações locais, em anos anteriores. O conselho é baseado na informação mais autoral 
disponível na data de emissão e frequentemente também em avaliações de campo, mas é inevitavelmente 
generalizada e os usuários devem garantir que seja relevante para as circunstâncias específicas em que 
pretendem aplicá-la.  

A coletânea de 144 fichas elaboradas e publicadas entre os anos de 1982 e 1990 contém as seguintes 
informações (CIB 2013): i) número da ficha; ii) Descrição da patologia; iii) Descrição das causas; iv) 
Medidas de prevenção princípio e prática; v) Referências e leituras complementares.  

 

2.5.1.2 Fichas de Reparação de Anomalias - LNEC (1985) (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

1985) 

 A metodologia a ser adoptada para a avaliação da patologia de um edifício e elaboração das fichas de 
reparação de anomalias foi apresentada em 1985 nas atas do 1º Encontro sobre Conservação e 
Reabilitação de Edifícios de Habitação, realizado em Lisboa, publicadas pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. Tendo como base fontes bibliográficas de origem inglesa, o conjunto destas fichas 
encontra-se organizada em três capítulos fundamentais, são eles: 

• Anomalias estruturais; 

• Anomalias não-estruturais; 

• Instalações e equipamentos. 

Cada uma das fichas além de compreenderem um cabeçalho identificativo das anomalias relacionadas 
com os materiais possuem no núcleo do seu conteúdo os i) Sintomas - onde se explica a anomalia; em 
ii) Exame - a listagem de diferentes técnicas de verificação de sinais para averiguar a existência de 
anomalias; em iii) Diagnóstico de causas - são abordadas as causas que poderão ter provocado as 
anomalias; e por fim em iv) Reparação - procede-se com sugestões para reparação da anomalia e um 
procedimento prévio à reparação (Abrantes e Silva, 2012).  
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Fig. 2.19 - Exemplo de uma ficha de anomalia proposta pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

1985). 

 

2.5.1.3 Cases of Failure information Sheet - CIB (1993,2013) (CIB W086) 

O grupo de trabalho designado por W086 Building Pathology que compõe o Conselho Internacional 
para a Pesquisa e Inovação em edifícios e Construção CIB (International Council for Research and 
Innovation in Building and Construction), publicou em 1993, um modelo de fichas de patologia 
intitulada Cases of failure information sheet. Estas fichas são inteiramente dedicadas aos registos de 
patologias, apontando para a necessidade da sistematização do conhecimento em campo (CIB W086).  

A estrutura sugerida para a preparação das fichas de patologia é a seguinte: i) Elemento construtivo; ii) 
Descrição da problemática; iii) Descrição das anomalias evidentes; iv) Descrição de anomalias que 
podem ser monitorizadas; v) Representação gráfica (foto, desenho); vi) Descrição da anomalia; vii) 
Identificação dos agentes que causaram a anomalia; viii) Erros; e ix) Relatório de diagnóstico. 

 

2.5.1.4 Fiches Pathologie du Bâtiment (1995) (Agence Qualité Construction (AQC)) 

Um conjunto de fichas de patologias intitulada Fiches pathologie du bâtiment.  foi desenvolvido pela 
agência francesa AQC (Agence Qualité Construction), em parceria com a Fundação SMA no ano de 
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1995. Nestas fichas encontram-se evidenciadas as principais anomalias em edifícios em França tendo 
como base sinistros reportados a companhias de seguro. A coletânea está seccionada de acordo com as 
partes do edifício afetado, nomeadamente fundações e infraestruturas, estruturas de suporte, envolvente 
e revestimentos exteriores, coberturas e estruturas de suporte; acabamentos interiores e equipamentos 
(Fig. 2.20).  

 

 

Fig. 2.20 - Interface de acesso às “Fiches pathologie du bâtiment” (Agence Qualité Construction (AQC)). 

 

À semelhança dos casos anteriores as fichas estão estruturadas do seguinte modo: i) Descrição da 
anomalia; ii) Diagnóstico; iii) Pontos sensíveis; iv) Conselhos de prevenção; e v) Informações 
adicionais. As 69 fichas existentes passaram a estar disponíveis on-line no ano de 2003 (Fig. 2.21). 

Cada folha estabelece as patologias e o diagnóstico da patologia em questão, desenvolve boas práticas 
de implementação usando vários diagramas e ilustrações e lista os textos de referência aplicáveis. As 
fichas podem ser impressas ou alternativamente, numa abordagem mais moderna, estão disponíveis 
numa aplicação gratuita para smartphone ou tablet. 
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Fig. 2.21 - Exemplo de uma ficha “Fiches pathologie du bâtiment” (Agence Qualité Construction (AQC)). 

 

2.5.1.5 Fichas de Diagnósticos e de Intervenção - FDI (2003) 

O sistema proposto nas fichas baseia-se em procedimentos tipo e constante registo de todas as 
intervenções, os quais são sustentados por uma ferramenta informática (Antunes e Corvacho). Os dados 
a serem preenchidos relativos à patologia estão divididos em cinco campos: i) Informação geral; ii) 
Caraterização do local onde se manifesta a anomalia; iii) Descrição da manifestação/Exame; iv) 
Observações; v) Informação a preencher pelo técnico. 

Após a conclusão do “Diagnóstico Preliminar”, caso a recolha da informação não seja suficiente para 
identificar exatamente a anomalia existente, deve-se proceder com uma análise mais detalhada. Nestas 
situações tendo como base as anomalias possíveis segue-se a realização de “Diagnósticos Específicos” 
com o objetivo de conduzir um novo levantamento de informação mais detalhada (Abrantes e Silva, 
2012).  
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2.5.1.6 Patorreb (2004) (PATORREB) 

O Grupo de Estudos da Patologia da Construção criou um website direcionado à exposição de um 
catálogo de fichas de patologia no qual os usuários registados têm acesso ao campo de Patologia (Freitas, 
Alves e Sousa, 2007). Um esquema de um edifício é apresentado com a identificação de diversos 
elementos construtivos, para cada qual há uma ficha de patologia associada (Fig. 2.22). As fichas estão 
estruturadas do seguinte modo: i) Identificação da patologia; ii) Descrição da patologia; iii) Sondagens 
e medidas; iv) Causas da patologia; e v) Soluções possíveis de reparação. O usuário pode descarregar o 
conteúdo em ficheiro pdf (Fig. 2.23).  

 

Fig. 2.22 - Esquema de uma construção genérica da interface do Patorreb (PATORREB). 

 

 

 

Fig. 2.23 - Ficha da patologia (PATORREB).  
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2.5.1.7 Método simplificado de diagnóstico em anomalias em edifícios- SDA (2005) (Abrantes e Silva, 

2012) 

O método tem como objetivo auxiliar na inspeção do exterior, zonas comuns e interior do edifício, 
registando as anomalias através de registos fotográfico e escrito, e ajustando às descritas na matriz 
referida.  A definição da anomalia passa então pela seleção progressiva de opções existentes, 
respetivamente reunidas em grupos, que se apresentam posicionados do geral para o particular até 
convergirem num diagnóstico. O técnico deve selecionar, portanto:  

1) Zona do edifício 
a) Elemento 

i) Componente 
(1) Anomalia 

(a) Causa/Manifestação 

A seleção respectiva de cada campo irá resultar numa referência alfanumérica que corresponde à referida 
“Ficha de Reabilitação”, na qual se encontram detalhadas as seguintes informações: i) Descrição sumária 
da anomalia; ii) Causas possíveis; iii) Consequências; iv) Estratégias de reabilitação.  

 

2.5.1.8 Fichas de Apresentação dos Métodos Correntes de Inspeção e Ensaio - (Cóias, 2006) 

No livro “Inspeções e ensaios na reabilitação de edifícios” (2006) são apresentadas 44 fichas de métodos 
correntes de inspeção e ensaio, com base na experiência do autor e da sua equipa e literatura 
especializada. As fichas além de serem adequadas aos edifícios correntes, também são para edifícios 
antigos. A informação distribui-se maioritariamente por quatro campos: i) introdução; ii) equipamento; 
iii) metodologia; iv) campo de aplicação; v) referências bibliográficas.  

 

2.5.1.9 Ficha de classificação de danos - Correa (2011) (Tirello e Correa, 2012) 

O autor elaborou as “Fichas de classificação de danos” no âmbito do desenvolvimento (Correa, 2011)  
aplicado à empresa Lidgerwood Manufacturing Company de Campinas, no Brasil. Tendo como base o 
diagnóstico das anomalias realizado in situ ao edifício, foram produzidas as fichas de identificação de 
danos com os registos fotográficos feitos para cada anomalia. Além da descrição associada à anomalia, 
também foi incluída a representação gráfica a ser adotada na elaboração do mapa de danos com recurso 
ao software AutoCAD. O corpo da ficha (Fig. 2.24) contém campos de texto como: i) Código; ii) Nome 
da anomalia em português e italiano: iii) Tipo de substrato envolvido; iv) Causas; v) Principais 
mecanismos de ação da anomalia em questão. Os campos com referências gráficas são: vi) Régua 
graduada por tonalidades indicando o estado de alteração do substrato; vii) Imagem extraída da norma 
(UNI 11182 Ente Nazionale Italiano di Unificazione, 2006) para exemplificar e facilitar a identificação 
da anomalia; viii) Representação gráfica adotada para aquele tipo de anomalia (extraída de 
(Raccomandazione NORMAL 1/88 CNR-ICR, 1990)), com guia rápido de comandos realizados no 
software AutoCAD para auxiliar a correta representação da anomalia de acordo com as sugestões dos 
autores; xi) Imagem da anomalia.   
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Fig. 2.24 - Exemplo de "Ficha de Identificação de Danos" elaborada por (Correa, 2011). 

 

2.5.1.10 State of Art of Building Pathology - CIB W086 (2013)  

Em 2013, o CIBW086 , sob edição de Vasco Peixoto de Freitas, com a participação de vários autores 
publicou um livro reunindo diversos catálogos de patologia em edifícios (Guimarães et al., 2013), tendo 
sistematizado informações a este respeito. O trabalho aborda desde metodologias de investigação das 
patologias à disseminação da informação por meio de catálogos de danos em edifícios, servindo também 
como orientação da presente dissertação, por incluir exemplos de monitorização de anomalias estruturais 
em edifícios históricos.  

 

2.5.2 ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA 

Embora a maioria das ocorrências de anomalias em elementos não estruturais possa ser resolvida de 
uma forma sistémica, reforça-se a necessidade de avaliar as particularidades relacionadas às anomalias 
estruturais. Com os dados das inspeções, o cruzamento de informações, a consistência entre os dados in 
situ e a posterior documentação, um técnico pode diagnosticar a anomalia e definir a melhor técnica de 
intervenção. Neste contexto, a aquisição de dados corretamente documentados sobre o desenvolvimento 
de anomalias na construção é indispensável para o planeamento das ações de reparação. A fiabilidade 
desta informação é fundamental para comunicar de forma coerente os danos presentes e respetivo 
método de intervenção aos clientes, nos casos de trabalhos de consultoria a projetos de reabilitação.   

De entre os métodos analisados percebe-se que  possuem uma estrutura semelhante quanto à organização 
do conteúdo (Ferraz et al., 2015). No que se refere à descrição de anomalias são constituídos por: i) 
Descrição / identificação da anomalia; ii) Causas prováveis; e em sua maioria apresentam: iii) 
Diagnóstico e técnica de reparação. Indubitavelmente, a estrutura análoga às fichas ao longo dos anos 
fornece uma diretriz para criar catálogos de fichas de anomalias, uma vez que a prática corrente na 
literatura e na indústria demostra que os catálogos apresentados estão bem adaptados para satisfazer os 
princípios pelos quais foram criados. Entretanto, é importante ressaltar que a metodologia desenvolvida 
no presente trabalho deva ser adequada às necessidades da empresa (NCREP) tendo em consideração a 
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facilidade de interpretar a informação e de documentar de acordo com as práticas que utilizam. As fichas 

são então analisadas com a perspetiva de facilitarem e serem adaptadas ao contexto empresarial, em 

particular nos trabalhos da NCREP.  

As fichas que representam o ponto de partida para a análise sistémica da patologia em edifícios baseados 

em fichas de anomalia são: Defect action sheets (1982), Fichas de reparação de anomalias (1985) e 

Cases of failure information sheet (1993).  Embora a análise sistémica dos dados recolhidos tenha sido 

importante para estabelecer bases de dados confiáveis, estes estão limitados à orientação para prevenção 

e reparação de anomalias especificamente em elementos não-estruturais. Por outro lado, os conteúdos 

da informação dessas fichas poderão estar em desacordo com as práticas construtivas, devido ao avanço 

das técnicas de construção e reparação ao longo dos anos.   

Também são encontrados métodos de avaliação que fazem uso de tecnologias de informação mais 

recentes as quais estão acessíveis através de um website, a partir de onde podem ser descarregadas e 

impressas. São elas: Fiches pathologie du bâtiment (1995) e Patorreb (2004). Neste último, a 

apresentação gráfica de cada um dos elementos construtivos sinalizados pela ilustração de uma 

construção genérica, aos quais as fichas das anomalias estão associadas, aponta para uma interação 

amigável com o utilizador. Entretanto, os conteúdos das fichas presentes no Patorreb (2004) são 

referentes às anomalias não-estruturais em edifícios novos e apresentam um volume de informação mais 

extenso do que o requerido às práticas na empresa.  

O Método Simplificado de diagnóstico em anomalias e edifícios (2005) embora contenha descrições de 

anomalias estruturais, possui enfoque em edifícios novos, além de não fazer uso de uma ferramenta 

informática que auxilie na localização destas anomalias e facilite a visualização gráfica por parte do 

usuário.  

A ficha de classificação de danos (2011), diferente das discutidas anteriormente, passa a incluir uma 

representação gráfica a ser adotada na elaboração do mapa de danos com recurso ao software AutoCAD. 

Portanto, além de possuir um formato sintético da descrição da anomalia, também permite estabelecer 

uma conexão com o documento subsequente: o mapa de danos. Dessa forma, este método aponta para 

uma gestão da informação adequada, em que é estabelecida uma consistência entre a representação 

gráfica e a caraterização da anomalia. Entretanto, como será discutido na subsecção 2.6.2, a utilização 

da ferramenta de aplicação torna-se limitada frente às tecnologias atualmente disponíveis, uma vez que 

neste método as informações gráficas e não-gráficas ficam armazenadas em ficheiros distintos, 

condicionando a interpretação do mapa de danos à consulta da ficha de classificação da anomalia.  

O comportamento das estruturas em edifícios antigos difere dos edifícios novos quanto a origem das 

anomalias análogas, como por exemplo a fissuração em paredes. A remoção de paredes sem função 

estrutural em pavimentos inferiores pode levar a um aumento da deformação dos pavimentos e 

assentamento das paredes gerando fissuras. Esta situação afeta o equilíbrio original do edifício, por este 

motivo, o edifício deve ser avaliado correntemente na sua globalidade e as causas dessas deficiências 

podem ser diversas. 

No Quadro 2.2 apresentam-se os catálogos de fichas de anomalias identificados com o conteúdo 

relevante correspondente. 
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Quadro 2.2 - Síntese dos catálogos com os conteúdos relevantes que apresentam. 

Catálogo de fichas de 

anomalias 

Sub-

secção 

Identificação de 

anomalias 

estruturais 

Identificação de 

anomalias em 

Edifícios antigos 

Uso de 

ferramenta 

informática 

Defect action Sheet - BRE 

(1982) 

2.5.1.1 - - - 

Fichas de Reparação de 

Anomalias - LNEC (1985) 

2.5.1.2 x - - 

Cases of Failure Information 

Sheet - CIB; (1993,2013) 

2.5.1.3 - - - 

Fiches Pathologie Du Bâtiment 

- AQC (1995) 

2.5.1.4 x - x 

Fichas de Diagnósticos e de 

Intervenção - FDI (2003) 

2.5.1.5 - - x 

Fichas de Patologia - 

PATORREB (2004); 

2.5.1.6 - - x 

Método Simplificado de 

Diagnóstico de anomalias em 

edifícios (2005) 

2.5.1.7 x - - 

Fichas de Apresentação dos 

Métodos Correntes de 

Inspeção e Ensaio - Cóias 

(2006); 

2.5.1.8 - x - 

Ficha de classificação de 

danos - Corrêa (2011) 

2.5.1.9 - - x 

 

 

 MAPA DE DANOS 

2.6.1 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DE MAPAS DE DANOS 

“O mapa de danos é um documento gráfico-fotográfico que sintetiza o resultado das investigações 

sobre as alterações estruturais e funcionais nos materiais, nas técnicas, nos sistemas e nos componentes 

construtivos.” (Tinoco e L., 2009) Há diversos modelos de Mapas de Danos que variam de acordo com 

a criatividade e método do próprio profissional. Esta subsecção visa retomar as variadas formas de 

representação do mapa de danos para que, posteriormente, no capítulo 5, a metodologia do presente 

trabalho possa vir a preencher algumas das lacunas encontradas nas atuais representações aqui 

discutidas.  

De acordo com o trabalho (Carvalho e Zanoni, 2017) foram reunidos exemplares que pudessem ser 

enquadrados como mapas de danos de edificações patrimoniais, neste caso particular, brasileiras. No 

estudo realizado, discute-se a elaboração de mapas de danos por diferentes autores com o objetivo de 

observar semelhanças e divergências entre os métodos e a própria subjetividade imposta pelo método 
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de trabalho de cada autor. A partir da análise dos métodos adotados identificam-se os elementos gráficos 

primordiais em um mapa de danos, tendo como objetivo aperfeiçoar as representações gráficas das 

anomalias e investigar a terminologia adotada atualmente nos registos. As considerações feitas no 

âmbito da presente dissertação apontam tanto para questões análogas encontradas em (Carvalho e 

Zanoni, 2017), como contribui para o desenvolvimento de um método sistematizado de representar as 

anomalias, identificando potenciais para preencher algumas lacunas encontradas.  

Os autores (Tirello e Correa, 2012) na continuidade do trabalho de elaboração das fichas de classificação 

de danos (2.5.1.9), expõem um exemplo de representação das anomalias de uma parte da fachada da 

edificação em estudo (Fig. 2.25). O mapa de danos, então produzido, traz o desenho 2D da fachada 

(elaborado no software AutoCAD) no qual o autor as diferenciou por meio de estampas e cores distintas 

para que o contraste entre elas permitisse uma fácil distinção.  Esta representação em forma de projeto 

serviu de apoio para a identificação das anomalias.  

 

 

Fig. 2.25 - Mapa de danos de (Correa, 2011). 

 

O maior número de parâmetros contemplado nas fichas de (Correa, 2011) possibilita um processo de 

inspeção menos subjetivo e consequentemente, melhor fundamentado. Na análise feita por (Correa, 

2011) fica claro que a sistematização das fichas de anomalias em conjunto com o mapa de danos, nos 

quais os códigos atribuídos são os mesmos dos das fichas, permitiu uma leitura técnica menos genérica. 

Além da identificação gráfica, é assinalada para cada anomalia a mesma codificação presente nas fichas, 

além de conter detalhes (em forma de texto) sobre a situação registada no mapa, como forma de 

esclarecer e especificar individualmente cada um dos registos de anomalia, permitindo uma leitura 

técnica menos genérica. Outro fato importante é a presença da legenda como forma de esclarecimento 

sobre o tipo de anomalia identificada no desenho da fachada. 

O segundo caso analisado foi o mapa de danos produzidos pelo IPHAN em 2003 para a Igreja dos Santos 

Cosme e Damião, em Pernambuco (Brasil). O autor (Teles, 2016), além do desenho gráfico com a devida 
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identificação das anomalias em forma de mapa de danos, também procederam com o levantamento 

fotográfico inicial das anomalias presentes na edificação. Alguns aspetos são semelhantes aos 

mencionados anteriormente no mapa de danos produzido por (Correa, 2011). Na produção do IPAHN 

em 2003, apresentado e modificado por (Teles, 2016), percebe-se também o desenho produzido no 

software AutoCAD e a identificação das anomalias por meio de contrastes de estampas, manchas ou 

linhas pertencentes a layers coloridas (Fig. 2.26). 

 

 

Fig. 2.26 - Mapa de danos elaborado pelo IPHAN em 2003 e modificado por Teles em 2016 (Teles, 2016). 

 

O terceiro caso analisado em (Carvalho e Zanoni, 2017) foi o edifício Sobrado do Imperador, também 

localizado em Pernambuco (Brasil), realizado por Tinoco (Tinoco e L., 2009). Nesta produção, o autor 

utiliza o mesmo método gráfico para registrar as anomalias em todos os mapas de danos.  

Foi feito um registo fotográfico da mesma fachada digitalizada da edificação e indicados, por meio de 

uma codificação que depois é especificada na tabela localizada na lateral direita, os elementos e 

componentes construtivos que apresentaram alguma anomalia, a sua degradação e a devida intervenção 

para cada registro. Critérios subjetivos também estão presentes na representação gráfica das anomalias, 

como é o caso da vegetação identificada no edifício (representada por meio de manchas brancas na Fig. 

2.27), que coincidentemente possui mesma representação que a de placa cerâmica destacada, causando 

certa confusão a respeito da distinção entre uma anomalia e outra. Esta uma falha de consistência dentro 

do mesmo projeto.  
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Fig. 2.27 - Mapa de danos Sobrado Imperador elaborado por (Tinoco e L., 2009). 

 

2.6.2 LIMITAÇÕES DAS ABORDAGENS CORRENTES 

Diante do exposto, percebe-se que apesar do registo de anomalias em edificações, por meio de mapa de 

danos, ser uma ferramenta bastante difundida, algumas lacunas ainda são recorrentes, tanto em relação 

à terminologia quanto à própria apresentação visual do documento. Após a análise dos casos 

pertencentes à amostra, verificou-se uma heterogeneidade tanto na terminologia utilizada para 

denominar as anomalias quanto em relação à forma de representação gráfica das mesmas.  O arquivo 

visual acaba por obedecer a parâmetros pessoais e subjetivos, uma vez que não houve tentativa de 

proceder com a padronização dos registos, como por exemplo a diferença no layout de apresentação dos 

trabalhos desenvolvidos (Carvalho e Zanoni, 2017).  

Os danos nos mapas apresentados por (Carvalho e Zanoni, 2017) possuem um particular enfoque no 

restauro e reabilitação particularmente arquitetónica e por isso não contemplam o objetivo do presente 

relatório. No entanto, a análise fornece uma visão geral quanto às lacunas existentes na representação 

das anomalias num esquema gráfico e da falta de padronização quando este é feito. Embora os critérios 

pessoais adotados não representem um problema quando os projetos são feitos por empresas ou 

entidades distintas, essa subjetividade pode resultar em falhas de inconsistência em projetos feitos pela 

mesma empresa, a representação possa não estar coerente entre eles devido a cada técnico adotar um 

critério subjetivo.  

A catalogação de anomalias e danos, no desenvolvimento do presente trabalho num contexto empresarial 

além de apontar para essa questão, visa sistematizar a identificação das anomalias com o uso de um 

critério objetivo a fim de auxiliar a documentação visual dentro de um modelo BIM. Para isso, é 
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fundamental ter em conta uma forma única de representar a mesma anomalia, desde as anotações 

provenientes da visita de inspeção à elaboração dos mapas de danos.   

Cada vez mais os profissionais que trabalham com a preservação das edificações de valor histórico 

cultural tem feito o uso de instrumentos e técnicas mais sofisticadas, como por exemplo a utilização de 

equipamentos eletrónicos como o scanner digital para mapear o estado de conservação do património 

edificado (Carvalho e Zanoni, 2017).   

Outra condição apresentada nos métodos aponta para a utilização de uma ferramenta de desenho que, 

embora seja assistido com recurso ao computador (CAD), acaba por limitar a representação da 

informação apenas às duas dimensões (2D). No contexto atual, em que cada vez mais o volume de 

intercâmbio de dados entre os profissionais da indústria AEC aumenta, é almejado, na tentativa de 

poupar tempo e esforço, o uso de ferramentas que incorporem outras dimensões ao desenho (custo de 

reparação, fotografias, modelo geométrico são alguns exemplos). Uma das soluções passaria por utilizar 

ferramentas BIM com o intuito de normalizar instâncias do desenho além de agregar informação gráficas 

e não-gráficas a um único modelo a ser compartilhado entre equipas do projeto de restauro e reabilitação.  
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BIM COMO FERRAMENTA 

DE APOIO A GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 

 

 ASPETOS GERAIS  

No final da década de 70, Charles M.Eastman, elabora o que viria a ser as diretrizes do BIM, onde este 
aborda nas suas teorias a modelação de dados de produtos de construção. Desde então o tema passou a 
ser mais explorado. Entretanto, apenas em 2002, o acrônimo BIM passou a ser utilizado como é 
conhecido hoje, por Phil Berstein e depois generalizado por Jerry Laiserin, para descrever a 
representação digital dos processos de construção (Eastman et al., 2008) . 

O acrónimo BIM do inglês Building Information Modelling ou Model representa a mudança de 
paradigma da forma como a informação é gerida dentro da indústria da construção. Nos processos 
convencionais, as informações são trocadas no papel e isso abre espaço para muitas interpretações, 
equívocos e erros. Assim, muitos dos erros são cometidos por falta de coordenação e não raras vezes o 
tempo e o orçamento são excedidos (International buildingSMART, 2019). Assim verifica-se a 
necessidade de proceder com algumas mudanças na forma como a informação é trocada, armazenada e 
tratada entre as disciplinas e ao longo do ciclo de vida dos edifícios, a fim de aumentar a produtividade 
no setor.  

A incorporação da metodologia BIM nos processos da indústria AEC visa possibilitar o acesso a um 
grande conjunto de informação inserido numa representação virtual do empreendimento, por parte dos 
diferentes intervenientes no projeto, criando um repositório partilhado e dinâmico que promove a 
integração de toda essa informação (geométrica e não geométrica). Estes objetivos são atingidos uma 
vez que o BIM se baseia na modelação paramétrica e na interoperabilidade suportada por ficheiros de 
padrão aberto e é graças às relações paramétricas criadas que toda a informação inserida se interliga 
levando a atualização em tempo real a todas as alterações feitas, evitando assim a propagação de erros 
e a duplicação de informação. 

O BIM é muitas vezes erroneamente reduzido a uma ferramenta ou apenas a representação gráfica 
tridimensional. Ao contrário, o BIM é um novo método de trabalho em constante evolução e não pode 
ser caracterizada como uma ferramenta ou como uma solução única, bem como não é um programa. 
Este constitui um processo de colaboração entre todos, o qual faz uso de ferramentas BIM para apoiar 
decisões e elaborar um modelo BIM, recorrendo para isso a uma base de dados integrada que lhe vai 
sendo adicionando valor ao longo do tempo. Portanto, não é um ato isolado, mas sim, um processo em 
constante desenvolvimento. 
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Um modelo BIM, aquele criado com recurso a programas de modelação onde é inserida parte da 
informação relevante do projeto para representar tridimensionalmente o edifício, nunca se dá por 
concluído. Pois há sempre possibilidade de inserir nova informação ao longo de toda a vida útil do 
edifício, enriquecendo constantemente o modelo. Por esse motivo, importa definir qual o nível de 
pormenorização adequado para o modelo que seja suficiente para o fim a que se destina.  

No presente capítulo a definição de BIM, no subcapítulo 3.2, é discutida por diversas referências como 
forma de identificar as interpretações diferentes que as próprias organizações e utilizadores da 
metodologia se deparam frequentemente. Seguem-se, os conceitos relacionados com o BIM 
correntemente usados na indústria, explicados no subcapítulo 3.3 com o intuito de contextualizar a base 
da aplicação desta ferramenta. No subcapítulo 3.4 é avaliada a forma como o BIM tem sido aplicado a 
edifícios existentes e as lacunas presentes nessa abordagem. Por fim, no subcapítulo 3.5, são listados os 
benefícios e desafios da incorporação desta metodologia na indústria atualmente. A questão que se 
coloca neste subcapítulo remete ao esforço inicial que a adoção de uma nova metodologia possa implicar 
aos seus utilizadores. Em contrapartida os benefícios que esta vem a oferecer podem justificar o esforço 
despendido. 

 

 DEFINIÇÃO 

O acrónimo BIM denominado Building Information Modelling ou Model do português Modelação ou 
Modelo de Informação na Construção pode ser compreendido, dependendo do contexto, como um 
produto quando se trata de um modelo, ou como um processo quando interpretado como uma 
metodologia. Na última década a implementação do BIM tem-se popularizado na indústria AEC 
(Arquitetura, Engenharia e Construção) devido a mais-valia que proporciona quando associado as 
práticas correntes na indústria.  

A definição do que é o BIM, entretanto, não é a mesma para as entidades e normativas de referência que 
regem o seu uso. De maneira que, ao longos dos anos outros conceitos além do produto e do processo 
foram incorporados no discurso de profissionais e na prática corrente de grandes indústrias. Muitos 
destes referem-se ao BIM de acordo com as vantagens que a aplicação de tal metodologia confere, como: 
ferramenta de apoio à decisão, compartilhável e presente em todos os estágios do ciclo de vida de uma 
construção (Fig. 3.1).   

 

1. Projeto detalhado 

2. Análise 

3. Documentação 

4. Fabricação 

5. Construção 

6. Logística da construção 

7. Operação e manutenção 

8. Demolição 

9. Renovação 

10. Programação 

11. Projeto Conceitual  

Fig. 3.1 - BIM em todas as fases do ciclo de vida de uma construção (Reuters). 
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No Quadro 3.1 expõe-se um levantamento da definição do BIM tendo por referência diferentes 
instituições ligadas à sua regularização num panorama internacional, na tentativa de englobar tudo 
aquilo que o BIM pode vir a representar e oferecer. Em cada uma das definições apresentam-se 
conceitos-chave que auxiliam na caraterização do BIM tais como: modelo único, modelo representativo, 
múltiplas fontes, simulação, compartilhável em todos os estágios do ciclo de vida de uma construção. 
Juntos, esses conceitos sintetizam (oferecem uma visão geral) das principais caraterísticas/da 
representatividade do BIM.  

Quadro 3.1 - Síntese da definição do BIM por diferentes referências. 

Definição Modelo único 

e 

representativo 

Múltiplas 

fontes 

Suporte 

a 

decisão 

Compar-

tilhável 

Todos 

os 

estágios 

Construção de um modelo que contenha a 

informação sobre o edifício, bem como todas as 

fases do seu ciclo de vida (ISO 16757-1.2015, 

2015). 

x 
   

x 

Conjunto discreto de informações eletrônicas 

orientadas a objetos usadas para projetar, 

construir e operar um ativo construído (PAS 

1192-5:2015, 2015). 

    
x 

Representação digital de caraterísticas físicas e 

funcionais de uma construção ao longo do seu 

ciclo de vida (BS 8536:2010, 2010). 

    
x 

Modelo de informação rico que consiste em 

fontes de dados potencialmente múltiplas, cujos 

elementos podem ser compartilhados entre 

todas as partes interessadas (equipa do projeto 

e da construção, dono de obra e gestor) e serem 

mantidos durante a vida útil de um edifício, 

desde  a conceção até a demolição (NBS). 

 
x 

 
x x 

Representação digital compartilhada de 

caraterísticas físicas e funcionais de qualquer 

objeto construído (edifícios, pontes, estradas, 

etc.) que seja uma base confiável para decisões 

(ISO 29481-1:2010, 2010). 

x x x x 
 

Representação digital de caraterística físicas e 

funcionais de uma instalação que cria uma fonte 

de conhecimento compartilhável de informação 

sobre esta, formando uma base fiável para 

decisões durante seu ciclo de vida, desde os 

estágios iniciais de conceção a demolição (RIBA 

Architecture). 

x 
 

x x x 
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O BIM  é um processo que envolve a criação e 

o uso de um modelo 3D inteligente para informar 

e comunicar as decisões do projeto: criação, 

visualização, simulação e colaboração 

(Autodesk). 

  
x 

 
x 

A tecnologia BIM permite criar modelos virtuais 

de edifícios em fases, possibilitando melhor 

análise e maior controle do que os processos 

manuais. Esses modelos, ao serem concluídos, 

contêm geometria e dados precisos para servir 

de suporte às atividades de construção, 

fabricação e aquisição (Eastman et al., 2008). 

x 
 

x 
 

x 

 

 CONCEITOS  

3.3.1 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA 

No BIM a construção de um modelo tem como premissa a modelação paramétrica baseada num objeto. 
Um modelo nada mais é que a descrição esquemática ou representação da realidade, especialmente um 
objeto ou um sistema, que responde pelas suas propriedades e é usado para estudar as suas caraterísticas 
(Poças, 2009). Neste tipo de modelo, as formas e outras propriedades são definidas e controladas de 
acordo com a hierarquia de parâmetros nos níveis de montagem e submontagem, ou ainda num nível de 
objeto individual. Os parâmetros podem ter o seu valor definido pelo utilizador, dependerem de valores 
fixos ou ainda serem retirados da relação com a sua própria forma. Por exemplo, num modelo 
paramétrico uma parede é um objeto que contém parâmetros geométricos como a espessura, o 
comprimento, a altura, a encurvadura, além de estabelecer relações com elementos adjacentes como 
conter uma porta embebida, e com o espaço por ser um objeto de separação entre duas áreas.  

Num desenho paramétrico, ao invés de desenhar cada elemento de construção como uma parede ou 
porta, o desenhador define o modelo da família ou da classe de elemento, onde o conjunto de relações e 
regras para controlar os parâmetros para cada elemento possa ser gerado, mas que irá variar de acordo 
com o contexto. Objetos são definidos usando parâmetros que envolvem ângulos, distâncias, e regras 
como: vinculado a, paralelo a, e distancia de. Essas relações permitem que cada classe de elemento varie 
de acordo com seu próprio conjunto de parâmetros e relação contextual. Alternativamente, as regras 
podem ser definidas como requisitos que o desenho deve satisfazer, permitindo que o projetista possa 
efetuar mudanças enquanto as regras forem estabelecidas e atualizar automaticamente os detalhes para 
manter um bom desenho do elemento afetar o utilizador no caso das definições não serem satisfeitas 
(Eastman et al., 2008).   

A modelação paramétrica permite que diversas informações sejam associadas aos objetos constituintes 
do modelo. Essas informações podem ser tanto individuais, como relações que o objeto estabelece com 
as adjacências, como conjuntos em que todos os objetos ou um conjunto de objetos com mesmas 
caraterísticas e parâmetros são considerados (Fig. 3.2). Dessa forma, o utilizador possui maior nível de 
controle do conteúdo do modelo como para proceder alterações nesta representação. Com a introdução 
deste tipo de relações num modelo BIM irá providenciar uma melhoria da coordenação, qualidade, 
consistência e confiança facultada aos objetos e parâmetros criados.  
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Fig. 3.2 - Estrutura conceptual de uma parede objeto de uma família com extremidades associadas e faces 

limitadas (Eastman et al., 2008). 

 

3.3.2 INTEROPERABILIDADE 

Um dos principais benefícios da incorporação do BIM na indústria AEC, seja na etapa de construção ou 
de manutenção e reabilitação de edifícios existentes, é a troca de informação mais fiável entre os 
intervenientes do processo. Uma só aplicação de computador não consegue suportar todas as tarefas 
associadas ao projeto e à construção de edifícios, uma vez que cada especialidade tem preferência por 
usar um tipo de aplicação para desenvolver seu projeto e isso resulta na incompatibilidade de formato 
dos arquivos. A interoperabilidade possibilita transpor a informação entre aplicações, permitindo que os 
múltiplos técnicos associados ao projeto possam contribuir com o trabalho mais facilmente.  

A interoperabilidade é então definida como a capacidade de dois ou mais sistemas trocarem informação 
entre si e de cada um deles poder ler e reutilizar a mesma para outros fins (Fig. 3.4). O uso da 
interoperabilidade entre programas visa idealmente evitar a acumulação de informação repetida 
permitindo que a modificação  de algum dado num programa seja perpetuada para todos os outros 
programas em uso. O formato universal de troca de dados entre programas da indústria AEC, o Industry 
Foundation Class (IFC), foi então criado como resultado de um esforço internacional da indústria de 
diversos países.   

Existem três principais faces da interoperabilidade desenvolvidos pela buildingSMART (organização 
mundial derivada da antiga IAI - International Alliance for Interoperability) que dependem e interagem 
entre si: IFC, IFD e IDM (IAI -International Alliance for interoperability.2001a., 2001; International 
buildingSMART, 2019). O IFC representa o modelo de dados que transporta a informação, o IDM 
descreve a informação do manual de entrega e do processo, o IFD faz o mapeamento dos termos e 
funciona como um dicionário. No centro da  Fig. 3.3. encontra-se representado além das três faces, o 
Model View Definitions (MVD) que define o subconjunto de dados IFC necessários para satisfazer os 
requisitos específicos de troca de informação no setor AEC durante o ciclo de vida de um projeto de 
construção, traduzindo os processos para exigências técnicas. 
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Fig. 3.3 - Triângulo padrão de formatos e normas adaptado de (International buildingSMART, 2019). 

O Industry Foundation Classes (IFC) foi desenvolvido para criar um largo conjunto de dados 
consistentes de representação de informação do edifício para intercâmbio entre os softwares da indústria 
AEC. O conceito por trás da partilha de arquivos com o mesmo formato depende da interoperabilidade, 
que representa pessoas diferentes tratando informação simultaneamente e extraindo dados da mesma 
fonte. Dessa forma, o IFC é um formato aberto que permite que todas as informações digitais sejam 
compartilhadas de forma exclusiva e padronizada, chamada dicionário de dados. O dicionário de dados 
padroniza todos os tipos de entidades, propriedades e classificação e tem como objetivo garantir que 
todas as aplicações usadas no BIM entendam a informação no modelo de construção (International 
buildingSMART, 2019).  

O  Information Delivery Manual (IDM) representado na norma ISO 29481, atua sobre os processos e 
fluxos de informação criados durante o ciclo de vida de um empreendimento, fornecendo especificações 
detalhadas das etapas e os resultados de sua execução (Eastman e Sacks, 2010). Para além de descrever 
a informação necessária durante cada fase do projeto, a norma também indica o tipo de informação que 
cada utilizador, a desempenhar um papel específico, deve prover em determinada fase do mesmo e 
agrupa informações que são necessárias em atividades associadas. 

O International Framework for Dictionaries (IFD), é composto por um dicionário de dados (bSDD) 
aberto, compartilhado, internacional e estruturado, destinado a aplicar normas de definições e 
terminologias os modelos BIM. A biblioteca IFD permite o vínculo entre o modelo e vários bancos de 
dados com dados específicos do projeto e do produto. As normas e definições aplicadas a esta biblioteca 
são baseadas em normas ISO, em particular a ISO 12006-3. Este conceito acaba por adequar a 
metodologia de trabalho a equipas com profissionais de diferentes nacionalidades permitindo que a 
comunicação e consequente interpretação da informação seja feita do mesmo modo, independentemente 
do idioma (NBS). 

Na Fig. 3.4 é ilustrado um cenário tipo de importação de dados de uma aplicação a outra por meio do 
IFC em que a aplicação fonte tem a informação modelada para ser usada pela aplicação receptora. Na 
aplicação fonte (source application) há um tradutor que extrai a informação da estrutura de dados nativa 
e as atribui às classes de entidade apropriadas do IFC. As entidades de dados são então mapeadas para 
os objetos do IFC, neste caso, num formato de texto definido pelo ISO STEP Parte-21.  O ficheiro é 
então recebido por outra aplicação e interpretada pelo tradutor da aplicação recetora nos termos dos 
objetos do IFC que representa. O tradutor da aplicação recetora escreve, então, os objetos relevantes do 
IFC dentro da estrutura de dados nativa para uso (Eastman et al., 2008).  

É importante que os dados a serem trocados de uma base para outra base de dados, ou até mesmo 
programas distintos, devem ter uma estrutura em comum para que a informação seja corretamente 
interpretada.  
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Fig. 3.4 - Cenário tipo de importação de dados entre duas aplicações. Adaptado de (Eastman et al., 2008). 

 

Todos os métodos de interoperabilidade lidam com problemas associados à respetiva versão. Quando 
uma aplicação é atualizada fornecendo novas capacidades é provável que afete o mecanismo de troca, 
tornando-o corrompido nos casos em que há uma má gestão da manutenção de versões ou dos padrões 
de troca (BIMhandbook). A interoperabilidade não seria atingida se o IDM não fosse suportado por 
todos os programas a serem usados durante um projeto e se estes não interpretassem de igual forma a 
informação trocada. A interoperabilidade é garantida quando o IDM assim como o IFC e o IFD estão 
corretamente definidos. 

 

3.3.3 NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO (LOD) 

Inicialmente denominado nível de definição, o acrónimo LOD foi atualizado, em 2013, para nível 
desenvolvimento do inglês Level of development (LOD) (AIA Contract Document, 2013). O LOD 
acompanhado de um número (100, 200, 300 até 500) visa informar a equipa de projeto e ao dono de 
obra sobre a quantidade de dados gráficos e não gráficos que estejam vinculados entre si com precisão 
e claramente estruturados no modelo. Este conceito especifica a igual importância atribuída à 
informação geométrica e não-geométrica que compõem o modelo, embora não raras vezes uma 
geometria complexa possa dar a impressão de um alto nível de desenvolvimento ainda que seja 
deficiente de informação para tornar o modelo inteligente. O LOD é a combinação de outros dois níveis, 
nomeadamente o nível de informação (Loi) e o nível de detalhe (Lod). Os dados gráficos são definidos 
como “dados transmitidos usando forma e disposição no espaço” e os dados não gráficos como “dados 
transmitidos usando caracteres alfanuméricos” (BS 8536:2010, 2010). À medida que os estágios 
avançam e a proposta se desenvolve, os dados gráficos (Lod) e não gráficos (Loi) são construídos num 
espaço digital compartilhado, conhecido como ambiente de dados comuns, do inglês common data 
environment (CDE).  

O modelo em si, é a descrição esquemática ou a representação da realidade, em particular de um objeto 
ou sistema que conta com as suas propriedades e é usado para estudar algumas de suas caraterísticas. 
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Portanto, o modelo possui um número limitado de propriedades comuns a realidade de acordo com a 
simulação que se deseja fazer. O conceito de LOD dá uma impressão sobre em que momento do processo 
de desenvolvimento do modelo este se encontra. Dessa forma, níveis mais altos do LOD resultariam em 
modelos mais desenvolvidos e consequentemente mais estáveis e menos sujeitos a mudanças. No 
entanto, acredita-se que a especificação atual dos conceitos de LOD não fornece uma concordância e 
entendimento claros sobre a finalidade do modelo (Berlo e Bomhof, 2014). Mais do que a quantidade 
de informação fornecida por cada integrante da equipa ao trabalhar em colaboração, deve-se saber 
exatamente para que o modelo pode ser usado, quais dados no modelo são definidos e qual nível de 
confiança o modelo é apropriado. Em vez de apenas abordar o número de LOD de acordo com a Tabela 
de Elementos do Modelo (AIA, 2008), os Níveis de Informação Holandeses (Berlo e Bomhof, 2014) 
(Berlo et al.) oferecem uma nova abordagem baseada na forma como os integrantes da equipa podem 
confiar num modelo e consequentemente na sua decisão.  

As especificações do LOD ainda estão atualizadas no BIM Forum, que é uma página da Web com 
colaboradores do setor de AEC. A última edição (BIM Forum, 2019) define os níveis de 
desenvolvimento como: 

• LOD 100: O elemento é representado no modelo graficamente com um símbolo ou outra 
representação genérica.  

• LOD 200: O elemento é representado graficamente dentro do modelo como um sistema, objeto 
ou conjunto genérico. As quantidades relativas como o tamanho, a forma, a localização e a 
orientação são aproximadas. As informações não gráficas também podem ser anexadas ao 
elemento do modelo e as informações derivadas dos elementos do LOD 200 são consideradas 
aproximadas. 

• LOD 300: O elemento é representado graficamente dentro do modelo como um sistema, objeto 
ou conjunto específico em termos de quantidade, tamanho, forma, localização e orientação. A 
origem do projeto é definida e o elemento é localizado com precisão em relação à origem do 
projeto. Os valores dos parâmetros citados podem ser medidos diretamente do modelo sem se 
referir a informações não modeladas, como anotações ou chamadas de dimensão.  

• LOD 350: Análogo ao LOD 300 exceto pelo elemento no modelo estabelecer interfaces com 
outros sistemas de construção. Informações não gráficas também podem ser anexadas ao 
Elemento de Modelo.  

• LOD 400: Análogo ao LOD 300 exceto por incluir informações de detalhe, fabricação, 
montagem e instalação. Informações não gráficas também podem ser anexadas ao Elemento de 
Modelo. Um elemento LOD 400 é modelado com detalhe e precisão suficientes para a 
fabricação do componente representado. Também dispensa anotações ou chamadas de dimensão 
para referir a informações não modeladas, nomeadamente a quantidade, o tamanho, a forma, a 
localização e a orientação do elemento, conforme projetado, pois estas podem ser medidas 
diretamente do modelo. 

• LOD 500: O Elemento do Modelo é uma representação verificada em campo em termos de 
tamanho, forma, localização, quantidade e orientação. Informação não gráficas também podem 
ser anexadas aos Elementos do Modelo. Como o LOD 500 se refere à verificação de campo, 
não é uma indicação de progressão para um nível mais alto de geometria de elemento de modelo 
ou informação não gráfica. 

Na Fig. 3.5 é apresentado um exemplo dos diferentes níveis de desenvolvimento para um elemento do 
modelo (pilar) com informações textuais e gráficas. 
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Fig. 3.5 - Nível de desenvolvimento de dados gráficos (BIM Forum, 2019). 

 

 O BIM EM EDIFÍCIOS EXISTENTES 

A elaboração do BIM permite acompanhar o estado e avaliar o desempenho do edifício durante as 
diversas fases do seu ciclo de vida. Ainda assim, as funcionalidades mais exploradas são relativas as 
novas construções e concentram-se no projeto e visualização, aquisição, manufatura, gestão da 
construção e coordenação, em vez de comissionamento, gestão de instalações ou desconstrução como 
demostra a revisão da literatura realizada por (Volk, Stengel e Schultmann, 2014). Entretanto, com a 
estagnação da construção nos países industrializados e a necessidade de preservar a memória cultural 
dos centros históricos o planeamento e a implementação de medidas de reformas e reabilitação em 
edifícios existentes ganham importância. Dessa forma, passam a ser explorados os edifícios existentes, 
com desenhos geométricos 2D / 3D, tacometria, varrimento a laser ou localização automática de 
imagens, embora exijam maiores esforços de planeamento e de mão de obra especializada.  

O estado da arte revela que a aplicação do BIM à reabilitação abrange principalmente modelos “as-it 
is”. Esses são modelos que representam a situação atual de uma instalação existente no local. Ainda 
assim, para que as funcionalidades de gestão da manutenção, remodelação e desconstrução sejam 
exploradas é necessário ter um BIM disponível do edifício construído. Caso o modelo BIM da estrutura 
designada exista, as funcionalidades e processos de planeamento e performance, reforma e 
desconstrução podem ser garantidas com pequenos ajustes (case II da  Fig. 3.6.).  Não raras vezes os 
edifícios antigos não possuem um modelo BIM, uma das razões passaria pelo levantamento do edifício 
construído ser efectuada em etapa anterior às ações de reabilitação. Nestes casos, em que o 
conhecimento das condições atuais do edifício não tenha sido ainda modelado, o processo começa com 
uma auditoria dos edifícios e uma revisão da documentação e análise de propriedades de construção 
anteriores e atuais para fornecer uma base profunda de planeamento e estimativa de custos. Conforme 
ilustra a Fig. 3.6, os edifícios antigos estão incluídos no caso III. em um processo de “pontos para BIM”. 
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Fig. 3.6 - Processos de criação de modelos BIM em edifícios novos ou existentes, dependendo dos estágios BIM 

e LC preexistentes e disponíveis. Adaptado de (Volk, Stengel e Schultmann, 2014) . 

 

Em edifícios existentes o LOD (subsecção 3.3.3) relacionado à funcionalidade o qual o modelo se 
destina, como por exemplo para a manutenção de sistemas, ou reabilitação, determina as especificações 
técnicas de obtenção de dados, processamento e criação de modelos BIM (Fig. 3.7).   

Embora seja possível construir um BIM a partir de um modelo baseado em CAD do projeto de uma 
instalação (condição projetada), tal modelo geralmente não captura descrições detalhadas do estado de 
uma instalação como foi realmente construído (condição de as-built) ou como existe atualmente (“as 
is”). É preciso 1) documentar os métodos de última geração para a criação de BIMs incorporados, que 
são principalmente processos manuais; 2) pesquisar as técnicas existentes nos campos relevantes da 
engenharia civil e da ciência da computação e avaliar sua adequação para automatizar o processo de 
criação de BIM como construído; e 3) identificar lacunas tecnológicas e barreiras para automatizar o 
processo. Os BIM’s incorporam muitos aspetos de componentes de uma instalação, como caraterísticas 
de material, custo e propriedades comportamentais. 

O estudo também aponta para funcionalidades do BIM ainda pouco abordadas como planeamento de 
desconstrução e acompanhamento de progresso, gestão de reciclagem e entulho, leilões de componentes 
secundários e de matérias-primas, reciclagem de logística de rede, monitorização de componentes 
perigosos ou relatórios automatizados para autoridades. Acredita-se que uma das razões  seja a baixa 
participação de gestores de manutenção, reconstrutores e restauradores envolvidos no desenvolvimento 
das funcionalidades do BIM. Outra razão, estaria relacionada ao COBie e as normas do OmniClass que 
definem diversas propriedades e atributos de apoio aos processos de manutenção, mas apenas 
possibilitam parcialmente a desconstrução e as funções de reciclagem, nomeadamente data de 
demolição, data de reciclagem, facilidade de remoção e propriedade dos materiais. A análise das 
propriedades do Ominiclass mostram que muitas propriedades definidas pelos fabricantes e de seus 
processos poderiam facilmente ser adaptadas aos requisitos da desconstrução, nomeadamente 
desconstrução e custos de transporte e métodos de desconstrução e reciclagem. Porém os desvios, os 
danos e os efeitos da deteriorações ainda não foram apresentados e apontam para a necessidade de um 
estudo mais aprofundado (Volk, Stengel e Schultmann, 2014).  
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Fig. 3.7 - Esquema de elaboração do "as-built" BIM para construções novas e existentes. Fonte: Adaptado de 

(Volk, Stengel e Schultmann, 2014) 

 

3.4.1 OBTENÇÃO DE DADOS (DATA CAPTURE) 

As técnicas de obtenção de dados ou de pesquisa são aplicadas de forma complementar, sempre que as 
informações reunidas para qualquer processo de modelação (construção de um modelo a partir do zero, 
por exemplo, CAD) são insuficientes para as funcionalidades exigidas. A qualidade dos dados (maior 
ou menor) é determinada pelo nível de detalhe (Lod) estabelecido. Dessa forma, o Lod irá apontar para 
a técnica mais apropriada a ser utilizada, influenciando no volume de dados e no esforço de 
processamento (Volk, Stengel e Schultmann, 2014).  

As técnicas de obtenção de dados podem ser combinadas entre si com o objetivo de fornecerem 
informações mais precisas além de superarem as desvantagens das técnicas individuais. Por exemplo, 
testes não destrutivos para analisar materiais e propriedades são combinados com os dados fornecidos 
pela técnica. Os métodos possíveis podem incluir reconhecimento baseado em material ou textura e 
reconhecimento de estrutura além da superfície através de radares de penetração no solo, radiografia, 
inspeção de partículas magnéticas, sonares ou ondas eletromagnéticas (Volk, Stengel e Schultmann, 
2014).  

As técnicas mais comuns são o laser scanning (nuvem de pontos) e fotogrametria. O laser scanning é 
uma técnica que utiliza um raio laser para detetar o objeto. Desta forma é possível medir 
automaticamente a distância horizontal entre o scanner e os objetos, e o ângulo vertical e horizontal que 
associados geram um sistema de coordenadas. O resultado consiste numa representação 3D chamada de 
nuvem de pontos a qual deve passar por um processamento de dados a fim de mesclar a aquisição do 
ponto da cena com um sistema de coordenadas confiável. A outra técnica é chamada fotogrametria na 
qual diversas fotografias são tiradas do mesmo objeto em diferentes ângulos que ao serem sobrepostas 
originam um modelo 3D.  A nuvem de pontos resultante é enriquecida com cor para informar, por 
exemplo, sobre o estado de conservação do material no caso de edifícios históricos. O uso do laser 
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scanning em diferentes escalas e graus de complexidade tornam essa técnica numa solução mais 
interessante do que a fotogrametria. 

 

3.4.2 PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA PROCESSING) 

O processamento de dados é executado para permitir o reconhecimento dos objetos BIM que serão 
relevantes para a funcionalidade onde os dados da construção previamente obtidos se destinam, 
nomeadamente detetar instalações ou acessórios para fins de manutenção. Nesta etapa, a nuvem de 
pontos que resulta de cada varrimento são inicialmente representadas no quadro de coordenadas local 
do scanner (no caso do laser scanning) onde os dados são alinhados e mesclados no mesmo sistema de 
coordenadas. Embora já tenham sido desenvolvidos métodos de registo automáticos, na prática, esse 
processo é na maioria das vezes interativo. Os utilizadores devem identificar manualmente, nos dados 
3D, localizações aproximadas de alvos especializados que foram colocados no ambiente para ajudar o 
registo. Seguidamente, os dados são limpos de ruídos, informação irrelevantes ou desordenadas a fim 
de melhorar o tempo de comutação dos dados (Volk, Stengel e Schultmann, 2014).  Após o 
processamento de dados os dados obtidos são utilizados para reconhecer componentes dos edifícios e as 
suas caraterísticas relevantes para o fim que se deseja. 

 

3.4.3 RECONHECIMENTO DE UM OBJETO (OBJECT RECOGNITION) 

O reconhecimento de objetos inclui a identificação  bem como a extração de informação semântica entre 
objetos (Volk, Stengel e Schultmann, 2014). Os métodos e ferramentas usadas para o reconhecimento 
de objetos diferem de acordo com: a complexidade geométrica dos edifícios, o Lod exigido, a técnica 
de captura aplicada, o formato de dados ou com o tempo de processamento.  

Para Lod relacionados à desconstrução as informações mais atrás concentram-se, ainda, em 
componentes estruturais que podem ser reconhecidos por dados baseados em imagem (image-based 
data) ou em intervalos (range-based-data). Entretanto, para funcionalidades mais sofisticadas no que 
diz respeito aos componentes de conexão em sistemas técnicos de ventilação, por exemplo, ou ainda de 
componentes perigosos, camada dos componentes exigem um LOD mais alto que requerer maiores 
esforços do usuário para proceder testes analíticos e fornecer entradas (Volk, Stengel e Schultmann, 
2014).  

 

3.4.4 MODELAÇÃO BIM (BIM MODELLING) 

A modelação denota a criação dos objetos BIM que representam os componentes do edifícios incluindo 
os seus atributos geométricos e não-geométricos e as relações que estabelecem entre si, como descrito 
na subsecção 3.3.1. No caso de o BIM ser modelado em sequência da obtenção de dados descrita 
anteriormente, a qualidade dos dados e do Lod fornecido terão influência da técnica implantada. No 
entanto, nenhum método padrão de avaliação BIM foi estabelecido para comparar a qualidade do 
modelo. Na prática, a modelação “as-built” BIM é feita interativamente em um processo demorado e 
passível de erros (Volk, Stengel e Schultmann, 2014). 
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 BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA APLICAÇÃO DO BIM  

A indústria AEC com experiência em projetos de construção experimenta diversos benefícios ao adotar 
o BIM, desde a fase inicial do projeto ao desfecho da obra e na fase de exploração. O primeiro desafio 
encontrado pela equipa é definir quais usos do BIM são mais adequados de serem explorados no projeto 
em causa, uma vez que o BIM entendido como uma metodologia, requer uma estratégia para ser 
implementado. Sendo assim, o BEP (BIM Execution guide) identifica as vantagens da aplicação do BIM 
aos seus usos e estes se dividem em uso primário e uso secundário (Fig. 3.8) (Messner et al., 2011).  

 

 

Fig. 3.8 - Usos do BIM ao longo do ciclo de vida da construção. Fonte: (Messner et al., 2011)  

Diante desta perspetiva, as vantagens associadas as fases do projeto de construção também podem ser 
experimentadas no projeto de reabilitação, desde que o modelo “as-built” esteja disponível.  

De acordo com (Construction, 2014), o benefício mais valioso do BIM na perspetiva do contratado é o 
impacto na redução de erros e omissões. A eliminação de erros e omissões aumenta outros benefícios, 
como a redução do retrabalho, o custo de construção e a duração total do projeto. Essas boas práticas 
enfatizam a melhoria em todo o ciclo de entrega do projeto. A melhoria na colaboração entre 
proprietários e empresas de design também é percebida como um grande benefício. Uma das tendências 
mais importantes dos projetos orientados a modelos é uma maior integração entre todos os membros da 
equipa.  

Além do apresentado anteriormente, de acordo com (El-Desouki, Maha e Abdel Hady Hosny, 2005) há 
uma lista de potenciais vantagens identificadas com a adoção desta tecnologia pela indústria da 
construção: 

 

a) Pesquisa e obtenção eficientes de documentos específicos; 

b) Propagação de alterações rápida e directa; 

c) Automatização de fluxos de trabalho; 

d) Compilação da informação relevante; 
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e) Integração de processos de produção e de gestão documental que resultam numa economia 
de esforços ao nível administrativo; 

f) Simplificação da recolha de informação produzida em projetos anteriores ou provenientes de 
fontes de informação externas; 

g) Criação de condições favoráveis para a realização simultânea do trabalho de diversos 
projectistas, resultando em prazos mais curtos para o desenvolvimento de projetos; 

h) Eliminação da introdução repetida de dados, evitando-se os erros associados; 

i) Redução de esforços redundantes relacionados com a repetição de tarefas de projeto e com as 
verificações das especificações elaboradas; 

j) Aumento de produtividade devido a uma partilha de informação mais rápida e isenta de ruído; 

k) Simplificação da introdução de modificações em projetos; 

l) Melhoria da cooperação interdisciplinar. 

 

A implementação do BIM induz uma alteração nas práticas de trabalho usuais como pode ser observado 
na Fig. 3.9 demarcada pela diferença entre a curva 3 e a curva 4.   Uma das vantagens desta alteração é 
a antecipação de decisões de projeto e acontecimentos que só seriam detectáveis na fase de construção. 
Desta forma, há uma maior redução de custos, já que estes são maiores quando mais tarde forem 
efectuadas as alterações.  

 

 

A. Promoção; B. Estudo prévio; C. Projeto; D. Projeto de execução; 

E. Gestão de compras; F. Gestão da construção; G. Operação 

1. Possibilidade de 

produzir impacto nos 

custos e aspetos 

funcionais do projeto; 

2. Custo de alterações 

produzidas no projeto; 

3. Processo tradicional; 

4. Processo alternativo. 

 

Fig. 3.9 - Vantagens decorrentes da antecipação de decisões de projeto. 

Curva de MacLeamy (CURT, 2004). 
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No entanto, por ser uma tecnologia emergente e em curso de adoção, ainda apresenta alguns desafios 
associados a ela para serem transpostos. As barreiras que se encontram na aplicação dos BIM, de acordo 
com (Eastman et al., 2008) dividem-se em duas categorias: barreiras processuais e barreiras 
tecnológicas. Observa-se que a metodologia BIM quer seja utilizada em edifícios novos quer em 
edifícios antigos, nesta perspetiva, possui barreiras semelhantes. 

Nas barreiras processuais o autor refere: 

a) O mercado ainda não está preparado para receber os BIM, pois está numa fase de inovação; 

b) A obra ou o empreendimento já está financiada e o projeto completo, não valendo a pena a 

implementação dos BIM; 

c) Custos e curva de aprendizagem demasiado elevados; 

d) Todos têm que estar dispostos na utilização dos BIM para o esforço valer a pena; 

e) Há demasiadas barreiras legais e estas são demasiado caras para se alterar; 

f) A questão da apropriação do modelo e da gestão vai ser muito exigente com os recursos do 

proprietário. 

 

Para os riscos e barreiras tecnológicas expõe: 

a) A tecnologia está pronta para uma única disciplina, mas não para o projeto integrado; 

b) As normas ainda não estão definidas ou amplamente adotadas.  

 

Em relação aos edifícios antigos acrescenta-se o desafio de proceder com a modelação dos mesmos, 
ainda que esta seja feita com recurso à técnicas inovadoras como o laser scanning para aquisição da 
nuvem de pontos. A particular dificuldade em modelá-los deve-se às formas complexas e variadas que 
os edifícios históricos apresentam, e a maioria não corresponde às leis da geometria clássica. Por efeito, 
as paredes não são sempre verticais e podem ser inclinadas, em muitos casos ainda alguns elementos 
são muito complexos e apresentam caraterísticas específicas com diferenças nos estilos arquitetónicos. 
A forma dos elementos análogos, devida a degradação, passam a ser erroneamente interpretados pelas 
ferramentas de captura como diferentes.  

Neste contexto, um estudo realizado por (Murphy, Mcgovern e Pavia, 2011) tentou criar uma biblioteca 
de objetos paramétricos baseada em dados históricos chamada HBIM (Historical Building Information 
Modelling).  A nova metodologia, no entanto, ainda está em curso de adaptação no mercado e por 
profissionais da área de reabilitação e restauro. Isto se deve aos elevados custos associados à aquisição 
de equipamentos para captura de dados e às limitações de ordem técnica. Uma das limitações consiste 
na incompatibilidade entre o programa usado para tratar a nuvem de pontos e o programa no qual a 
modelação é feita, portanto há uma dificuldade em estabelecer uma conexão entre o primeiro passo (a 
aquisição) e o passo final (o“as-it is” BIM).  

Entretanto, esforços têm sido direcionados a essa área de forma a contornar a lacuna técnica. A pesquisa 
(Tang et al., 2010) propõe vincular a primeira etapa de aquisição e o BIM final “as-it is”. Os recursos 
semânticos serão afetados diretamente aos objetos históricos nas etapas de pesquisa e segmentação, com 
base na IFC.  Essa abordagem será implementada criando uma plataforma de comunicação entre o 
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software comum de scanner a laser e o BIM one (Autodesk Revit e Faro Cena). Esta comunicação será 
assegurada por uma base de dados comum seguindo o modelo de classificação da IFC (Fig. 3.10). 

 

 

Fig. 3.10 - Ilustração do ambiente de trabalho do programa com abordagem baseada em uma comunicação 

conceitual construída de acordo com um modelo de classificação IFC (Tang et al., 2010) .  

 

No geral, a aplicação do Building Information Modelling interpretado como metodologia requer 
profissionais capacitados e disponíveis à alterarem as estruturas de trabalho para que seja vantajosa. 
Apesar da possibilidade de abranger todas as etapas do ciclo de vida de um edifício, a informação e a 
regulamentação ainda não são tão exploradas como nos estágios iniciais: na elaboração do projeto e nas 
fases de construção. 
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INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL  

EM EDIFÍCIOS ANTIGOS 
 

 

 INTRODUÇÃO 

As ações de Inspeção e Diagnóstico na construção são feitas numa fase inicial dos trabalhos de 
consultoria desenvolvidos pela empresa NCREP, resultando num relatório com o mesmo nome. Embora 
apresentem objetivos distintos, nos trabalhos do NCREP ambas ações são complementares e 
indissociáveis.  A fase de inspeção corresponde ao levantamento e caraterização geométrica, de material 
da estrutura e dos elementos que a constituem, bem como do mapeamento de danos estruturais feita in 
situ. Nesta fase são realizadas investigações e pesquisas históricas sobre o edificado, sempre que tenha 
ocorrido uma ação sobre o mesmo ou que seja relevante para o problema envolvido. Esta investigação 
tem como objetivo estudar e avaliar a evolução da estrutura, no que diz respeito às transformações e 
intervenções a que foi submetida no passado, servindo como ferramenta auxiliar de diagnóstico. 

O diagnóstico é realizado com base na informação fornecida pela investigação histórica e pela inspeção, 
a qual tem por base uma visita ao edificado. Os problemas existentes, nomeadamente anomalias e danos 
estruturais, são avaliados de acordo com a relevância e magnitude. Assim, as suas causas são 
determinadas após uma avaliação do comportamento global do edificado, na qual se identifica o estado 
atual de conservação e de segurança dos elementos estruturais.   

Nos procedimentos de ações de Inspeção e Diagnóstico são utilizados meios de análise complementar a 
inspeção visual no local.  Estes meios passam por ferramentas de simulação e ensaio com apoio à 
simulação numérica e de ensaio de laboratório, sempre que a complexidade do trabalho assim o exija.  

O conhecimento obtido a partir destas ações permite definir soluções e estratégias de intervenção 
sustentadas, de ação mínima, efetivamente dirigida para a colmatação das debilidades das construções. 
As soluções estruturais preconizadas em fase posterior (Projeto de Execução de Estabilidade), para além 
de serem concebidas de forma a cumprir exigências técnicas e económicas e os requisitos arquitetónicos, 
procuram ter em conta os materiais e os sistemas estruturais existentes. Em particular, todos os 
elementos a introduzir, nomeadamente novas estruturas e novos materiais, são devidamente avaliados 
de forma a não danificarem, ou alterarem o funcionamento, ou estabilidade física e química dos 
elementos existentes, quer estruturais, quer eventualmente de revestimento. 
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Pretende-se descrever algumas obras de reabilitação em fase de inspeção e diagnóstico estrutural 
preconizadas durante a elaboração do presente trabalho com o objetivo de possibilitar o conhecimento 
de processos envolvidos nestas ações (4.1). Como resultado, procede-se com o levantamento das 
anomalias e danos correntemente encontrados nos elementos estruturais dos edifícios antigos, tendo 
como base o conhecimento na prática corrente da empresa e na literatura.  

Foram realizadas visitas técnicas a três edifícios onde foram feitas inspeções visuais, sondagens, 
levantamentos estruturais e ensaios experimentais in situ. As visitas realizadas aos edifícios serviram de 
base para a elaboração do Relatório de Inspeção e Diagnóstico Estrutural (RID) que tem como objetivo 
avaliar o estado de conservação estrutural dos edifícios em estudo.  A estrutura apresentada neste 
subcapítulo é análoga à estrutura do relatório (RID) o qual se encontra dividido em 4 subcapítulos.  

Contudo o relatório possui um nível de detalhe superior, como o registo fotográfico extenso incluindo 
fotografias geral e pormenorizadas, respetivamente dos compartimentos e das anomalias e danos, bem 
como uma descrição detalhada da caraterização das estruturas, além ainda das plantas de localização e 
informação do arquivo histórico recolhidas junto às Câmaras Municipais da localização destes edifícios. 
Tais detalhes encontram-se resumidos a seguir (4.3, 4.4, 4.5) a fim de preservar a confidencialidade dos 
projetos. Ao contrário, a informação considerada mais relevante enfatiza a caraterização das anomalias 
e danos nos elementos estruturais, ainda que seja preciso introduzir a descrição geral do edifício para 
uma melhor compreensão das mesmas.   

 

 AÇÕES DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO - EDIFÍCIO 1 

No âmbito da solicitação apresentada ao NCREP a inspeção pretendia avaliar o estado de conservação 
estrutural do edifício, em particular a estrutura dos pavimentos e das escadas, as paredes estruturais e a 
estrutura da cobertura. 

O edifício objeto de estudo está localizado na região Norte de Portugal em Braga e é composto por 3 
pisos (rés-do-chão, piso 1 e piso 2) e a cobertura. Além disso, a estrutura apresenta um pavimento 
intermédio entre o piso o rés-do-chão e o piso 1 que possui aproximadamente 64 m2. Os pisos estendem-
se por uma superfície de 410m2 (Fig. 4.1).  

 

   

Fig. 4.1 - Fachadas principal e lateral do Edifício 1 alvo de inspeção. 
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4.3.1 CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO  

A envolvente do edifício é constituída por paredes resistentes de alvenaria de pedra de granito com 
aparelhos de diferentes formas (regular e irregular). As paredes nos alinhamentos paralelos à fachada 
são de aparelho mais irregular, enquanto as paredes perpendiculares à fachada têm aparelho regular 
desde a fachada até o alinhamento da caixa de escadas. Destaca-se a má superposição entre as paredes 
paralelas à fachada e as perpendiculares, com maior incidência da zona central do edifício até o tardoz, 
que juntamente associado à existência de diferentes aparelhos de alvenaria na mesma construção, 
poderão indicar diferentes fases construtivas do edifício ao longo dos tempos. No piso 2, 
excecionalmente, a estrutura vertical resistente é constituída por paredes de tabique. 

As paredes interiores do edifício são formadas, em geral, por alvenaria de pedra no piso do rés-do-chão 
(exceto pelo alinhamento interior, B, na parte traseira do edifício que se prolonga até o piso 1) e por 
tabique. As paredes de tabique são constituídas por tábuas costaneiras verticais, sobre as quais é pregado, 
em ambas as faces, um fasquiado de madeira que recebe um reboco, tipicamente à base de cal e saibro. 
A maioria destas paredes de tabique originais desempenham função estrutural, fazendo de suporte da 
estrutura das claraboias, da estrutura da caixa de escadas principal, da estrutura de madeira dos 
pavimentos e da estrutura da cobertura.  

Os pavimentos dos pisos 1 e 2 são constituídos por vigas de madeira maciça maioritariamente do tipo 
folhosa com secção transversal aproximadamente circular de diferentes dimensões, que vencem um vão 
que varia entre 1,0m e 6,0m. A maioria da estrutura destes pavimentos é formada por vigas principais e 
vigas secundárias, apresentando também em algumas zonas vigas terciárias.  

No edifício são encontradas quatro diferentes estruturas de escadas: uma caixa de escadas principal que 
serve de conexão entre o rés-do-chão e o piso 1; duas estruturas secundárias que permitem o acesso ao 
piso intermédio entre o rés-do-chão e o piso 1; e uma última estrutura que serve de conexão entre todos 
os pisos existentes. 

Uma vez que se encontre prevista a demolição da totalidade da cobertura com o intuito de acrescentar 
um piso em altura à estrutura original do edifício de acordo com o projeto de arquitetura, e como não 
havia condições de segurança, esta não foi alvo das atividades de inspeção e diagnóstico. Entretanto, a 
estrutura original do edifício é constituída por uma cobertura ao nível do piso 2, com estrutura de 4 
águas, e uma outra cobertura a uma cota mais elevada, constituída por duas estruturas ligadas que 
materializam 3 e 4 águas. Destaca-se também a claraboia da escadaria central com trabalho notável do 
ponto de vista ornamental, recorrendo a suportes em tabiques e tábuas costaneiras inclinadas e dobradas. 

Ao contrário do restante do edifício, o único elemento metálico encontrado foi um gato metálico na 
padieira de pedra existente na parede posterior do edifício. Este elemento foi introduzido à estrutura 
original com o intuito reforçar a padieira e deter a fissuração vertical que a parede apresenta.  

No Anexo A encontram-se todas as fotografias das ações de inspeção realizadas ao edifício divido em 
subsecções correspondentes a este documento.  

 

4.3.2 CARATERIZAÇÃO DAS ANOMALIAS E DANOS 

O mau estado de conservação geral do edifício levou ao levantamento das anomalias e danos de forma 
não exaustiva. Apresenta-se nesta secção os principais danos estruturais observados, destacando-se as 
suas possíveis causas.   

Destacam-se como principais anomalias encontradas neste edifício, os ataques generalizados de fungos 
nas peças de madeira devido à entrada de água, originando colapsos parciais da estrutura, com a 
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existência inclusive de zonas de pavimento em ruína. As zonas mais críticas são a zona da claraboia do 
piso 2, onde toda a estrutura de suporte da mesma e do piso (onde se incluem as paredes de tabique) se 
encontra excessivamente deformada e em risco de colapso, e as paredes de tabique do piso 1 que 
materializam a galeria na caixa-de-escadas e apresentam o mesmo risco. A deformação excessiva destas 
paredes é possivelmente devida à deformação e rotura das vigas de madeira que suportam, por excesso 
de carga e perda de resistência por ataque de fungos de podridão. Nesta mesma zona (piso 1), as paredes 
de tabique apresentam alguma deformação fora-do-plano, indicando possível excesso de carga vertical 
face à resistência da parede (encurvadura). 

Relativamente às paredes de alvenaria de pedra, identificaram-se fendas com alguma expressão na zona 
tardoz do edifício, localizadas principalmente nos eixos estruturais A e B, com maior expressão neste 
último. Com base na informação recolhida, não foi possível identificar claramente a causa para a 
fendilhação observada, mas poderá estar relacionada com a deformação de toda a estrutura de madeira 
criando alguns impulsos nas paredes, bem como movimentos relacionados com as fundações. Observou-
se também uma deformação fora-do-plano da parede de alvenaria de pedra do alinhamento 4 entre os 
eixos estruturais D e E, mas de pequena expressão e importância no comportamento global do edifício.  

Observou-se, na ligação das paredes perpendiculares às paredes laterias do edifício, que estas 
encontram-se na sua maioria desligadas no piso 1, possivelmente devido à deformação das vigas de 
suporte das paredes interiores de tabique. 

No momento da inspeção, estava instalado um sistema de escoramento da claraboia, pelo que se 
considera proceder com um reforço do escoramento, mais resistente, nessa zona a fim de prevenir o 
colapso generalizado desse piso, também com o objetivo de auxiliar a segurança dos trabalhos de 
demolição em fase de obra. 

As peças desenhadas encontradas no Anexo A apresentam a localização dos principais danos observados 
nas paredes de alvenaria, os elementos mais importantes em fase de projeto de intervenção, tendo em 
conta o mau estado de conservação geral do edifício e a intervenção prevista para o mesmo. 

 

4.3.3 SUGESTÕES DE MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

Relativamente ao estado de conservação das estruturas, em particular, as que se pretendia analisar: a 
estrutura do pavimento, as paredes estruturais e não estruturais e a estrutura da cobertura, sugerem-se as 
seguintes intervenções:  

• A estrutura resistente de alvenaria de pedra do edifício apresenta, na sua maioria, um bom estado 
de conservação, sendo, contudo, necessário proceder a ações de consolidação pontuais e a 
intervenções que eliminem a presença de água nas paredes, prevendo a reposição dos rebocos 
degradados através de novos rebocos à base de cal;  
 

• As estruturas de madeira, nomeadamente tetos, pavimentos, paredes e cobertura, encontram-se 
em mau estado de conservação, devendo, portanto, substituí-las na integridade por uma solução 
estrutural equivalente de madeira que satisfaça os critérios de segurança estrutural e que seja 
compatível com o novo programa definido para o edifício. A nova estrutura deverá ser em 
elementos de madeira para minimizar os esforços transmitidos para as paredes de alvenaria, 
sendo uma solução compatível do ponto de vista estrutural e respeitando as boas práticas e 
critérios de Conservação e Restauro. A integridade das vigas principais de pavimento que forem 
mantidas poderão ser verificadas em fase de obra mediante ensaios de resistógrafo com vistas à 
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possibilidade de manutenção. Esta análise deverá ser feita com as vigas secas e isentas de sinais 
de humidade ou água; 

Na proposta do projeto de arquitetura também está prevista a escavação na zona de tardoz do edifício 
(entre o alinhamento A e C) para a execução de um piso enterrado. Face ao estado de conservação geral 
do edifício, propõe-se a definição de um plano de demolições e contenções, tendo em conta um 
faseamento adequado, para que seja possível realizar as demolições da cobertura e do interior do edifício 
de uma forma controlada, o qual no âmbito deste trabalho não será pormenorizado.   

 

 AÇÕES DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO - EDIFÍCIO 2 

No âmbito da solicitação apresentada ao NCREP a inspeção pretendia avaliar o estado de conservação 
estrutural do edifício, localizado na região Norte de Portugal, em Vila Nova de Famalicão. Esta 
campanha de inspeção ao edifício é a segunda realizada no intervalo de um ano, pelo que foi possível 
comparar a diferença no estado de conservação geral do edifício no decorrer do período analisado.  

O edifício possui 3 pisos (piso 0,1 e 2) de planta irregular, com uma área total de aproximadamente 
650m2. No passado, o edifício teve uma ocupação comercial ao nível do piso 0 e residencial nos restantes 
pisos, encontrando-se atualmente desocupado e devoluto.  O edifício em estudo encontra-se confinado 
entre dois edifícios mais altos, conforme se pode observar na (Fig. 4.2). Como o levantamento 
geométrico do edifício não foi fornecido pelo contratante, todos os elementos desenhados são apenas 
esquemáticos. O levantamento estrutural do edifício foi feito durante a visita de inspeção e está 
apresentado no Anexo B assim como todas as fotografias relativas à visita. 

 

  

Fig. 4.2 - Fachada principal e fachada posterior do edifício 2 alvo da inspeção. 

 

4.4.1 CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO  

4.4.1.1 Descrição geral do edifício 

A estrutura resistente vertical do edifício é constituída por paredes exteriores de alvenaria de pedra de 
granito e de tabique (simples e duplo) e paredes interiores de granito e de tabique simples e ainda 
pavimentos, escadas e cobertura em madeira. A comunicação vertical do edifício é realizada por escadas 
interiores em estrutura de madeira as quais estão apoiadas nas paredes de tabique e alvenaria de pedra 
de granito. Adicionalmente é possível aceder ao edifício pelas escadas exteriores em estrutura de pedra, 
existentes na fachada tardoz. 
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A cobertura do edifício é composta por diferentes subcoberturas com estrutura materializada por 
elemento de madeira, localizadas a diferentes cotas.  

Verificou-se durante a inspeção ao edifício que foi alvo de algumas alterações estruturais ao nível do 
pavimento do piso 1, as quais terão sido graduais ao longo do tempo com incorporação de elementos 
estruturais materializados em betão. Entre as alterações observadas, destaca-se a implementação de uma 
laje aligeirada de abobadilhas (betonada in-situ) e uma laje maciça de betão armado, localizadas ao nível 
do pavimento do piso 1 (materializando parte deste pavimento junto à empena Norte e à fachada de 
tardoz). As lajes apoiam nas paredes de alvenaria interiores e exteriores, em vigas de betão armado e em 
paredes de bloco de betão. 

 

4.4.1.2 Realização de sondagens e ensaios no local 

A fim de complementar a inspeção visual para a caraterização do estado de conservação dos elementos 
estruturais de madeira, foram realizados alguns ensaios de carácter não-destrutivo. Nestes ensaios foram 
utilizados os seguintes instrumentos: 

• Martelo, que através do som de resposta produzido pelo impacto fornece indicações acerca do 
estado de conservação da madeira; 
 

• Formão que permite avaliar, de forma relativa, a dureza da madeira e a existência de 
degradações superficiais nos elementos; 
 

• Higrómetro, que avalia o teor de água dos elementos e fornece indicações acerca de eventuais 
entradas de água no seu interior; 
 

• Resistógrafo, que através da resistência oferecida à penetração da agulha no elemento de 
madeira, fornece indicações sobre a existência de vazios e podridões, e consequentemente do 
estado de conservação interno e superficial do mesmo. 
 

Diante do estado de degradação observado das estruturas de madeira, justificou-se a realização de apenas 
5 ensaios utilizando o Resistograph®. As zonas foram escolhidas por forma a serem representativas do 
estado dos elementos estruturais de madeira do edifício. Os resultados dos ensaios são apresentados no 
Anexo C fazendo uso das fichas automáticas criadas no desenvolvimento deste trabalho em que a 
metodologia usada se encontra no capítulo 5. 

Relativamente aos ensaios com higrómetro, verificou-se que, de uma forma geral, os valores de 
humidade nos elementos de madeira eram potenciadores de ataques de agentes de degradação biótica. 
São considerados teores de humidade elevados na madeira os valores acima de 20%, constituindo 
ambientes húmidos que facilitam o ataque de fungos.  

Os resultados obtidos da inspeção visual em conjunto com os ensaios realizados permitiram a 
caraterização construtiva sucinta, a identificação e a interpretação dos danos existentes e a avaliação da 
sua intensidade e extensão, conforme descrito no subcapítulo seguinte. 

 

4.4.2 CARATERIZAÇÃO DAS ANOMALIAS E DANOS 

Durante as campanhas de inspeção realizadas ao edifício foi possível identificar diversos danos com 
carácter estrutural, causados em particular pela presença de água, pelo ataque de agentes de degradação 
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biótica e pela ineficácia das alterações estruturais implementadas. Neste subcapítulo são abordados a 
localização e as possíveis causas para a ocorrência desses danos, os quais estão divididos em função do 
tipo de material em que foram encontrados. No final de cada subcapítulo é apresentada uma conclusão 
relativa ao estado de conservação do respetivo elemento estrutural avaliados na globalidade no edifício.  

O registo fotográfico da campanha de inspeção visual é extenso e por este motivo são reunidas no Anexo 
B apenas os exemplos das manifestações mais significativas das anomalias relatadas.  

 

4.4.2.1 Danos observados em elementos estruturais de alvenaria de pedra 

Os elementos verticais resistentes do edifício, nomeadamente as paredes exteriores e interiores de 
alvenaria de pedra, apresentam, em geral, um bom estado de conservação. Estas não exibem danos 
estruturais significativos, nomeadamente associados a mecanismos de deformação ou rotura. Observam-
se, ainda assim, os seguintes danos: 

(i) Manchas de humidade; 

(ii) Colonização biológica; 

(iii) Fissuração; 

(iv) Degradação do material de reboco; 

(v) Humidade ascensional. 

Destacam-se como as principais causas das anomalias detetadas nas paredes de alvenaria a presença de 
água, nomeadamente devido à humidade ascensional e a entrada de água pela cobertura (em particular 
nas zonas junto às empenas laterais do edifício), aberturas nas fachadas principal e tardoz. A presença 
de água infiltrada nas paredes de alvenaria provoca também, a lavagem das argamassas das juntas, 
debilitando as paredes e afetando a sua capacidade portante a longo prazo. 

As figuras no Anexo B exemplificam as principais anomalias encontradas nos elementos estruturais de 
alvenaria de pedra.  

A estrutura resistente de alvenaria de pedra do edifício está, de uma forma geral, em bom estado de 
conservação, sendo, contudo, necessário proceder a (i) ações que eliminem a presença de água nestas 
paredes; (ii) consolidar a alvenaria através da reposição das argamassas das juntas e rebocos e 
preenchimento de vazios.  

 

4.4.2.2 Danos observados em elementos estruturais de madeira 

As estruturas de madeira do edifício, nomeadamente pavimentos, escadas, paredes interiores e exteriores 
de tabique e cobertura apresentam, em geral, um mau estado de conservação. Há zonas no edifício com 
degradação de material significativa e em rotura. Os principais danos observados nestes elementos 
estruturais são os seguintes:  

(i) Degradação material; 

(ii) Deformação; 

(iii) Ataque de agentes biológicos; 

(iv) Estrutura colapsada; 

(v) Manchas de humidade (nos elementos verticais); 
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(vi) Humidade ascensional (nos elementos verticais); 

(vii) Fissuração e destacamento do revestimento do teto. 

 

A principal causa associada ao avançado estado de degradação dos elementos estruturais de madeira é 
devido a entrada de água no edifício, quer ascensional, quer proveniente do exterior do edifício. Nos 
seguintes itens são apresentadas as quantidades afetadas desses elementos estruturais em intensidade e 
extensão.  

 

• Pavimentos e escadas 

A estrutura dos pavimentos e das escadas de madeira encontram-se em mau estado de conservação 
apresentando zonas com degradação de material significativa e em rotura. Os danos observados nestes 
elementos estruturais, apresentados no Anexo B, são os seguintes: (i) Degradação material; (ii) 
Deformação; (iii) Ataque de agentes biológicos; (iv) Estrutura colapsada. 

O mau estado de conservação dos elementos estruturais de madeira foi potenciado e acelerado pela 
presença de água, quer ascensional, quer provenientes do exterior do edifício através das fachadas, 
empenas e cobertura, no piso 1. Neste pavimento, foram observadas zonas onde são visíveis elementos 
com total perda de secção resistente e colapso localizado. 

No piso 2, para além de algumas zonas de pavimento com elevada degradação material, nomeadamente, 
junto à fachada de empena Sul, são visíveis essencialmente deformações e fissurações dos tetos ligadas 
a estes pavimentos neste piso. A deformação dos pavimentos no piso 2 está associada, essencialmente, 
às deformações no plano dos elementos resistentes verticais em madeira (paredes de tabique) que os 
suportam. Por sua vez, estes movimentos estão relacionados à degradação das próprias paredes bem 
como aos elementos resistentes do pavimento do piso 1 que lhes dão apoio. A degradação dos 
pavimentos em algumas zonas é tão intensa que existe atualmente um sistema de escoramento de suporte 
da estrutura de teto, o qual se encontra apoiado no pavimento do piso 1, deformando-o e contribuindo 
para o esmagamento da parede de tabique do piso 0 . 

As anomalidas ocorreram devido (i) à degradação dos elementos resistentes (verticais e horizontais) que 
apoiam este pavimento e (ii) à degradação dos elementos resistentes do próprio pavimento por infiltração 
de água através da cobertura e fachada. 

A deformação da escada de madeira de acesso ao piso 2 ocorreu devido à  degradação dos elementos de 
suporte da escada e dos elementos resistentes que compõem a escada, resultado da exposição prolongada 
à ação da água proveniente da cobertura e ascensional ao nível do piso 0. 

 
• Paredes de tabique 

As paredes de tabique, tanto as interiores (simples) quanto as exteriores (duplas), apresentam de uma 
forma geral, um mau estado de conservação, sendo visíveis zonas com uma degradação significativa e 
em rotura. Os danos mais significativos neste tipo de elementos são: (i) Degradação material; (ii) 
Manchas de humidade; (iii) Fissuração diagonal; (iv) Deformação (no plano e fora-do-plano); (v) 
Humidade ascensional. 

As paredes de tabique que apresentam um estado mais avançado de degradação, são: (i) as que se 
encontram em contacto com o pavimento térreo e sujeitas a maiores carregamentos; (ii) as paredes do 
piso 1 que se encontram encostadas às paredes de fachada e de empena onde estão presentes os maiores 
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focos de acumulação de água e infiltrações e (iii) as paredes exteriores que delimitam o piso 2 e se 
encontram mais expostas, em particular a parede de tabique duplo voltada a Sul. 

Conclui-se que a humidade ascensional e a entrada de água através da cobertura, em particular nas zonas 
junto às empenas do edifício, e aberturas nas fachadas principal e tardoz são a principais causas 
relacionadas às principais anomalias detetadas nas paredes de tabique. Estas formas de entrada de água 
no edifício potencializam e aceleram a degradação dos elementos de madeira. Isto deveu-se a um 
conjunto de motivos que contribuíram para o estado atual do edifício, nomeadamente: a falta de 
manutenção da estrutura associada ao facto de o edifício se encontrar devoluto; ao sistema ineficaz de 
impermeabilização e recolha de água da chuva, em particular nas zonas de nicho existentes (propícios à 
acumulação de água) entre o edifício em análise e os edifícios adjacentes; inexistência de sistema de 
drenagem de água ao nível do pavimento térreo que impeçam o contato da água com as paredes.   

Verificou-se, adicionalmente, fissuração diagonal e destacamento de reboco em paredes de tabique. 
Estas anomalias estão associadas à deformação no plano destas paredes, resultado da degradação, e 
consequente diminuição da capacidade resistente, dos elementos estruturais que lhes dão apoio.  

 

• Cobertura 

A estrutura de madeira da cobertura, como referido anteriormente como uma das causas de entrada de 
água no edifício, apresenta um mau estado de conservação, sendo visíveis zonas com uma degradação 
material significativa e em rotura. As principais anomalias observadas na cobertura são então as 
seguintes: (i) Degradação material; (ii) Deformação; (iii) Fissuração e destacamento dos revestimentos 
dos tetos; (iv) Ataque de agentes biológicos; (v) Estrutura colapsada. 

Os principais problemas detetados na cobertura estão essencialmente relacionados com a exposição 
prolongada dos elementos resistentes de madeira à ação da água, potenciando e acelerando a sua 
degradação. A presença de água na estrutura de cobertura está essencialmente relacionada com a falta 
de manutenção associada ao estado devoluto e desocupação do edifício e à existência de um sistema de 
impermeabilização e recolha de água da chuva ineficaz, em particular nas zonas de nicho existentes 
(propícios à acumulação de água) entre o edifício em análise e os edifícios adjacentes. 

Adicionalmente, verificou-se também que uma grande parte da estrutura da cobertura se encontra 
apoiada em elementos resistentes verticais e horizontais de madeira que (conforme referido 
anteriormente) se encontram em mau estado de conservação, o que resultou em deformações dos tetos 
do piso 2 e da própria cobertura desse piso.  

Em geral, conclui-se que a estrutura de madeira dos pavimentos, escadas, paredes de tabique e cobertura 
apresentam um mau estado de conservação, sendo visíveis inúmeras zonas com uma degradação 
material significativa em rotura, devido a exposição prolongada dos elementos resistentes de madeira à 
ação da água, potenciando e acelerando a sua degradação.  

 

4.4.2.3 Danos observados em outras tipologias construtivas 

Como o edifício em estudo sofreu alterações estruturais ao longo do tempo, eventualmente para 
substituir elementos degradados, com a incorporação de materiais não tradicionais como o betão, 
discrimina-se neste subcapítulo as anomalias encontradas nas vigas, lajes e paredes deste material. As 
alterações aparentam ter sido realizadas sem projeto específico e com recurso a mão-de-obra não 
qualificada. Como tal, tratam-se de soluções sem real valor estrutural e não consideradas num cenário 
de reabilitação. 
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Nas vigas e lajes de betão armado, ainda é visível uma degradação material devido à infiltração de água 
e, consequentemente, corrosão das armaduras e destacamento de reboco. Tais elementos estruturais, 
adicionados posteriormente à estrutura, não apresentam caraterísticas mecânicas quantificáveis, e como 
tal não podem ser mantidos como elementos estruturais. 

Assim sendo, conclui-se que, do ponto de vista estrutural, o edifício apresenta um estado precário de 
conservação generalizado, em particular no que respeita à estrutura de madeira, tanto de elementos 
resistentes horizontais como verticais resistentes. Este mau estado de conservação atual do edifício 
implica uma intervenção com a demolição e substituição da maior parte dos elementos estruturais e pela 
(re)construção de um “novo” edifício. 

 

 AÇÕES DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO - EDIFÍCIO 3  

O edifício alvo da terceira ação de inspeção localiza-se na zona alta da cidade do Porto a Norte de 
Portugal, uma zona de ligação muito antiga entre duas freguesias (Fig. 4.3). Este edifício teve no passado 
próximo uma ocupação essencialmente de serviços, de acordo com a informação levantada de arquivos 
da Câmara Municipal do Porto, sendo a antiga Secção das Finanças do 1º Bairro fiscal do Município do 
Porto.  

Com base na informação obtida pela pesquisa histórica, a construção do edifício foi realizada 
possivelmente após 1833, pois este não se encontra nas plantas topográficas desta data. A primeira 
referência a um edifício na zona de implantação do caso de estudo só aparece no registo topográfico de 
1844.    

Nas condições atuais o edifício apresenta uma planta aproximadamente retangular com uma área total 
de cerca de 1000 m2, distribuídos por 4 pisos (piso 0, piso 1, piso 2 e piso 3). O pé-direito útil é de 2,77m 
(zona útil mais baixa) no piso 0; 3,67 m no piso 1; 3,72m no piso 2 e 2,79m no piso 3. 

 

Fig. 4.3 - Fachada principal e de tardoz com estrutura anexa do edifício 3 alvo da inspeção. 

 

4.5.1 CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL 

4.5.1.1 Descrição geral do edifício 

A tipologia construtiva do edifício enquadra-se na tipologia típica dos edifícios antigos da cidade do 
Porto em que as paredes portantes são em alvenaria de pedra e granito de folha simples e dupla e as 
paredes interiores em tabique maioritariamente simples. De acordo com a construção tradicional do 
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século XIX, estas paredes de tabique desempenhariam funções estruturais, apenas nas caixas-de-
escadas, sendo que neste edifício as mesmas servem, também, de apoio intermédio das vigas de 
pavimento. Os pavimentos são tradicionalmente de madeira com secção circular, normalmente de 
madeira folhosa, tal como na cobertura. As fotografias relativas ao edifício encontram-se apresentadas 
no Anexo D. 

O edifício, no entanto, sofreu alterações ao longo da sua utilização, conforme foi possível perceber por 
meio da informação retirada do arquivo histórico e do levantamento estrutural feito durante a inspeção. 
No piso 0, a parede do alinhamento B, no registo de 1935, ainda não apresentava as aberturas atuais. 
Além disso, destaca-se nas plantas do arquivo a existência, no piso 1, de paredes interiores (de tabique 
na zona frontal e de pedra na zona de tardoz) alinhadas com a parede de alvenaria do piso 0, as quais 
não são encontradas, atualmente, no edifício. A remoção destas paredes pode ser a causa para vários dos 
danos encontrados no edifício, conforme será apresentado em 4.5.2.   Há, ainda, zonas do edifício em 
que foram introduzidos elementos estruturais metálicos (pilar e viga), respetivamente no piso 0 e no 
pavimento do piso 1.  

As zonas húmidas correspondentes às antigas instalações sanitárias exteriores localizam-se nas varandas 
da fachada de tardoz, junto às empenas do edifício, desenvolvendo-se em toda a altura do edifício. Na 
zona do logradouro na parte posterior do edifício, existe uma estrutura anexa (antigas instalações 
sanitárias), aparentemente em betão armado, que se desenvolve ao longo de toda a altura do edifício 
principal e está ligado a este através das varandas dos pisos. Uma vez que se encontra prevista a 
demolição da estrutura anexa, esta não foi alvo de ações de inspeção.  

A comunicação vertical no edifício é realizada através de um corpo de escadas, localizado junto a uma 
das empenas (alinhamento D) do edifício. Nesta zona encontrava-se uma claraboia que atualmente está 
tapada, ao nível do teto do piso 3. 

 A cobertura do edifício é materializada numa estrutura de madeira apoiada nas paredes periféricas 
(alinhamento A e D) e nas paredes interiores (alinhamento B) em alvenaria de pedra, por 2 telhados de 
4 águas cada, a qual acredita-se ser a configuração original.  

 

4.5.1.2 Realização de sondagens e ensaios no local 

No sentido de avaliar e complementar a inspeção visual para caraterização geométrica, material e do 
estado de conservação dos elementos estruturais do edifício, foram realizados ensaios tendencialmente 
não destrutivos, nomeadamente martelo, formão, resistógrafo, (4.4.1.2)  e detetor de metais. Este último 
é usado para identificar o alinhamento das vigas (através da deteção dos pregos de fixação do soalho às 
vigas), não sendo assim necessário remover os soalhos e tetos para inspeção direta dos pavimentos de 
madeira. Justifica-se, assim, o uso destes instrumentos em conjunto para perceber como a estrutura dos 
pavimentos (secção e espaçamento das vigas) está configurada e para analisar o estado de conservação 
dos vários elementos estruturais e a extensão de ataques de agentes biológicos. 

No total foram realizados 58 ensaios em elementos de madeira através do aparelho Resistograph® em 
zonas especificamente escolhidas e representativas das estruturas de madeira do edifício, conforme são 
apresentados no Anexo E. 

 No caso particular da inspeção deste edifício, ao contrário dos anteriores, foram realizados 
complementarmente ensaios medianamente destrutivos, nomeadamente a campanha de abertura de 
janela de sondagem. Estas constituem aberturas feitas nos elementos estruturais (pavimentos, tetos e 
paredes) a fim de perceber de forma mais completa as caraterísticas dos mesmos, como materiais que 
os constituem.  
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As diferentes janelas de sondagens realizadas durante a campanha de ensaios estão enumeradas, no 
Anexo F, e identificadas com as informações sobre os danos encontrados nos elementos e com os 
comentários sobre o estado de conservação destes.  

 

4.5.2 CARATERIZAÇÃO DE ANOMALIAS E DANOS 

Nos pontos seguintes é realizada uma descrição das anomalias e danos identificados nos elementos 
estruturais através da inspeção visual, sondagens e ensaios referidos anteriormente, a fim de analisar o 
estado de conservação dos mesmos, os quais estão divididos em função do tipo de material em que 
foram encontrados. No final de cada um dos subcapítulos também é efetivada uma conclusão a respeito 
do estado de conservação do respetivo elemento estrutural tendo em conta a representatividade na 
globalidade no edifício.  

De uma forma geral, o edifício apresenta danos em várias zonas e em vários pisos, não havendo, 
portanto, uma causa única para os danos apontados, realçando-se como danos principais: 

(i) Degradação de pavimentos de madeira por ataque de agentes biológicos (fungos e caruncho), 
localizados maioritariamente nas zonas de entrada de água (junto Às fachadas principal e 
tardoz); 

(ii) Degradação avançada e mau funcionamento dos elementos estruturais de suporte de teto do piso 
3 e da cobertura; 

(iii) Deformação excessiva de elementos estruturais, nomeadamente pavimentos apoiados em 
paredes de tabique sem continuidade vertical até à fundação (alinhamento C.1); 

No Anexo G são encontradas as fotografias de algumas das anomalias e danos encontrados nos 
elementos estruturais, a título de exemplo. 

 

4.5.2.1 Anomalias e danos em elementos estruturais de alvenaria de pedra 

As paredes de alvenaria com função resistente apresentam, de forma geral, um bom estado de 
conservação, tendo sido detetados os seguintes danos: 

(i) Humidade ascensional nas paredes do piso 0. Em alguns casos verificou-se também a 
desagregação granular potenciada pela inadequada presença de argamassa de cimento.  
 

(ii) Fissuras das paredes de alvenaria de pedra, em particular junto à fachada de tardoz no 
alinhamento B ao nível do piso 1. 

A presença de água nas paredes de alvenaria de pedra do edifício constitui danos de menor importância 
estrutural e que poderão ser resolvidos com trabalhos de correção e reparação dos sistemas de 
impermeabilização nos pontos que se identifica entrada de água, nomeadamente ao nível da cobertura e 
caixilharias de janelas. 

Relativamente aos paramentos de alvenaria em contacto com o solo, a solução poderá passar por uma 
correta ventilação pela utilização dos espaços que se encontram atualmente desocupados. Entretanto, 
esta medida poderá não ser suficiente. Como soluções adicionais para minimizar estes efeitos e caso se 
justifique, poderão ser utilizadas soluções de ventilação forçada na base das paredes ou de injeções de 
produtos hidrófugos para diminuírem a porosidade da alvenaria e consequente ascensão da água pelo 
efeito da capilaridade. Destaca-se também que não deverão ser usadas tintas plásticas nas paredes de 
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alvenaria, devendo-se procurar uma solução que permita que a parede possa trocar vapor de água com 
o exterior. 

A fissuração encontrada incide sobretudo junto á fachada de tardoz no alinhamento B ao nível do piso 
1. Estes padrões de fissuração revelam indícios de possíveis movimentos das paredes que estão 
relacionados com as aberturas de vão realizadas no piso 0 (teto do piso 0). 

Os padrões de fissuração encontrados sobretudo junto á fachada de tardoz no alinhamento B ao nível do 
piso 1 revelam indícios de possíveis movimentos das paredes que estão relacionados com as aberturas 
de vão realizadas no piso 0 (teto do piso 0). Entretanto, não foi possível confirmar durante as ações de 
inspeção realizadas se estes movimentos já estarão estabilizados. As possíveis causas para a fissuração 
poderão ser a falta de rigidez e resistência dos perfis metálicos utilizados para a padieira, ou movimentos 
originados pela abertura do vão. Caso esta última hipótese se verificasse, seria possível que a fissura já 
tivesse sido colmatada e fechada no passado, não se encontrando agora quaisquer evidências da mesma. 

Adicionalmente, foi encontrada fissuração menos expressiva ao longo das paredes de alvenaria de pedra 
do edifício. Tendo em conta que a intervenção no mesmo será global, recomenda-se que em fase de 
projeto sejam previstas medidas para de mitigá-las. 

 

4.5.2.2 Anomalias e danos em elementos estruturais de madeira 

De seguida serão listadas as principais anomalias e danos identificados nos elementos estruturais de 
madeira em pavimento e escadas, paredes de tabique, supor do teto do piso 3 e da cobertura. 

• Pavimentos e escadas 

Os pavimentos de madeira do edifício apresentam diferentes estados de conservação, dependendo da 
zona em que se localizam. Os principais danos identificados são resumidos a: 

(i) Deformação excessiva dos pavimentos; 

(ii) Ataque de agentes biológicos que causam a degradação das vigas existentes propiciado pela 
presença de humidade excessiva; 

 

A deformação excessiva dos pavimentos de madeira é mais expressiva nos pisos próximos à fachada 
principal e entre os alinhamentos B e D. Esta deformação está relacionada com o movimento das paredes 
interiores de tabique (em particular no alinhamento C.1, junto à fachada principal) devido à deformação 
do seu suporte. 

Relativamente às escadas de madeira que permitem a comunicação entre os pavimentos do piso 0-3, 
encontram-se, de uma forma geral, em bom estado de conservação, embora apresentem algumas 
deformações pontuais (no sentido da caixa-de-escadas) ao longo dos lanços e patamares, em particular, 
no patamar intermédio piso 0 e piso 1.    

Junto às fachadas principal e de tardoz, o apoio das vigas de madeira dos pisos elevados encontram-se 
em razoável a bom estado de conservação material. Contudo, existem algumas zonas pontuais de entrada 
de água, onde os ataques de agentes biológicos provocaram uma degradação mais acentuada dos 
elementos de madeira.  

Nas zonas centrais dos pisos, e sem a presença de humidade, os pavimentos de madeira encontram-se 
em bom estado de conservação material. 

 



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

62                                                                                                                              

• Paredes de tabique 

Os danos observados nas paredes de tabique afetam uma zona considerável da estrutura, destacando-se 
a zona entre os alinhamentos B e D nos compartimentos junto à fachada principal. Estes possuem 
elevada relevância e que indicam sobretudo um mau comportamento estrutural das paredes. Estes podem 
ser resumidos em: 

(i) Fissuração diagonal e empeno das ombreiras e padieiras das paredes de tabique, associadas a 
deformações no plano das paredes provocadas por deformação das estruturas que servem de 
suporte as mesmas; 
 

(ii) Ausência de suporte das paredes de tabique (com maior relevância no alinhamento C.1 entre o 
piso 1 e o piso 0), concordante com a alteração estrutural feita no edifício e apresentado nos 
elementos de pesquisa histórica; 
 

(iii) Inadequado revestimento das paredes de tabique, nomeadamente com argamassa cimentícia, 
promovendo a degradação da madeira do interior da parede por evitar a ventilação da parede e 
também pelo contacto dos produtos de hidratação da pasta de cimento com a madeira. 

As paredes de tabique da caixa de escadas nos pisos superiores encontram-se em razoável estado de 
conservação. 

 

• Suporte de teto do piso 3 e cobertura 

Os elementos estruturais de madeira de suporte do teto 3 e da cobertura encontram-se, de uma forma 
geral, em mau estado de conservação, e apresentam degradação acentuada em diversos elementos 
estruturais de madeira. Destacam-se os seguintes danos e anomalias: 

(i) Presença de agentes biológicos (fungos de podridão) devido ao contacto destes elementos com 
a infiltração de água (associadas a zonas de queda de tetos de estuque) criando condições de 
humidade favoráveis ao ataque destes agentes; 

(ii) Ataques de agentes biológicos, em particular, insetos de ciclo larvar (caruncho, tendo-se 
detetado ataques de insetos provavelmente do tipo anóbidos e cerambicídeos) em elementos 
estruturais de asnas; 

(iii) Ligações deficientes entre os elementos estruturais. 
 

A estrutura secundária da cobertura (varas e ripas) apresenta um bom estado de conservação, sendo 
aparentemente fruto de uma intervenção recente. 

Prevê-se que as anomalias e danos encontrados sejam resolvidos com uma nova cobertura, sendo 
preferível uma tipologia que não provoque impulsos horizontais nas paredes que a suportam, 
melhorando o comportamento e não agravando as condições de estabilidade das paredes de fachada. 

 

4.5.2.3 Anomalias e danos em outras tipologias construtivas 

Uma vez que o edifício sofreu alterações construtivas no decorrer da sua utilização, nomeadamente a 
incorporação de materiais como o betão armado e de elementos metálicos, estão discriminados neste 
subcapítulo as anomalias encontradas nestes elementos.  
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Foram identificados alguns pontos de degradação superficial do betão e corrosão de armaduras, 
nomeadamente na zona das varandas existentes na fachada de tardoz do edifício. Os danos principais 
resumem-se a: 

(i) Corrosão das armaduras com destacamento do recobrimento; 

(ii) Delaminação do betão e escorrências. 

O processo de corrosão das armaduras, devido ao contacto do aço com a água, origina reações 
expansivas do aço contribuindo para a delaminação do betão e para o destacamento do betão da camada 
de recobrimento. Este fenómeno é conhecido como despassivação das armaduras o qual, por vezes, é 
intensificado pelo facto de a camada de recobrimento das armaduras não possuir espessura suficiente.  
Identificou-se casos, entretanto, em que a corrosão superficial ligeira das armaduras ainda não provocou 
a delaminação do betão de recobrimento. Nota-se nestas zonas a fissuração do betão associado a 
escorrências e lixiviação do betão. 

 

4.5.3 SUGESTÕES DE MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

Conforme descrito nas secções anteriores, a inspeção efetuada permitiu verificar que as estruturas do 
edifício em questão apresentam diversos níveis de conservação que vão de bom ou razoável a mau. 
Nesta subsecção apresentam-se sugestões das medidas de intervenções globais a proceder sob as 
estruturas do edifício, não sendo, entretanto, extensas e pormenorizadas visto que é apenas 
complementar ao que foi exposto nas secções anteriores. 

• As paredes de alvenaria de pedra a serem mantidas devem passar por ações de consolidação e reforço 
pontual, além de medidas de reparação gerais essencialmente relacionadas com melhoria dos 
rebocos existentes e com fissurações eventualmente causadas por movimentos dos apoios (solos de 
fundação ou nas aberturas de vão no alinhamento B do piso 0); 
 

• As paredes de tabique simples que apresentam função estrutural (apoio dos pavimentos existentes) 
para serem mantidas devem passar por ações de limpeza, tratamento, substituição pontual de 
elementos e reforços; 

 
• Os elementos de betão armado que constituem a estrutura das varandas, no caso destas serem 

mantidas, devem passar por ações de tratamento e proteção às armaduras que se encontrem expostas; 
 

• Os perfis metálicos existentes, resultantes de ações de alteração à estrutura original do edifício, são 
passíveis de serem mantidos mediante ações de reforço pontual ou global; 

 
• Os pavimentos de madeira a serem mantidos devem receber ações de reforço pontual ou global, 

entretanto concluiu-se que será necessário substituir os pavimentos localizados na zona junta a 
fachada principal entre o alinhamento B e D; 

 
• Sugere-se a demolição da estrutura de suporte de teto do piso 3, podendo os elementos estruturais 

desmontados utilizados para alguns dos reforços a instalar na estrutura; 
 

• Sugere-se uma reformulação da cobertura com um sistema estrutural adequado tendo em conta as 
novas cargas a serem instaladas por torná-la habitável e o seu atual estado de conservação; 
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• Os elementos de madeira a serem mantidos deverão receber ações gerais de limpeza e tratamento 
aos ataques de agentes xilófagos. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DAS VISITAS DE INSPEÇÕES REALIZADAS 

As visitas e inspeções realizadas, conforme o objetivo inicial, possibilitaram o contacto com a prática 
das etapas iniciais do projeto de reabilitação. Nestas visitas foi possível fazer o levantamento fotográfico 
e geométrico dos edifícios, além dos danos e anomalias encontrados nos elementos estruturais destes 
edifícios, bem como concluir sobre o estado de conservação destes elementos de acordo com a exposição 
destes a agentes que potencializam e aceleram o estado de degradação. Também foram levantadas as 
possíveis causas e sugestões de medidas de intervenção.  

Os três edifícios alvos do estudo estão localizados a Norte de Portugal e apresentam tipologia 
construtiva, em geral, típica de edifícios antigos com paredes portantes de alvenaria de pedra e paredes 
interiores de tabique (simples e duplo), pavimentos, escadas e cobertura de madeira. Cada um deles, por 
estarem localizados em cidades distintas e possuírem históricos diferentes, apresentam particularidades. 
Assim sendo, a singularidade do histórico de ações acometidas a cada um deles serviu como exemplo 
prático de como as distintas causas podem estar associadas, resultando numa variedade extensa de 
anomalias e danos.  

Relativamente às medidas de intervenção sugeridas, é importante ressaltar que estas deverão ter em 
consideração o facto de atuarem sobre edifícios antigos, com materiais e sistemas construtivos para os 
quais se exige uma intervenção cuidada e compatível com as existências. Assim sendo, a intervenção 
deverá envolver, sempre que possível, a utilização de materiais e técnicas tradicionais, de forma a 
garantir a preservação da identidade dos edifícios e, simultaneamente, o respeito pelos princípios ditados 
pelas Cartas e Recomendações Internacionais, visando a reversibilidade, compatibilidade e baixa 
intrusão das soluções a adotar. 

Aqueles elementos que forem substituídos, introduzidos ou reforçados, nomeadamente estruturas e 
novos materiais, deverão ser devidamente avaliados de forma a não danificarem, ou alterarem o 
funcionamento, ou a estabilidade física e química dos elementos construtivos existentes, quer 
estruturais, quer de revestimento. 

 

 ANÁLISE DAS PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS DO RELATÓRIO 

No Relatório de Inspeção e Diagnóstico (RID) as anomalias e danos são apresentados em função do tipo 
de material em que são encontrados e pormenorizados de acordo com o elemento estrutural deste 
material. Posteriormente, no corpo do texto são descritas as possíveis causas como parte do diagnóstico 
realizado tendo em consideração o estado de conservação global do edifício. Complementarmente ao 
relatório escrito são fornecidas as peças desenhadas, quando assim se justifique. Estas incluem, em geral, 
o mapa de danos do edifício como resultado da visita de inspeção e os pormenores das sugestões de 
intervenção dos elementos estruturais. No mapa de danos, realizado sobre as plantas estruturais, são 
identificadas a localização das anomalias, bem como uma representação gráfica da extensão das 
mesmas. 

Tendo sido avaliados diversos mapas de danos elaborados como resultado das ações de inspeção e 
diagnóstico na empresa, observou-se um padrão na forma de classificar as anomalias. Estas encontram-
se, atualmente, organizadas numa estrutura de legenda no ficheiro CAD, sendo classificadas de acordo 
com o material no qual a anomalia se manifesta (alvenaria, madeira e outros que possam existir), a 
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direção do elemento estrutural (horizontal ou vertical) e número. É então atribuído um código 
alfanumérico (uma letra e um número) a cada uma das anomalias como forma de identificá-las na planta 
estrutural. A letra refere-se ao material em que a anomalia está associada, enquanto o índice ao número 
da anomalia na listagem.  

Relativamente a orientação dos elementos estruturais estar especificada na legenda, destaca-se que esta 
informação não poderia ser obtida de outra forma se não escrita, uma vez que a representação é feita em 
planta (2D). Contudo, ao utilizar um modelo BIM do edifício é possível identificar por meio da 
visualização em três dimensões (3D) a orientação do elemento estrutural em que a anomalia está 
presente.  

A complementar o mapa de danos, inclui-se, também, um mapa ilustrativo das zonas a proceder com as 
sugestões de intervenção o qual possui três cores: vermelho, amarelo e verde. As cores são indicativas 
do estado de conservação dos elementos estruturais obtidas pelos resultados da análise de segurança 
estrutural. O vermelho sugere a substituição integral dos elementos estruturais marcados, a cor amarela 
indica os elementos estruturais para reforçar (de acordo com os valores de Estados Limite Último e 
Estado limite de Serviço obtidos para os elementos existentes) e a cor verde identifica os elementos 
estruturais a manter, procedendo com limpeza e tratamento. Assim este mapa infere sobre o grau e a 
extensão dos danos observados de uma forma gráfica.   

Na sequência da avaliação de diversos projetos (entre os anos de 2011 a 2019) alvos de Inspeção e 
Diagnóstico e onde tenham sido elaborados mapas de danos estruturais, observou-se que, embora exista 
uma estrutura bem definida de representação gráfica das anomalias, a informação relativa à classificação 
das mesmas não está sistematizada. Justifica-se, assim, a necessidade de centralizar numa base de dados 
(listagem) as principais anomalias estruturais encontradas em edifícios antigos. 

Verificou-se, ainda, uma heterogeneidade na terminologia utilizada para denominar as anomalias. A não 
padronização do código das anomalias pode resultar em:  

• Repetição do mesmo código atribuído a duas anomalias distintas, nomeadamente ter o código A1 
(anomalias em alvenaria) atribuído à (i) Desagregação material num dos projetos e às (ii) Manchas 
de humidade num outro projeto; 

• Descrições diferentes para a mesma anomalia, como por exemplo, assentamento e deformação 
descendente; 

• Utilização de diferentes códigos, como pode ser visto  Fig. 4.4; 

• Difícil identificação do material do elemento estrutural e a anomalia associada, nos casos em que 
na legenda se coloca mais do que um material, nomeadamente, alvenaria ou madeira. 

Assim, uma classificação sistematizada permitirá homogeneizar os códigos e nomenclatura utilizados 
para identificar cada tipo de anomalia que passarão a ser únicos. Dessa forma, o catálogo poderá servir 
de apoio às ações de inspeção (levantamento de anomalias e danos no edifício) e como auxílio para 
documentar na planta, durante o diagnóstico, a localização das anomalias. 
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Projeto (a) 

Projeto (b).  

Fig. 4.4 - Comparação da legenda utilizada em dois projetos diferentes. 

 

 PRINCIPAIS ANOMALIAS E DANOS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

A importância das ações de Inspeção e diagnóstico para conhecer o estado de conservação do edifício e 
elaborar estratégias adequadas de intervenção justifica a adoção de uma metodologia de caraterização e 
identificação de anomalias nos elementos estruturais que seja padronizada. Atualmente, na empresa, a 
representação das anomalias nos mapas de danos embora possua uma lógica associada ainda obedece a 
critérios genéricos. Com o intuito de diminuir a subjetividade da apresentação, elabora-se uma base de 
dados confiável, com identificação única para cada anomalia, sem alterar, entretanto, a estrutura já 
existente.  

Conforme pode ser observado nas ações de inspeção realizadas e com base na literatura (Freitas et al., 
2012), anomalias são alterações em materiais, elementos construtivos (estruturais ou não estruturais), 
que afetam os seus estados iniciais podendo prejudicar o desempenho da função ao qual foram 
destinados. Essas alterações podem ter diversas causas associadas e apenas a investigação aprofundada 
direciona para o correto diagnóstico. 

Com o decorrer do tempo e sob ações de agentes, ativo ou passivo, originam-se anomalias nos elementos 
construtivos. A degradação estrutural nos edifícios prejudica a capacidade resistente do mesmo, 



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

                                                                                                                                                             67 

podendo pôr em causa a sua segurança estrutural. Por este motivo devem receber a devida atenção 
visando a segurança de seus utilizadores. 

O edifício do ponto de vista da sua construção é tradicionalmente visto como um sistema composto de 
diversas partes, cuja cooperação entre estas é essencial para o seu adequado funcionamento. Nos 
edifícios antigos, as anomalias ocorrem nos materiais como pedra e madeira predominantemente, uma 
vez que estes estão associados às técnicas de construção tradicionais. Sendo assim, justifica-se ter a 
classificação de acordo com o material, uma vez que a diversidade de materiais utilizados nessas 
construções é reduzida quando comparada às novas construções. Por exemplo, a madeira pode estar 
exposta ao ataque de agentes de degradação biótica, como insetos sociais e assim ter afetação tanto em 
pavimentos (elementos horizontais) quanto em paredes (elementos verticais). Nos edifícios novos, nos 
quais são incorporadas técnicas construtivas mais tecnológicas com diversas tipologias de materiais 
associados a um único sistema, pode justificar-se a separação por sistemas construtivos como cobertura, 
parede interior, parede exterior não sendo considerados neste estudo.  

No caso das anomalias estruturais, diversas vezes, a manifestação pode ser confundida com a causa, 
assim como a ocorrência em simultâneo de anomalias com mesma localização possa dificultar uma 
classificação estanque das mesmas. Ainda assim, é necessária uma listagem formatada das anomalias 
estruturais que ocorrem em edifícios antigos estando estas desassociadas das causas. 

A estrutura utilizada para a identificação das anomalias segue os padrões já utilizados no âmbito dos 
trabalhos realizados no NCREP, sendo mantida como forma de facilitar a utilização, bem como ser uma 
ferramenta intuitiva nas práticas correntes. Por este motivo, o catálogo de anomalias e danos foi criado 
com os seguintes campos: 

(i) Código; 
(ii) Material; 
(iii) Anomalia; 
(iv) Grau; 
(v) Descrição; 
(vi) Fotografia; 

Foram catalogadas 62 anomalias em elementos estruturais de edifícios antigos, nomeadamente paredes 
resistentes (exterior e interior), pavimentos, escadas e coberturas. Não foram, no entanto, excluídas as 
anomalias em materiais não tradicionais, nomeadamente betão armado e elementos metálicos, visto que 
em decorrência de alterações efetuadas nos edifícios antigos, estes materiais possam estar presentes. O 
catálogo pode ser visto no Anexo H e o recurso informático utilizado para a sua geração no capítulo 5. 
Abaixo apresenta-se o conteúdo em cada um dos campos utilizados para a classificação das anomalias. 

 

• Código 

O código tem como objetivo identificar a anomalia em uma listagem de forma única. Para cada uma das 
anomalias há apenas um código correspondente. Este é composto por uma letra e um número, sendo a 
primeira letra do material em que a anomalia se encontra e o índice referente a posição da mesma na 
listagem do material. 

 

• Material 

Foram listados por ordem alfabética quatro materiais, sendo eles: (i) alvenaria (em geral para a alvenaria 
de pedra, podendo ser também de tijolo ou mista); (ii) betão armado; (iii) metálicos; (iv) madeira. 
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• Anomalia 

Disfunção, ou seja, uma não satisfação das exigências funcionais inicialmente estabelecidas para um 
dado elemento ou componente construtivo, como consequência de determinada causa; ou ainda, em 
casos mais complexos, a anomalia resulta “de um conjunto de manifestações associadas a uma 
determinada cadeia de relações causa-efeito que lhe está subjacente” (Padrão, 2004). 

 

• Grau 

O grau refere-se à intensidade acometida a certas anomalias (ligeira, avançada, significativa, alguma ou 
muito elevada) ou ainda à extensão (localizada ou generalizada).  

 

• Descrição 

Adicionalmente, no campo da descrição, explica-se de forma breve do que anomalia ou dano são 
constituídos. 

 

• Fotografia 

É apresentado uma fotografia do pormenor da anomalia, em um contexto geral, usada para exemplificar 
a mesma. 
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METODOLOGIA  

ADOTADA PARA MELHORIA DE  

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 

 

 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para melhoria da gestão da informação relativa a 
representação do mapa de danos e da realização de sondagens e ensaios nos edifícios antigos. Neste 
capítulo são explicadas as ferramentas utilizadas, aplicações que possibilitaram integrar a informação a 
respeito das anomalias e danos num modelo BIM e a documentação de ensaios e sondagem que apoiam 
os resultados das ações de inspeção e por conseguinte de diagnóstico. 

Ambicionar uma adequada gestão da informação é fundamental para garantir que os dados e 
conhecimento adquirido sejam corretamente trocados entre utilizadores e plataformas sem que seus 
sentidos sejam alterados ou interpretados de forma inadequada, gerando erros nos processos. Por este 
motivo, é preciso que toda informação além de estruturada, seja também armazenada, conforme padrões 
pré-estabelecidos, possibilitando o tratamento por diferentes fontes (aplicações e utilizadores).  

Para promover uma melhor compreensão das etapas que esse processo envolveu, é apresentada na Fig. 
5.1 um esquema com as aplicações utilizadas como ferramentas de suporte ao desenvolvimento da 
metodologia, com a subsecção respetiva. 

 

 

Fig. 5.1 - Esquema da metodologia desenvolvida. 
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A primeira etapa  baseia-se no conceito do SPOT em que se estabelece um ponto de verdade única, de 
onde  derivam outras “verdades”, todas as outras passam a ser, então, recortes e representações desta 
verdade (Poças, 2009). Neste caso, optou-se por centralizar as informações em ficheiros de folhas Excel 
(subcapítulo 5.2), uma vez que a interface e modo de operação do programa são conhecidos pelos 
utilizadores. A partir deste ponto, a informação é transposta com recurso a duas linguagens de 
programação, tornando-as compatíveis com os outros dois formatos, onde, por fim, estarão mutuamente 
armazenadas geometricamente e não-geometricamente.  

A ferramenta escolhida por já ser largamente utilizada na empresa foi o Microsoft Excel, permitindo que 
embora complementares, a execução dos Blocos 1 e 2 (sinalizados na Fig. 5.1) possa ser feita de forma 
independente. Sendo assim, os dados introduzidos no Excel podem ser importados e exportados através 
de rotinas realizadas no Dynamo para o Autodesk Revit. Assim também, os mesmos dados podem ser 
armazenados, com a formatação em texto, em ficheiros HTML a serem gerados automaticamente com 
recurso ao VBA.  

No subcapítulo 5.2 descreve-se o Bloco 1 que é constituído pelas folhas Excel, a linguagem de VBA 
para, então, armazenar no ficheiro HTML a informação derivada do primeiro e preenchida pelo usuário. 

No subcapítulo 5.3 através da linguagem de programação visual Dynamo faz a interface entre a 
informação advinda do Excel para o Revit onde estará então representada e associada ao espaço 
geográfico no modelo (do edifício) quando existir. 

Para o sucesso da metodologia ser atingido, foi necessário, inicialmente, adotar uma estrutura de 
organização de pastas de trabalho que seguisse o esquema apresentado na Fig. 5.1.  As pastas de trabalho 
foram organizadas de forma a tornar intuitivo o caminho a ser seguido tanto no momento de 
desenvolvimento da metodologia quanto no da sua utilização. Tal organização proporciona um ambiente 
de trabalho direcionado a uma boa gestão da informação por meio de uma estrutura lógica e concisa de 
ficheiros armazenados, conforme pode ser visualizado na Fig. 5.2., permitindo assim que sejam 
referenciados corretamente. 

 

 

Fig. 5.2 - Organização da pasta de trabalho. 
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 BLOCO 1 - DOCUMENTAR INFORMAÇÃO DE ANOMALIAS, DANOS E ENSAIOS EM FICHEIROS 

AUTOMÁTICOS 

5.2.1 MODELO DE DADOS 

A ficha tipo é um modelo de dados, cuja documentação e interface utilizada se enquadra no modelo 
lógico em formato de tabela no Excel. Cada coluna é um atributo da ficha cujos campos serão 
preenchidos com os valores, por vezes, dos dados dos ensaios ou com o tipo de anomalia. Os campos 
devem ser bem definidos de forma a corresponder à formatação do HTML gerado, bem como 
corresponder aos parâmetros e dados no Revit a serem preenchidos. 

A forma de preencher as fichas e o catálogo de anomalias é similar, portanto encontra-se resumida nessa 
secção a descrição de cada uma delas. No Anexo I é apresentado o pormenor do modelo de dados, 
enquanto nos Anexos C, E, F, G e H as fichas foram preenchidas com os resultados dos ensaios 
realizados nas ações de Inspeção e Diagnostico fazendo uso da formatação automática desenvolvida. 

As fichas automáticas, relativamente aos resultados dos ensaios realizados em campo, devem ser 
preenchidas pelo utilizador na folha de Excel do mesmo nome do ensaio. A primeira coluna é o ID do 
ensaio em questão, sendo este único para cada linha identificando o número do ensaio. Cada coluna 
corresponde a um dado da ficha do ensaio ou do dano. 

No campo foto ou resultado deve-se preencher com o nome da imagem e respetivo formato (.png ou 
.jpg) contido na pasta Imagens. Esta pasta além de estar no mesmo diretório de onde deve ser salvo o 
ficheiro HTML, não deve ter o seu nome alterado, uma vez que assim está endereçada no script. 

Logo que todos os campos estejam preenchidos corretamente, o utilizador carrega no botão Gerar 
HTML, o qual irá destacar uma janela do Browser onde o ficheiro poderá ser salvo com o nome 
desejado. Para consultar o ficheiro gerado, basta aceder à pasta onde este foi salvo e abrir com o 
navegador de preferência. 

 

5.2.2 CATÁLOGO DE ANOMALIAS E DANOS 

O catálogo de anomalias e danos reúne os 62 tipos de anomalias, na sua maioria de carater estrutural, 
acometidos a elementos estruturais e construtivos, predominantemente em materiais de alvenaria de 
pedra e madeira, também englobando materiais como o betão armado e metais.  

Tendo sido compilado todos os trabalhos na empresa entre os anos de 2011 e 2017, naqueles com mapa 
de danos e nos relatórios, foram levantadas as anomalias mais relevantes encontradas nos edifícios 
antigos. Além dos trabalhos, também foi consultada a literatura a fim de prover uma breve descrição da 
anomalia, e também perceber a melhor forma de organizar a informação nas fichas.  

A codificação escolhida para identificar o tipo de anomalia associada ao elemento construtivo, faz 
referência ao material em que a anomalia se encontra. Ao contrário do proposto em (2.5.1.6), por 
exemplo, nos quais o código das fichas são extensos e na sua maioria fazem referência ao elemento em 
si, no âmbito dos trabalhos na NCREP procurou-se ter uma referência sintética. Tendo como objetivo o 
levantamento de danos durante as ações de inspeção e auxiliar na elaboração do mapa de danos 
posteriormente, almejou-se ter uma quantidade de carateres mínima para o código. Dessa forma, poderia 
ser poupado espaço para a representação na planta durante a visita e nas peças desenhadas do Relatório 
de Inspeção e Diagnóstico (4.8).  
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Nesse sentido, as anomalias e danos foram listados na folha de Excel e foram classificados quanto ao 
código de referência, o material, o tipo de anomalia, o grau, a descrição e fotografia para ilustrar a 
anomalia e fornecer um exemplo que possa ajudar na inspeção. As fotografias foram obtidas de projetos 
cujas anomalias tenham sido identificadas.  

A folha Catálogo da anomalia e dano não tem a intensão de ser alterada com frequência, diferentemente 
das folhas de ensaios. Esta constitui uma base de dados das anomalias justificando, o levantamento 
exaustivo feito das anomalias, devendo ser utilizada como ficheiro de consulta. A formatação adequada 
do catálogo no formato HTML resulta da estrutura adotada (Fig. 5.3), não sendo aconselhável alterar a 
posição das colunas. Entretanto, sempre que necessário, há a possibilidade de adicionar e reposicionar 
a sequência da listagem das anomalias. 

 

 

Fig. 5.3 - Folha Excel com os atributos do Catálogo de anomalias e danos. 

 

5.2.3 FICHA DE ENSAIO DE RESISTÓGRAFO 

Os ensaios realizados com o resistógrafo visam fornecer informação sobre o estado de conservação do 
elemento de madeira, uma vez que pela energia de penetração de uma agulha no elemento estrutural é 
possível detetar a presença de vazios e podridões ao longo da sua profundidade. São relevantes, os dados 
relativos ao número do ensaio, o elemento ou o conjunto deles, nomeadamente vigas de teto, de 
pavimento, soalhos onde o ensaio foi realizado, o comentário do estado de conservação observado 
visualmente e o resultado gráfico obtido pelo ensaio para fundamentar as conclusões. A localização dos 
ensaios, na sua maioria, é escolhida de forma a fornecer conclusões representativas do estado de 
conservação global dos elementos no edifício. 

Estes dados foram transpostos para colunas numa folha de Excel, cujas linhas correspondem a uma 
localização única do ensaio, portanto do número do ensaio realizado ( Fig. 5.4). Dessa forma, no VBA 
foi escrito um código levando em consideração a apresentação final desses dados num formato similar 
aos anexos do Relatório de Inspeção e Diagnóstico, atuais na empresa.  

A estrutura dos dados e tipos podem ser melhor observados no Anexo I, cujo código é análogo, salvo o 
número de campos, àquele que é exposto. Assim, ao carregar no botão Gerar HTML o utilizador poderá 
observar o ficheiro salvo na pasta desejada com tal formato. Para que seja gerado o PDF será preciso 
aceder ao campo imprimir, pelo que será aberta a configuração de impressão, e proceder com os ajustes 
necessários das margens, salvando em PDF. Assim poderá ser incluído como anexo ao Relatório. 
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Fig. 5.4 - Folha Excel com os atributos do Ensaio de Resistógrafo. 

 

5.2.4 FICHA DE ENSAIO DE FERROSCAN 

Os ensaios realizados com o Ferroscan visam fornecer informação sobre a caraterização da armadura 
do elemento de betão armado. São relevantes, obter os dados relativos ao número do ensaio, em que na 
sua maioria a localização dos ensaios são escolhidas de forma a fornecer conclusões representativas do 
estado de conservação global dos elementos, e os atributos do ensaio como a área dos varões da 
armadura longitudinais e transversais, a espessura do betão de recobrimento, comentários sobre o estado 
de conservação do elemento e o resultado gráfico obtido pelo ensaio fundamentando as conclusões. 
Estes dados foram transpostos para colunas em uma folha de Excel, cujas linhas correspondem a uma 
localização única do ensaio, isto é, do número do ensaio realizado (Fig. 5.5). Dessa forma, no VBA foi 
escrito um código levando em consideração a apresentação final desses dados num formato similar aos 
anexos do Relatório de Inspeção e Diagnóstico, usados atualmente na empresa.  

 

 

Fig. 5.5 - Folha Excel com os atributos do Ensaio de Ferroscan. 

 

5.2.5 FICHA DE ANOMALIAS E DANOS 

A ficha de anomalias e danos fornece, de maneira resumida, informação sobre o estado de conservação 
dos elementos estruturais e construtivos do edifício alvo da inspeção. Esta ficha é composta pelos 
campos: código, dano e fotografia. Foi adicionada à folha de Excel os campos Foto e legenda de forma 
a estarem presentes quando a ficha for gerada automaticamente (Fig. 5.6). Análogo a 5.2.3 é possível, a 
partir do ficheiro em HTML gerar um ficheiro em formato PDF, para ser também anexado ao relatório. 

 

 

Fig. 5.6 - Folha Excel com os atributos da Ficha de Anomalias e Danos. 
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5.2.6 FICHA DE JANELA DE SONDAGEM 

A ficha da janela de sondagem, fornece informação, em alguns casos, semelhantes à ficha de anomalia 
e danos, adicionando a esta também fotografias e dados a respeito de elementos estruturais e construtivos 
sobre a tipologia construtiva não identificada a olho nu, sendo, portanto, preciso proceder com o ensaio 
medianamente destrutivo a fim de observar o pormenor da construção (Fig. 5.7).  

Análogo aos casos anteriores mencionados, o código no VBA foi ajustado na escrita do HTML para 
satisfazer a forma de apresentação desses dados no formato da ficha, procedendo com pequenas 
alterações no código de forma que aquele apresentado no Anexo I muito se assemelha ao utilizado para 
a Janela de Sondagem. A forma de ser gerado e de ser convertido em PDF a partir do HTML também 
está garantida. 

 

 

Fig. 5.7 - Folha Excel com os atributos da Ficha de Janela de Sondagem. 

 

 BLOCO 2 - INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA E NÃO-GEOMÉTRICA DENTRO DO MODELO 

A aplicação escolhida para agregar a representação gráfica à descritiva, e assim permitir armazená-las 
num ambiente virtual comum, foi o software Autodesk Revit versão 2019 (5.3.1). Optou-se por este 
programa diante da versatilidade de se trabalhar dentro do mesmo projeto com diversas especialidades, 
por exemplo, arquitetura e estrutura, além da maior familiaridade da autora com a aplicação. 

A metodologia aqui desenvolvida explora funções básicas da aplicação, embora sejam de grande 
relevância para se atingir aquilo que é desejado: centralizar a informação geométrica com a não 
geométrica no mesmo espaço virtual. Dessa forma, apresentam-se, previamente, conceitos e funções 
relacionados a aplicação de forma a facilitar a compreensão da metodologia, na subsecção 5.3.2.  

Na subsecção 5.3.3 descrevem-se a geometria e as propriedades dos elementos do modelo, onde os 
dados das anomalias e dos ensaios estarão atribuídos. Enquanto na subsecção 5.3.4 apresenta-se a 
linguagem visual utilizada para transpor os valores dos atributos no Microsoft Excel para o programa de 
modelação (Autodesk Revit). Nesta subsecção são providenciadas explicações breves a respeito da 
função de cada uma das rotinas, pelo que os detalhes de como operá-las são apresentados no Anexo I. 
Adicionalmente, a fim de assegurar a qualidade dos processos na empresa, foram documentados num 
ficheiro à parte e disponibilizado aos utilizadores os procedimentos a seguir, no formato de um 
fluxograma intuitivo.   

 

5.3.1 SOFTWARE BIM PARA MODELAÇÃO PARAMÉTRICA - AUTODESK REVIT 

O Revit é uma aplicação que pode ser usada na construção de um modelo inteligente, permitindo os 
utilizadores criarem um desenho tridimensional para edifícios em simultâneo com a documentação dos 
seus componentes e performances em diversas especialidades (térmica, estrutural, arquitetónica). Por 
meio desta aplicação, é possível importar ficheiros no formato IFC baseados num conjunto de estruturas 
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(set up) que suporta a troca. Assim, diferentes atores podem trocar os ficheiros usando diferentes 
softwares que estejam melhor adaptados às necessidades e preferências da especialidade do projeto.  

A versão utilizada do programa Autodesk Revit foi a 2019 em inglês, fornecendo os comandos de 
operação no mesmo idioma. É importante ressaltar que os ficheiros e rotinas são, portanto, compatíveis 
apenas com esta versão ou superior. De igual modo, a utilização do que vier a ser desenvolvido 
posteriormente deve possuir versão idêntica ou superior, a fim de evitar incompatibilidades entre as 
versões.   

 

5.3.2 CONCEITOS ASSOCIADOS A APLICAÇÃO - AUTODESK REVIT 

O Revit, assim como qualquer outro programa de modelação paramétrica BIM, possui um glossário 
(dicionário) com os principais conceitos usados nesta aplicação, conforme exposto a seguir.  

Dentro do ambiente do programa todos os elementos se encaixam numa hierarquia claramente definida.  
O topo do nível da hierarquia são as (i) Categorias, sendo pré-definidas dentro do software e não podem 
ser adicionadas, apagadas ou renomeadas. O segundo nível da hierarquia é a (ii) Família, sendo, 
portanto, mais específica. Tudo o que é criado faz parte de uma família, e consequentemente, entender 
o conceito e o que leva a manipulá-las, constitui uma parte vital para fazer uso das funções do software 
(Autodesk knowledge network - Revit products, 2019). Dentro de cada uma das famílias podem existir 
(iii) Tipos (os quais compartilham propriedades semelhantes, que podem assumir valores distintos) que 
contenham (iv) Instâncias (elementos) sendo este o último nível da hierarquia. 

 

• Categoria 

A opção categoria determina o comportamento geral da família a ser escolhida, por exemplo, se será a 
representação de um símbolo de anotação no desenho (annotation category), ou se será um elemento 
estrutural (model categories) de entre outros (Autodesk knoledge network - Revit products, 2019).  

As categorias de modelo (model categories) incluem todos os elementos que compõem o modelo como: 
paredes, portas, pavimentos, escadas ou vigas, enquanto categorias de anotação (annotation categories) 
incluem textos, dimensões e tags, entre outras categorias. Esses itens vêm em diferentes formas, 
tamanhos e comportamentos. Por definição as categorias são muito amplas, sendo o nível a seguir na 
hierarquia, a Família, mais específico. 

 

• Família 
 

As famílias são melhores compreendidas, simplesmente, como uma coleção de itens compartilhando a 
mesma aparência e comportamento geral (Autodesk knoledge network - Revit products, 2019). Constitui 
um grupo de elementos que possuem um conjunto de propriedades de uso idêntico e representação 
gráfica similar. Esses objetos são nomeados tipos (Type). Na família, os diferentes tipos podem ter 
diferentes valores para alguns ou para todos os parâmetros, mas o conjunto de parâmetros, 
nomeadamente os nomes e significados são inalteráveis.  

As famílias podem ainda ser compreendidas como um de dois tipos maiores, baseados no seu 
comportamento: Família de sistema (System Family) e Família de Componentes (Component ou 
Loadable Family) (Autodesk). Existe ainda a opção de família colocada no modelo (“In-place family”). 
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A Família de sistema (System Family), não sendo o objeto de estudo neste trabalho, inclui qualquer 
elemento que seja construído dentro do software, sem poder ser manipulada pela interface do usuário, 
tendo as suas propriedades pré-definidas como “de fábrica”. Estas incluem componentes do modelo que 
fazem parte do modelo físico como paredes e pavimentos (walls and floor systems), mas também 
incluem, igualmente importante, itens como plantas (floor plans), dados de projeto (project data) e 
níveis (levels). O comportamento geral do objeto é definido pelo sistema e não pode ser redefinido pelo 
usuário; no entanto, os parâmetros específicos no nível do objeto podem ser manipulados por meio da 
criação e aplicação de variações de tipo e instância. 

A Família de componentes ou carregável (Component families or Loadable) inclui tudo que não seja da 
família de sistema. Muitas famílias de componentes são elementos do modelo, mas também podem ser 
anotações, símbolos entre outros, sendo estas utilizadas no presente trabalho. Elas podem ser baseadas 
no hospedeiro (host-based), ou seja, requererem um hospedeiro para serem aplicadas ao modelo, ou 
podem ser desassociadas de um hospedeiro (free-standing). É possível criar, eliminar e modificar 
componentes das famílias (Family Component) e dos seus tipos associados. É a partir do editor da 
família (family editor) em cada família, que as modificações podem ser salvas no seu ficheiro único 
(RFA), o qual é compatível e carregável na extensão do ficheiro do projeto em Revit (RVT). sendo esta 
utilizada no presente trabalho, 

Assim como famílias de sistemas (system family), as famílias de componentes podem conter um ou mais 
tipos, podem ter parâmetros de instância que variam de instância para instância (não são parte do tipo). 
Diferentemente do sistema de família, estas são customizáveis pelo usuário dentre do editor de famílias, 
o qual está contido dentro do programa (Revit). 

Adicionalmente à família de sistemas e a de componentes, existe ainda, a Família no local ("in-place 
Family") a qual em termos de criação, edição e estratégia é similar à Família de Componentes 
(Component Family). No entanto, esta família é criada diretamente dentro do projeto (não no ficheiro 
de família separado) e não pode ser exportada para outros projetos. É possível criar versões de "in-place" 
de muitas famílias de sistemas como paredes, pavimentos, telhados, essa capacidade permiti que a 
criação customizada ou de formatos livres ao contrário não possível em sistemas de família predefinidos, 
mas não é indicada no caso de projetos em que seja intenção reutilizar a família criada em projetos 
futuros, pois esta é muito específica para as circunstâncias para que foi criada. 

No âmbito deste trabalho será abordado em maior detalhe o uso da Família de Componente (Component 
Family), devido à sua criação, utilização e edição serem desassociados do modelo. Estas podem ser 
criadas externamente ao modelo e carregadas para serem utilizadas quando assim for desejado, conforme 
pode ser visto na subsecção (5.3.3). 

 
• Tipos (Types) 

 
O tipo (Type) é o nível seguinte da hierarquia do Revit, sendo, portanto, um membro de uma família. 
Cada tipo pode possuir parâmetros específicos (de tipo) e de instância. São chamados parâmetros de 
tipo aqueles constantes para todas as instâncias do tipo que existem num modelo. Os parâmetros de 
instância, no entanto, podem variar num modelo, ou seja, possuírem valores distintos entre as instâncias 
do tipo de família. 

O tipo é como uma coleção de variáveis (tamanho, material ou qualquer outra definição) guardadas em 
determinados valores, associado um nome para facilitar a reutilização, de forma conveniente a alterar 
várias variáveis de uma só vez. 
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• Parâmetros 
 

O parâmetro é um padrão segundo o qual se pode estabelecer a relação ou a comparação entre elementos 
ou termos. Também pode ser considerado o elemento variável que participa da elaboração de um 
conjunto e que também constitui um todo (Dicionário Michaelis). São ainda atributos de determinado 
objeto, como caraterísticas determinadas que se especifica e qualifica determinado objeto. Os 
parâmetros são instâncias que se referem a qualidade, quantidade e um conjunto de factos de um objeto.  
 
O Revit como aplicação utilizada para modelação paramétrica possui dentro do programa diversas 
opções de parâmetros: (i); parâmetro de projeto (project parameter); (ii) parâmetro compartilhável 
(shared parameter); (iii) parâmetro global (global parameter) incidem, em geral, sobre o projeto. 
Entretanto, interessa especificar parâmetros (caraterísticas) para os componentes individuais do projeto, 
uma vez que a metodologia discutida aqui não foi desenvolvida visando a aplicação para um projeto 
específico, e visa poder ser aplicada a diversos projetos, dissociada do que já é existente ou que virá a 
ser modelado. São explicados os parâmetros de família (family parameter), pois irão incidir sobre 
elementos (element types) pertencentes ao grupo (Autodesk knowledge network - Revit products, 2019). 
 
No Revit, existem vários tipos de parâmetros cujas qualidades de objeto são inferidas de forma diferente. 
Por exemplo, os parâmetros compartilhados podem ser considerados como variáveis definidas pelo 
usuário, enquanto os parâmetros do sistema são variáveis que são codificadas no Revit. Cada vez que 
uma família é criada ou modificada, os chamados parâmetros familiares são variáveis a serem definidos. 
 
• Elementos (Elements) 

Cada elemento inserido num desenho é uma instância (uma parte) de um tipo de família. Elementos têm 
dois conjuntos de propriedades que controlam a aparência e comportamento: 

 
a) Propriedades de tipo 

Propriedades de tipo são aplicadas a todas as instâncias de uma família e, se alteradas interferem nos 
valores em todas as instâncias, nomeadamente se a largura de uma porta é um parâmetro de tipo e a 
propriedade de tipo com valor de 60 cm, os elementos dessa família possuem 60 cm de largura. 

O mesmo conjunto de propriedade de tipo é comum a todos os elementos em uma família, e cada 
propriedade tem o mesmo valor para todas as instâncias de um tipo de família. Se o valor for alterado, 
essa mudança irá afetar a todas as instâncias atuais e futuras desse tipo de família. 

 

b) Propriedades de instância 

As propriedades de instância são um conjunto comum que se aplicam aos elementos pertencentes a um 
tipo de família, no entanto os valores dessas propriedades podem variar de um elemento para o outro 
sem que estejam, associadas entre si. 

Essas propriedades podem variar de acordo com o local de um elemento num edifício ou projeto. Mudar 
o valor de uma propriedade de instância afeta somente os elementos no seu conjunto de seleção, ou o 
elemento que está prestes a inserir. Por exemplo, se uma viga é selecionada no modelo e um dos valores 
da propriedade de instância é alterado na paleta Propriedades, só aquela viga é afetada. Se uma 
ferramenta é selecionada para inserir vigas, nomeadamente uma rotina do Dynamo, e modificar um dos 
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seus valores de propriedade de instância, o novo valor aplica-se a todas as vigas que foram selecionadas 
pela ferramenta. 

Um elemento no modelo, pertencente a uma família de portas, por exemplo, pode ter definidas 
propriedades de tipo e de instâncias. Na Fig. 5.8 é apresentado um esquema comparativo entre estas 
duas propriedades de forma a exemplificar as diferenças entre si. É importante compreender a diferença 
entre os dois tipos de propriedade, pois ambas serão utilizadas para determinar as caraterísticas dos 
elementos das famílias Revit criadas na subsecção seguinte (5.3.3).   

 

Fig. 5.8 - Comparação entre propriedade de tipo e propriedade de instância para um elemento em Revit. 

 

5.3.3 CRIAÇÃO DE FAMÍLIAS  

A representação das anomalias e danos, bem como dos ensaios e sondagens devem estar associadas a 
um elemento no modelo e, portanto, pertencer a uma família. Como forma de representação foram 
criadas famílias de componente para cada um dos tipos de representação, as quais podem ser utilizadas 
no modelo (Loadable family) (Fig. 5.9). 

 

 

Fig. 5.9 - Famílias criadas no Revit. 

 

Para criar uma família deve-se selecionar “New” e optar pelo tipo de ficheiro de família, este irá possuir 
o formato RFA.  Seleciona-se a categoria (Category) (de formato RFT) da família a que estará associada 
(template). No momento da escolha da categoria, deve selecionar-se a categoria cujas caraterísticas são 
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semelhantes à família que se deseja representar, pois esta determina o comportamento geral da família. 
Optou-se pela categoria Generic model face based (modelo genérico com base na face), uma vez que 
esta categoria permite modelar o elemento no formato desejado sem que exista uma geometria definida 
previamente, tendo a face do hospedeiro (Host) a restringir a sua localização. De entre as categorias 
disponíveis esta apresentou-se mais adequada devido ao elemento a ser modelado não apresentar 
nenhuma relação semântica com nenhum dos elementos pré-existentes (Fig. 5.10). 

 

 

 

Fig. 5.10 - Criar famílias e atribuir categoria. 

 

Relativamente à geometria escolhida para representar o elemento de informação (pontos no modelo que 
contenham a informação desejada), esta foi a de uma esfera devido a sua simetria em todas as direções 
(planta, alçado, tridimensional). Assim sendo, os elementos de todas as famílias criadas possuem a 
mesma aparência. O que diferencia as famílias entre si são os parâmetros atribuídos a cada um delas 
fazendo referência aos dados introduzidos nas correspondentes folhas de Excel.  

A geometria do elemento foi obtida através do comando Revolve, acedido pela barra do menu principal 
Create, no qual um semicírculo foi desenhado (draw lines) e revolucionado em torno do seu eixo central 
de 360º. O raio da esfera (0,125 m) foi escolhido de forma a ter uma dimensão, na unidade métrica, 
adequada a qualquer modelo da construção (no qual o elemento será introduzido) (Fig. 5.11).  

O elemento, uma vez criado, pode ter a sua geometria e outras caraterísticas visuais (como aparência, 
cor, material atribuído entre outras) alteradas ao longo do processo de utilização no modelo, bastando 
para isso aceder à edição de família. Esta operação pode ser realizada ao carregar duas vezes no elemento 
para que seja aberta a janela de edição. Qualquer alteração relativa às caraterísticas geométricas e visuais 
na família, quando efetuada no ficheiro de edição da família, e recarregadas no modelo com a alteração 
dos parâmetros, perpetua a mudança para todas as instâncias presentes e futuras no projeto.  

 

1 

2 
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Fig. 5.11 - Criação da geometria do elemento da Família com recurso ao comando Revolve. 

 

Por defeito, todos os parâmetros criados sob o mesmo tipo de parâmetro (Type of parameter) são 
ordenados alfabeticamente, bastando carregar nas setas da caixa principal para reordená-los. Sendo 
assim, os parâmetros foram ordenados na sequência em que aparecem nas colunas do Excel apenas a 
título de organização. 

As propriedades de cada uma das famílias são, em geral, textuais, sendo classificadas e agrupadas como 
tal (type of parameter e group parameter under). Adicionalmente, os parâmetros criados não estão 
associados a nenhuma disciplina específica, sendo considerados comuns (Common) a qualquer uma 
delas (arquitetura, estrutura, ventilação, hidráulica, elétrica), embora incida maioritariamente sobre os 
elementos estruturais (Fig. 5.12).  
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Fig. 5.12 - Criação de tipos de família (Type name) e de parâmetros de família (Family parameter).  

 

Cada um dos tipos da família (Family type) foi criado de forma análoga (Fig. 5.12). No entanto, 
distinguem-se por definição, os parâmetros de tipo (Type parameter) e os de instância (Instance). Essa 
diferença deve ser percebida, pois dita a forma como cada um dos elementos irá comportar-se quando o 
valor do parâmetro for atribuído. Se o parâmetro é considerado de tipo, todas as instâncias desse tipo de 
família serão afetadas e possuirão o mesmo valor (quando carregadas no modelo), se o parâmetro for de 
instância é possível ter um valor único apenas para a instância em que este foi atribuído.  

 

5.3.3.1 Família Anomalia 

As anomalias e danos podem ser identificados através de um código e classificados quanto ao material, 
o tipo de anomalia, o grau e a descrição. Num edifício é possível encontrar uma mesma anomalia com 
diversos elementos estruturais ou construtivos, tendo, os mesmos parâmetros identificados 
anteriormente, apenas sendo alterada a sua localização. Dessa forma, proceder com a alteração de um 
desses parâmetros afetaria todas as instâncias do mesmo tipo de anomalia independente da sua 
localização. 

Optou-se, por definir cada tipo de anomalia, nomeadamente por meio dos códigos, como um tipo dentro 
da família, de maneira a englobar todos os parâmetros citados como parâmetros de tipo (definidos de 
forma análoga a Fig. 5.12). Os parâmetros criados podem ser vistos na Fig. 5.13, onde para cada um 
deles foi efetuado um comentário (tooltip) que aparece ao posicionar o cursor sobre o seu nome. 
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Fig. 5.13 - Propriedade dos parâmetros tipo para os tipos da família Anomalias. 

Para aceder aos parâmetros de tipo atribuídos ao tipo de família é preciso, quando esta estiver carregada 
no modelo, ir ao editor de tipo (Edit type) localizado na paleta de propriedades do elemento. 

 

5.3.3.2 Família Ensaios na Madeira  

Os ensaios realizados nos elementos estruturais de madeira, nomeadamente o ensaio utilizando o 
resistógrafo, auxilia na caraterização física do elemento bem como fornece informação a respeito do seu 
estado de conservação. O conhecimento quanto à localização do ensaio é fundamental para se perceber 
quais as zonas que possuem melhor ou pior estado de conservação. Estes pontos são escolhidos de forma 
a serem representativos do estado de conservação geral do edifício.  

Relativamente aos dados fornecidos nos resultados dos ensaios, estes são diretamente dependentes da 
sua localização. Dessa forma, cada um dos locais onde o ensaio é realizado, possui informação 
particulares. Cada parâmetro é definido como sendo de instância, uma vez que os seus valores serão 
individuais para cada uma das instâncias. Na Fig. 5.14 são apresentados os parâmetros e respetivas notas, 
definidas analogamente as notas da Família Anomalia. Por defeito (default), na interface do programa, 
as propriedades de instância são apresentadas na paleta de propriedades do elemento quando este é 
carregado no modelo. 
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Fig. 5.14 - Propriedade dos parâmetros de instância para o Ensaio de Resistógrafo cuja família é Ensaios na 

madeira. 

 

5.3.3.3 Família Ensaios em Betão Armado 

Analogamente à família Ensaios na Madeira, os resultados dos ensaios de Ferroscan estão associados à 
sua localização. Por esse motivo os parâmetros foram definidos como de instância, permitindo ter 
diferentes valores para cada um dos elementos pertencentes a esse tipo da família. Na Fig. 5.15 são 
apresentadas as propriedades dos parâmetros de instância para o Ensaio de Ferroscan cuja família é 
Ensaios em Betão Armado.  

As famílias definidas em  5.3.3.2 e 5.3.3.3 permitem que, no futuro se desejado, sejam criados novos 
tipos destas para outros ensaios possíveis, tanto na madeira  como no betão armado.  
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Fig. 5.15 - Propriedade dos parâmetros de instância para o Ensaio de Ferroscan cuja família é Ensaios no Betão 

Armado. 

 

5.3.3.4 Família Janela Sondagem 

Por fim, a Família Janela de Sondagem traz informação a respeito dos ensaios medianamente destrutivos 
realizados para a caraterização dos elementos estruturais e eventualmente dos seus estados de 
conservação. Sendo um ensaio, os parâmetros foram definidos analogamente aos Ensaios Resistógrado 
e Ferroscan, como de instância (Fig. 5.16).  
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Fig. 5.16 - Propriedade dos parâmetros de instância para a Janela de Sondagem. 

 

5.3.4 POPULAR VALORES DOS PARÂMETROS  

Uma vez que se estabeleceu um ponto a constituir a base da informação de onde os dados podem ser 
extraídos e manipulados, fez-se uso da plataforma de programação visual Dynamo (5.3.4.1) para 
estabelecer o link entre o local de onde a informação é introduzida para onde é armazenada, com o 
intuito de estabelecer uma consistência entre os dados e evitar, assim, repetição de operações (Dynamo, 
2019). 

Na prática, o Dynamo estabelece o caminho que retira essa informação do Excel e a transpõe no Revit 
estando os atributos das folhas do Excel coincidentes com os parâmetros definidos para cada família no 
Revit. Chama-se a isso “popular os valores dos parâmetros”, uma vez que estes serão preenchidos 
automaticamente. Dessa forma, o utilizador precisa apenas de garantir que a identidade atribuída a cada 
elemento (número do Ensaio), por exemplo, nos parâmetros de instância, esteja de acordo com a que foi 
preenchida na fonte (folha de Excel). 

Embora o procedimento adotado dentro da rotina seja análogo, para cada uma das famílias, a diferença 
no número de parâmetros fez requerer uma rotina individual para cada uma delas, o que não impede, ser 
usada em qualquer projeto em que o nome dos atributos no Excel sejam idênticos aos parâmetros criados 
no Revit. 

No Anexo J são apresentadas, ao pormenor, as rotinas criadas a fim de ilustrar o procedimento adotado.  

 

5.3.4.1 Dynamo - Linguagem de programação visual 

O Dynamo é uma plataforma de programação visual de código aberto instalado juntamente com o Revit 
e que apresenta uma interface de programação gráfica com capacidade de personalizar o fluxo de 
trabalho de informação de construção, possibilitando que a informação seja trocada e modificada 
simultaneamente entre diferentes plataformas (Dynamo, 2019). Na prática, o que o Dynamo estende os 
comandos do Revit providenciando acesso ao Revit API (Application Programming Interface) de modo 
mais intuitivo. 

Em detrimento da escrita de código, os programas são construídos através da manipulação de elementos 
gráficos chamados nós (nodes). Cada nó (node) executa uma tarefa específica. Os nós (nodes) possuem 
entradas (input) e saídas (outputs). A saída (output) de um nó é conectada à entrada (input) de um outro 
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nó usando linhas (wires). Cada nó (node) aceita apenas uma entrada (input), mas a sua saída (output) 
pode servir como entrada para diversos outros nós. O programa (gráfico) flui de um nó para o outro 
formando uma rede de linhas/fios (wires), cujo resultado é uma representação gráfica das etapas 
envolvidas para executar o desenho ou operação desejados. Este conjunto de nós associados por linhas 
destinados a completar uma ou diversas operações é chamado rotina (Fig. 5.17).  

 

 

Fig. 5.17 - Estrutura da rotina no Dynamo. 

A versão utilizada para efetuar as rotinas desenvolvidas no presente trabalho foi a 2.0.0 compatível com 
a versão do Revit 2019. A plataforma pode ser acedida através da aba Manage no menu da barra principal 
do Programa Revit onde o link para o Dynamo fica localizado em Visual Programming (Quadro 5.1).  

 

Quadro 5.1 - Relação das rotinas criadas no Dynamo para cada família com a função que esta desempenha. 

Número da rotina Família Tipos na família Função Secção 

1.1 Anomalia 62 tipos de 

anomalias 

Criar e eliminar tipos da família 

Anomalia no ficheiro da família. 

5.3.4.2 

1.2 Anomalia  Atribui valores dos parâmetros de 

tipo no ficheiro do projeto. 

5.3.4.3 

2 Ensaios Madeira Ensaio Resistógrafo Atribui valores dos parâmetros de 

instância no ficheiro do projeto. 

5.3.4.4 

3 Ensaios Betão 

Armado 

Ensaio Ferroscan Atribui valores dos parâmetros de 

instância no ficheiro do projeto. 

5.3.4.5 

4 Janela Sondagem Janela Sondagem Atribui valores dos parâmetros de 

instância no ficheiro do projeto. 

5.3.4.6 

 

 

5.3.4.2 Rotina Dynamo 1.1 - Cria e elimina tipos da família  

A Família Anomalia contém diversos tipos, nomeadamente 62 correspondentes à cada tipo de anomalia 
catalogada (4.8). Sendo assim, o processo tradicional de criar manualmente, na interface do Revit, todos 
os 62 tipos da família seria moroso. Para tal, foi elaborada uma rotina no Dynamo que cria tipos dentro 
do documento da família correspondentes às entradas dos valores da folha de Excel, e 
complementarmente, elimina os tipos, que existem no documento, entretanto em desacordo com a 
relação de valores do Excel. A rotina está descrita em pormenor no Anexo J. 

Nó Nó 

Linha 
Entrada Saída Grupo 
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5.3.4.3 Rotina Dynamo 1.2 - Atribui valores dos parâmetros de tipo no projeto 

A rotina tem como objetivo preencher os valores dos parâmetros de tipo a cada tipo de família criada na 
rotina Dynamo 1.1 (5.3.4.2). Para utilizar esta rotina, a Família Anomalia deve estar carregada no 
projeto, sem que seja necessário posicionar algum elemento da família noutro elemento hospedeiro no 
modelo. Os valores importados da base de dados das anomalias e danos ficam salvos no ficheiro da 
família, de forma que a família possa ser carregada em qualquer outro projeto dispensando correr a 
rotina novamente. A rotina está descrita em pormenor no Anexo J. 

 

5.3.4.4 Rotina Dynamo 2 - Atribui valores dos parâmetros de instância para a Família Ensaios 

Madeira. 

A rotina tem como objetivo preencher os valores dos parâmetros de instância a cada elemento do tipo 
de família Ensaio Resistógrafo, pertencente à família Ensaios Madeira. Para tal, a família deve ser 
carregada no projeto, e no momento de posicionar o elemento da família a outro elemento hospedeiro 
no modelo, deve-se atribuir o código que identifica unicamente o ensaio no parâmetro de mesmo nome, 
localizado na paleta de propriedades do elemento. O preenchimento correto, aquele que esteja de acordo 
com os valores preenchidos da folha de Excel, permitirá que o elemento seja identificado na rotina e 
tenha os valores dos restantes parâmetros preenchidos em concordância. A rotina está descrita em 
pormenor no Anexo J. 

 

5.3.4.5 Rotina Dynamo 3 - Atribui valores dos parâmetros de instância para a Família Ensaios Betão 

Armado. 

A rotina tem como objetivo preencher os valores dos parâmetros de instância a cada elemento do tipo 
de família Ensaio Ferroscan, pertencente a família Ensaios Betão Armado. Para tal, a família deve ser 
carregada no projeto, e no momento de posicionar o elemento da família a outro elemento hospedeiro 
no modelo, deve-se atribuir o código que identifica unicamente o ensaio no parâmetro de mesmo nome, 
localizado na paleta de propriedades do elemento. O preenchimento correto, aquele que esteja de acordo 
com os valores preenchidos da folha de Excel, permitirá que o elemento seja identificado na rotina e 
tenha os valores dos restantes parâmetros preenchidos em concordância. A rotina está descrita em 
pormenor no Anexo J. 

 

5.3.4.6 Rotina Dynamo 4 - Atribui valores dos parâmetros de instância para a Família Janela 

Sondagem. 

A rotina tem como objetivo preencher os valores dos parâmetros de instância a cada elemento do tipo 
de família Janela Sondagem, pertencente a família Janela Sondagem. Para tal, a família deve ser 
carregada no projeto, e no momento de posicionar o elemento da família a outro elemento hospedeiro 
no modelo, deve-se atribuir o código que identifica unicamente o ensaio no parâmetro de mesmo nome, 
localizado na paleta de propriedades do elemento. O preenchimento correto, aquele que esteja de acordo 
com os valores preenchidos da folha de Excel, permitirá que o elemento seja identificado na rotina e 
tenha os valores dos restantes parâmetros preenchidos em concordância. A rotina está descrita ao 
pormenor no Anexo J. 
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O objetivo de se utilizar a programação visual mencionada, foi incorporar os dados provenientes de uma 
fonte externa (as folhas no Excel) e trazê-las para o programa (Revit) para que estas pudessem ficar 
armazenadas, também, no modelo. É importante referir que a utilização das rotinas vem automatizar o 
processo de transpor os dados entre os dois programas, no entanto a sua utilização não é vital 
(condicionante para a representação de informação no modelo). Se desejado, o preenchimento dos dados 
também pode ser realizado manualmente pelo utilizador, embora seja um procedimento moroso e 
passível de erros. 
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CASO DE ESTUDO - 

APLICAÇÃO A UM PROJETO DE HABITAÇÃO 
 

 

 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado um caso de estudo cujo objetivo foi testar a metodologia aplicada ao 
modelo BIM existente. Para proceder com a validação foi então utilizado o modelo desenvolvido na 
empresa (Pereira, 2018), cujo desenho é de um edifício de 5 pisos no centro da cidade do Porto, com 
estrutura de alvenaria de pedra e madeira. Somente 3 pisos foram modelados, visto que este modelo foi 
criado em fase final de estágio (Pereira, 2018), cujo objetivo foi explorar as funcionalidades do software 
Revit e avaliar as rotinas criadas no Dynamo para dimensionamento de pavimento de madeira (Fig. 6.1). 
A incompletude do modelo não apresenta uma lacuna à presente dissertação, uma vez que o principal 
propósito é aplicar a metodologia desenvolvida no capítulo 5. Interessa, no entanto, que a informação 
relativa ao projeto, nomeadamente levantamento estrutural e de danos do edifício e dos ensaios não-
destrutivos realizados, seja verídica, tendo esta sido retirada dos arquivos da empresa. 

As plantas geradas automaticamente através da aplicação Revit, onde estão localizadas as anomalias e 
danos e os ensaios realizados na ação de Inspeção e Diagnóstico, podem ser observadas como resultado. 
Tal como poderá ocorrer em outros projetos, não são utilizadas todas as famílias criadas, uma vez que 
apenas algumas das anomalias listadas no catálogo foram identificadas. De igual modo, apenas os 
resultados dos ensaios de Resistógrafo foram utilizados para a caraterização do estado de conservação 
dos elementos de madeira deste edifício, no âmbito desta dissertação.   

 

 

Fig. 6.1 - Modelo 3D do edifício orientado à Noroeste e à Sudoeste. 
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 APLICAÇÃO A UM PROJETO DE HABITAÇÃO 

O edifício alvo deste caso de estudo é composto por três corpos ligados entre si. Tendo sido construído 
no século XIV, a estrutura portante do edifício é constituída por paredes exteriores em alvenaria de 
granito e interiores de tabique, com exceção de uma das paredes longitudinais internas do edifício que 
também é de alvenaria de granito. Os pavimentos, escadas e cobertura são em estrutura de madeira. 
Pontualmente existem alguns pavimentos em betão armado, ou em betonilha sobre o soalho de madeira. 
Para além disso, o corpo secundário apresenta um volume com pilar, vigas e lajes de betão armado, 
assim como paredes de alvenaria de tijolo. 

Além das anomalias e danos identificados no edifício, foram realizados ensaios não destrutivos, 
nomeadamente de Resistográfo, com o intuito de caraterizar o estado de conservação dos elementos 
estruturais de madeira.  

Os pisos estruturais considerados para localização em planta das anomalias e danos, bem como dos 
ensaios de Resitógrafo foram o piso -1, o piso 0 e o piso 1 (Fig. 6.2), pois apenas estes encontram-se 
modelados no Revit. 

 

Fig. 6.2 - Nível de corte das plantas estruturais no AutoCAD. 

 

6.2.1 MAPEAMENTO DAS ANOMALIAS E DANOS NO EDIFÍCIO 

Seguindo a metodologia explicada no capítulo 5, as famílias escolhidas foram carregadas no projeto, 
permitindo que os componentes pudessem ser posicionados no modelo. Para isso, o arquivo CAD onde 
estão contidas as plantas relativas ao projeto foi consultado, de modo a indicar a posição das anomalias, 
danos e dos ensaios a serem importadas para o Revit.  

O processo para incorporar os elementos ao modelo constitui-se das seguintes etapas: 

(i) Carregar as famílias Anomalia e Ensaios Madeira no ficheiro do projeto; 
(ii) Posicionar componentes da família no local desejado, escolhendo-se o tipo de hospedeiro (vertical, 

face ou plano); 
(iii) Selecionar o tipo de anomalia da lista suspensa na paleta de propriedades do programa 

correspondente àquela que se deseja sinalizar. 

A fim de se ajustar os códigos da antiga lista de anomalias e danos utilizada no projeto (NCREP) (Fig. 
6.3) à nova representação, consultou-se o Catálogo de anomalias e danos elaborado no capítulo 4.8. O 
resultado da nova legenda a ser utilizada no mapa de danos é apresentada na Fig. 6.4. 

Corpo A Corpo B 
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Fig. 6.3 - Lista de anomalias e danos CAD 

 

Fig. 6.4 -Legenda de anomalias e danos Revit 

Algumas anomalias, como por exemplo degradação das unidades de tijolo, podem ter uma localização 
pontual e para isso a representação gráfica da esfera é suficiente. No entanto, há outras anomalias que 
possuem uma área de afetação maior e acometem diversos elementos em simultâneo, sendo necessário 
representá-las com a mancha na planta. Por esse motivo, nas plantas estruturais foram desenhadas áreas 
sombreadas a fim de indicar os elementos afetados. A simbologia foi criada por meio do comando 
Region no separador Annotation do menu principal, para indicar a extensão da área afetada pela 
anomalia ou dano. 

 

6.2.2 LOCALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE RESISTÓGRAFO 

Para localizar os ensaios de resistógrafo no modelo, a família Ensaio Madeira deve ser importada no 
projeto com o tipo Ensaio Resistógrafo selecionado. Em seguida, recomenda-se preencher a folha de 
Excel com os valores obtidos do ensaio, como forma de guiar a atribuição do código a cada um dos 
componentes no modelo.  

O processo para incorporar os elementos ao modelo constitui-se das seguintes etapas: 

(i) Preencher valores na folha de Excel com os resultados do Ensaio de Resistógrafo; 
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(ii) Atribuir a identificação de cada instância do ensaio, no campo Ensaio, de acordo com o código 
utilizado na folha; 

(iii) Rodar a rotina para povoar valores da família Ensaio Madeira; 

O resultado nas plantas pode ser melhor observado no Anexo K, pelo que o esquema é apresentado e na 
Fig. 6.5. 

 
 

Piso -1 Piso 0 

 

 

Piso 1  

Fig. 6.5 - Plantas estruturais com a localização das anomalias, danos e ensaios do Piso -1, Piso 0 e 

Piso 1 do corpo A.  
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Para gerar as plantas estruturais dos pisos com a localização dos elementos de informação, utilizou-se o 
comando Sheet create que cria folhas no modelo.  

Além da criação das plantas automáticas de cada vista, também se procedeu com a edição das famílias, 
para que estas tivessem atribuídas a si um símbolo de anotação. Esta anotação foi atribuída no ficheiro 
da família (edit family) em detrimento de ser atribuída, genericamente, através do comando Tag category 
à categoria no modelo (Generic models). Dado que a primeira opção permite referenciar uma das 
propriedades da família como texto a ser apresentado na anotação. Dessa forma, criou-se um parâmetro 
compartilhável (shared parameter) passível de ser usado na família e no projeto. Para este foi atribuído, 
na família Anomalia, o valor equivalente ao tipo da família (código) e, na família Ensaios Madeira, o 
valor equivalente ao campo Ensaio, onde também é colocado o código dos ensaios. Sendo assim, é 
possível visualizar nas plantas estruturais o texto que identifica o ponto. 

Assim, cada elemento fica representado com a geometria e com a informação textual dentro do modelo. 
Na Fig. 6.6, é possível observar os dados relativos ao ensaio de Resistógrafo associados ao elemento do 
modelo (ER1), para onde também foi importada a imagem do ensaio através do campo Image da paleta 
de propriedades (Fig. 6.7).  

 

Fig. 6.6 - Elemento do modelo com dados do ensaio. 

 

A importância de se atribuir uma imagem à cada elemento, embora esta não seja visível na paleta de 
propriedades, é de se proceder posteriormente ao levantamento por meio da tabela de quantidades, 
gerada automaticamente no programa (6.2.3). 
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Fig. 6.7 - Lista de imagens importadas para o modelo e atribuídas a cada elemento do ensaio. 

 

6.2.3 TABELA DE QUANTIDADES PARA ANOMALIAS, DANOS E ENSAIOS 

Uma das vantagens relevantes de se utilizar um software BIM é proceder com a troca de informação 
entre projetos e aplicações, seja para atribuí-la ou para obtê-la do modelo. Dessa forma, com o recurso 
ao comando Schedule/Quantity no menu View foi possível gerar uma tabela de quantidades, de onde 
filtrou-se dos parâmetros de projeto (project parameter) o nível (level), a família e o tipo da família 
(Family and Type), e o número correspondente de elementos encontrados no projeto pelo campo Count. 
Os elementos da tabela (Fig. 6.8) foram listados por ordem alfabética em correspondência com a legenda 
apresentada na Fig. 6.4.   

 

Fig. 6.8 - Tabela de quantidades de anomalias e ensaios no Revit. 

A tabela de quantidades também pode ser utilizada para visualizar as imagens atribuídas a cada instância 
no modelo. Na Fig. 6.9, as imagens dos resultados dos ensaios de resistógrafo são exibidos na coluna 
Image. 
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Fig. 6.9 - Tabela parcial com os resultados dos Ensaios de Resistógrafo gerada no Revit. 

Diversos são os recursos a serem explorados na aplicação, no entanto para o objetivo ao qual esta 
dissertação se destina os recursos principais já foram realçados. As possibilidades de desenvolvimento 
futuro são apresentadas adiantes, no capítulo 7. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA A PROJETOS NA EMPRESA 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho a autora deparou-se com a necessidade de aprender 
linguagens de programação e ferramentas para que a metodologia pudesse ser criada, executada e 
aplicada. Nos testes apresentados neste capítulo observou-se a existência de algumas lacunas 
relativamente ao programa utilizado, bem como na elaboração de modelos e da colaboração entre outras 
disciplinas para que o modelo do edifício fosse fornecido. Embora a metodologia não seja diretamente 
dependente do modelo, pelo que foi desenvolvida como um caminho para representar informação extras, 
a sua aplicação ainda é legitimada por meio das peças desenhadas.  

A análise SWOT (Fig. 6.10) também conhecida como FOFA comumente utilizada na área de marketing, 
visa identificar quais são os fatores internos, positivos e negativos, bem como os externos, cruzando 
numa matriz, de forma a sustentar decisões e apontar para as áreas que apresentam potencial e que 
precisam ser fortalecidas. Nesse sentido, fez-se uso da matriz na qual a autora durante o 
desenvolvimento da dissertação identificou os fatores internos, externos, positivos e negativos a fim de 
fornecer a sua contribuição quanto à aplicação da metodologia. Esta também incentiva a adoção do BIM 
nos trabalhos futuros relativamente aos projetos de reabilitação, em particular em edifícios antigos.  
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Fig. 6.10 - Análise SWOT da metodologia desenvolvida. 

 

Na opinião da autora entende-se como uma força a boa adaptabilidade da equipa às novas metodologias 
de trabalho, embora seja exigido um moderado esforço inicial por parte da mesma, podendo despender 
um tempo maior do que os processos tradicionais configurando, assim, uma fraqueza numa fase inicial.  

A versão do programa utilizado é para estudantes, pelo que para ser utilizado a nível corporativo 
necessitaria de uma licença específica para tal, apresentando um custo associado. Por outro lado, os 
softwares requerem atualizações anuais, por vezes impossibilitando a utilização e edição dos ficheiros 
de versões anteriores bem como recursos dentro do programa. O software utilizado (Revit), na versão 
mais recente (2019), já incluiu na sua interface a plataforma de programação (Dynamo), apresentando 
alguma instabilidade para rotinas com inputs externos, como a folha de Excel. Embora seja possível 
reportar os erros online no fórum, sendo estes ajustados em versões corrigidas, mostrou-se difícil fazer 
essa atualização recorrentemente. Ainda assim, com o crescente uso da plataforma para otimizar 
operações no programa e com a criação de novos pacotes (package) fazem com que a instabilidade 
apresentada seja superada diante das vantagens que o software apresenta. 

Por fim, é preciso existir um modelo as-it is disponível para que possam ser elaborados o mapa de danos 
e a localização dos ensaios com as respetivos resultados e conclusões. Realça-se que o modelo, nesta 
fase do projeto, não precisa conter um alto nível de detalhe (Lod conforme mencionado em 3.3.3), além 
de poder ser fornecido por outra especialidade no formato de interoperabilidade IFC.  

Destacam-se também as oportunidades da aplicação da metodologia, bem como do BIM às outras fases 
do projeto, como a ascensão deste na perspetiva mundial e nacional. Investigar aplicabilidades ainda 
pouco desenvolvidas como a utilização em modelos as-it is, edifícios patrimoniais e antigos, fazendo 
uso de técnicas como o levantamento pelo laser scanning e incorporando mais informação relativamente 
ao fim para o qual o modelo se destina, como a reabilitação e manutenção após intervenção, aponta para 
um futuro mercado ainda escasso. 

 

 

  



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

                                                                                                                                                             97 

 

 

 

 

  
CONCLUSÕES 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da presente dissertação surgiu da necessidade de homogeneizar a caraterização das 
anomalias, incidentes em elementos estruturais e construtivos de alvenaria e madeira, edifícios antigos, 
bem como dos seus materiais. Na prática corrente dos projetos as ações de inspeção e diagnóstico, o 
levantamento das anomalias e danos nos edifícios antigos era realizada na empresa com recurso ao 
conhecimento de cada um dos profissionais, sem que a informação relativa a cada uma das anomalias 
encontrasse centralizada. Por sua vez, esta informação encontrava-se dispersa em ficheiros CAD dos 
trabalhos previamente realizados, apontando para a necessidade de consultá-los sempre que necessário.  

Adicionalmente, o estudo visava avaliar para, além do levantamento das anomalias e danos, de que 
forma esses poderiam estar representados com recurso de modelação mais atuais, como o modelo BIM. 
Para tal, foi preciso adotar uma estratégia para gerir a informação da forma mais apropriada, levando 
em consideração o local onde esta é introduzida e onde é armazenada, com o intuito de estabelecer uma 
consistência entre os dados e evitar repetição. Ainda foi necessário integrar nas rotinas de trabalho uma 
nova metodologia de trabalho, de forma que esta foi desenvolvida o mais próxima possível das práticas 
correntes, a fim de facilitar a adaptação dos utilizadores. 

Uma vez estabelecida a base da informação como sendo a aplicação Microsoft Excel, de onde os dados 
podem ser extraídos e manipulados, definiu-se dois formatos para armazenar a informação descritiva e 
geométrica: ficheiro com formato HTML e ficheiro do modelo no Revit. Estas representações, são 
análogas às peças escritas e desenhadas conforme são nomeadas na empresa. Complementarmente, 
procurou-se favorecer a gestão da informação definindo pastas de trabalhos que utilizam a metodologia 
desenvolvida, pelo que foi constatado pela autora ser um caminho intuitivo.  

A fim de possibilitar uma troca automática desses dados foram utilizadas duas linguagens de 
programação o VBA e o Dynamo. Estas linguagens, bem como a linguagem CSS para aplicar a 
formatação ao HTML do catálogo e as fichas automáticas foram aprendidas durante o desenvolvimento 
da dissertação. Dessa forma, na opinião da autora, a metodologia abordada por si só destaca a 
necessidade de proceder, na prática, com uma boa documentação dos processos a fim de se alcançar o 
que é desejado.  

Na opinião da autora, a adoção em parte da metodologia já constitui uma mais valia quanto à otimização 
da fase inicial dos projetos de Reabilitação, em particular das ações de Inspeção e Diagnóstico, dado 
que a divisão em duas vertentes para armazenar a informação relativas aos dados dos ensaios e do 
apontamento das anomalias nos edifícios já pode ser feito de imediato, enquanto a segunda parte, embora 
independente, requeira um modelo BIM pré-existente do edifício.  
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Entende-se que, quando o modelo for fornecido, a metodologia pode ser aplicada por completo 
poupando tempo, com um controle mais ajustado da informação atribuída ao modelo e como uma etapa 
inicial para que o BIM, em tantas outras vertentes, possa ser implementado e os benefícios a respeito 
desta metodologia possam ser amplificados dentro da empresa. 

 

 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Na sequência da presente dissertação, tendo sido cumpridos os objetivos iniciais definidos, ainda 
existem algumas propostas de estudos a desenvolver no futuro: 

• Aprimorar as rotinas do Dynamo para que também sejam incluídas as imagens dos resultados 
dos ensaios automaticamente;  

• Dar sequência na exportação do modelo para o software de desenho Revit a partir do ficheiro 
em formato IFC proveniente de outras especialidades; 

• Alagar a implementação do BIM a outras etapas dos trabalhos da reabilitação de edifícios 
antigos, nomeadamente das ações de inspeção e diagnóstico no que tange a visita ao edifício e 
a elaboração do mapa de danos, a fase do licenciamento e da execução; 

• Promover a manutenção da base de dados de anomalias e danos, conforme for identificado a 
necessidade adicionar outros tipos, tornando-a ainda mais completa. Esta deve permanecer 
sintética para auxiliar as ações dos projetos de inspeção e diagnóstico; 

• Estudar o BIM360 na perspetiva de, para os edifícios cujo modelo as-built já tenham sido 
fornecidos, realizar uma inspeção com recursos mais tecnológicos de navegação virtual in situ  
(Autodesk BIM360). 
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ANEXO A 
 FOTOGRAFIAS DA AÇÃO DE INSPEÇÃO  

NO EDIFÍCIO 1 
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Neste anexo apresentam-se algumas fotografias ilustrativas dos vários espaços/compartimentos, ao 
longo dos diferentes pisos, e das anomalias e danos estruturais presentes no edifício. 

 

A.1 CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO 

Paredes exteriores 

  

Parede exterior do edifício em alvenaria de pedra 

resistente (fachada principal) 

Parede exterior de alvenaria de pedra resistente 

(parede de empena) 

  

Parede exterior em tabique (piso 2) Ligação entre a parede exterior de alvenaria de 

pedra e alinhamento da parede interior 

Paredes interiores 

  

Parede interior de alvenaria de pedra (rés-do-

chão) 

Parede interior em tabique simples sob estrutura 

das escadas principais (rés-do-chão)  
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Pavimentos em madeira 

 
Vigas principais e secundárias do pavimento do 

piso 1 (tecto do rés-do-chão) 

Vigas do patamar da estrutura das escadas 

principais (tecto do rés-do-chão) 

 

Escadas em madeira 

  

Estrutura das escadas principais. 

 

Cobertura 

 
Estrutura em madeira da claraboia existente na 

zona da caixa-de-escadas principal 

 
Estrutura em madeira da cobertura (tecto do piso 

2) 
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Elementos metálicos 

  

Gato metálico existente na padieira de pedra da parede da fachada posterior do edifício. 

 

A.2  DANOS E ANOMALIAS OBSERVADOS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO 

Paredes de alvenaria de pedra

 
Fissuração horizontal da parede interior em 

alvenaria de pedra existente (rés-do-chão) 

 
Fissuração vertical da parede interior em 

alvenaria de pedra (piso 1) 

Paredes de tabique  

  

Degradação e deformação no plano da parede 

interior em tabique da caixa-de-escadas (piso 1) 

Deformação fora-do-plano da parede interior em 

tabique da caixa-de-escadas (piso 1) 
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Pavimentos  

  

Colapso de pavimento do piso 1 junto à fachada 

posterior (tecto rés-do-chão) 

Degradação do apoio das vigas de pavimento do 

piso 1 devido a ataque de fungos de podridão  

 

Escadas 

  

Sistema de escoramento na zona das escadas 

principais 

Sistema de escoramento da claraboia (piso 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

110 

A.3  PLANTAS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO  

Rés-do-chão 

 

Piso 1.1 
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Piso 1.2 

 

Piso 2 
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ANEXO B 
FOTOGRAFIAS DA AÇÃO DE INSPEÇÃO  

NO EDIFÍCIO 2 
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Neste anexo apresentam-se algumas fotografias ilustrativas dos vários espaços/compartimentos, ao 
longo dos diferentes pisos e das anomalias e danos estruturais presentes no edifício. 

 

B.1  CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO 

Compartimentos do piso 0 

  

Compartimento 0.6 Compartimento 0.9 

 

Compartimentos do piso 1 

  

Compartimento 1.1 Compartimento 1.3 
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Compartimento do piso 2 

  

Compartimento 2.2 Compartimento 2.7 

 

B.2  INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE ENSAIOS E SONDAGENS  

  

Resistógrafo.  Higrómetro. 

 

B.3  DANOS OBSERVADOS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO  

Paredes de alvenaria de pedra 

 
Humidade ascensional em parede 

interior de alvenaria de pedra (rés-

do-chão) 

 
Presença de água 

devido a infiltrações 

através da cobertura 

(fachada principal 

do piso 1) 

 
Fissuração em parede de alvenaria de 

pedra de empena Sul (rés-do-chão) 
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Pavimentos de madeira 

Pavimento do piso 1 (tecto do piso 0) 

Degradação material intensa, perda 

de resistência e rotura das vigas de 

pavimento (piso 1). 

Ataque de caruncho 

(agente biótico) 

intenso no 

pavimento do piso 1. 

 
Degradação material intensa nas vigas 

de madeira (principais e secundárias) do 

pavimento na zona de entrega na 

parede de alvenaria de empena (Sul) 

(Teto do piso 0) 

Pavimento do piso 2 (tecto do piso 1) 

 
Deformação e fissuração do tecto . 

 
Degradação intensa e colapso da estrutura de 

suporte de tecto. 

 
Degradação material intensa na estrutura do 

pavimento na zona ao edifício adjacente (empena 

Sul). 

 

 
Rotura do pavimento. 
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Deformação da escada de madeira 

 

Paredes interiores de tabique 

 

Degradação material intensa e colapso da parede de tabique do piso 1 que servia de apoio à parede 

exterior de tabique do e à  cobertura do compartimento acima. 

 

  

Fissuração diagonal em paredes de tabique, cujo padrão de 

fissuração é consentâneo com a sua deformação no plano e 

consequentemente com a degradação dos elementos (verticais e 

horiontais) que a suportam. 

Degradação material e 

deformação fora do plano de 

parede de tabique interior do 

piso 0 e que suporta o 

pavimento do piso 1 
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Degradação material intensa 

com colapso localizado da 

parede exterior de tabique 

duplo. 

 

Deformação no plano e fora-do-

plano. 

Colapso localizado da parede de 

tabique na zona de 

confinamento com o edifício a 

Sul. 

 
Fissuração horizontal na parede 

de tabique exterior. 

Deformação fora-do-plano da 

parede de tabique. 

Degradação da parede de 

tabique exterior.. 

 

Cobertura 

 
Degradação material intensa, perda de resistência 

e rotura dos elementos de cobertura na zona, em 

particular na zona junto à empena Norte do 

edifício. 

 
Colapso da cobertura. 
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Rotura dos elementos de cobertura, na zona junto 

à empena Norte do edifício. 

 
Degradação mterial intensa no tecto do corredor e 

escada, resultante da entrada de água pela 

cobertura. 

 

Elementos de betão e betão armado 

Humidade ascensional em 

parede bloco de betão (rés-do-

chão). 

Corrosão de armadura e 

destacamento de recobrimento 

em viga de betão armado do 

pavimento do piso 1 

Humidade na laje aligeira do 

pavimento do piso 1. 
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B.4  LEVANTAMENTO ESTRUTURAL DO EXISTENTE 

Nesta secção são apresentadas as plantas esquemáticas dos diferentes pisos do edifício, sem escala. 

Piso 0 

Piso 1 
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Piso 2 
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ANEXO C 
 ENSAIOS DE RESISTÓGRAFO DO EDIFÍCIO 2  

COM RECURSO À FICHA AUTOMÁTICA  

 
 

 

  



Ensaio de Resistógrafo

Ensaio ER01 Local Compartimento 0.1

Elemento

Viga principal existente

no teto do

compartimento.

Altura do

elemento

24 cm

Comentário

Ensaio realizado na entrega da viga da parede de alvenaria

de pedra da fachada principal. Secção em mau estado de

conservação material. Foi detetado o vazio interno com

aproximadamente 4 cm. A humidade medida foi de 15%.

Ensaio ER02 Local Compartimento 0.6

Elemento

Viga principal existente

no teto do

compartimento.

Altura do

elemento

21 cm

Comentário

Ensaio realizado na entrega da viga na parede meeira em

alvenaria de pedra. Secção em mau estado de conservação

material. Foram detetadas degradações superficiais com

profundidades de aproximadamente 4 cm. A humidade

medida foi de 23 %.

Ensaio ER03 Local Compartimento 0.7

Elemento

Viga principal existente

no teto do

compartimento.

Altura do

elemento

13 cm

Comentário

Ensaio realizado na entrega da viga na parede meeira em

alvenaria de pedra, através de revestimento existente.

Secção em mau estado de conservação com avançado

estado de degradação material.



Ensaio de Resistógrafo

Ensaio ER04 Local Compartimento 0.3

Elemento

Viga principal existente

no teto do

compartimento.

Altura do

elemento

18 cm

Comentário

Ensaio realizado na entrega da viga na parede de alvenaria

de pedra da fachada principal. Secção em razoável/mau

estado de conservação material. Foram detetadas

degradações superficiais com aproximadamente 3 cm na

parte superior da viga. A humidade medida foi de 23%.

Ensaio ER05 Local Compartimento 1.12

Elemento

Viga secundária existente

no teto do

comportimento.

Altura do

elemento

11 cm

Comentário

Ensaio realizado na entrega da viga na parede meeira de

alvenaria de pedra. Secção em razoável estado de

conservação material. Ensaio realizado através do soalho.



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

126 



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

127 

 

 

 

 

ANEXO D 
FOTOGRAFIAS DA AÇÃO DE INSPEÇÃO  

 NO EDIFÍCIO 3 
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Neste anexo apresentam-se algumas fotografias ilustrativas dos vários espaços/compartimentos, ao 
longo dos diferentes pisos, e das anomalias e danos estruturais presentes no edifício. 

 

D.1  CARATERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO 

 

  

Pilares metálicos no Piso 0. 
Compartimento junto à fachada principal do  Piso 

1. 

  

Abertura de grandes vãos (alinhamento B, piso 

0) 
Zona de arcada preenchida (alinhamento B, piso 2) 

  

Compartimento no Piso 2. Compartimento junto à claraboia no Piso 3. 
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Corpo de escadas. Claraboia. Cobertura do edifício em 

estrutura de madeira. 

 

D.2  INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE ENSAIOS E SONDAGENS  

 

  

Martelo Formão 

  

Resistograph® Detector de metais 
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D.3  JANELAS DE SONDAGEM 

 

 Paredes de tabique Paredes de alvenaria de pedra 

Pavimentos  Tectos 

 

D.4  DANOS E ANOMALIAS OBSERVADOS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO  

Paredes de alvenaria de pedra

  

Humidade ascensional (alinhamento D do 

piso 0)

Desagregação granular (piso 0)
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Fissuração das paredes de alvenaria 

(alinhamento B do piso 1) 
 

 

Pavimentos de madeira 
 

 

Deformação excessiva das vigas de 

pavimento, com calços para nivelar soalho 

(J.S. 21 - piso 3) 

Ataque de caruncho em vigas de madeira (J.S. 12 

pavimentos do piso 2) 

 

Paredes de tabique 
 

  

Ausência de continuidade das paredes de 

tabique do alinhamento C.1 (piso 0) 

Apoio da parede de tabique do alinhamento C.1, 

directo sobre as vigas de pavimento (J.S. 11 do 

piso 1) 
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Empolamento do reboco em argamassa de 

cimento na parede de tabique (piso 2) 

Presença de argamassa de cimento no reboco da 

parede de tabique (piso 2) 

 

Estrutura de suporte de tecto do piso 3 e cobertura 

  

Colapso parcial do tecto devido a entrada 

de água pela cobertura 

Apoio incorrecto das vigas de suporte de tecto nas 

asnas (entre alinhamentos B e D) 

  

Ataque intenso de caruncho na perna de 

asna tipo B (entre alinhamentos A e B) 

Ataque de caruncho intenso na linha de asna tipo B 

(entre alinhamentos A e B) 
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Elementos de betão armado 

Destacamento da camada 

de recobrimento do betão 

Delaminação do betão e 

escorrências 

Corrosão de armaduras 

 

 

D.5  PLANTAS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO 

  

Piso 0 Piso 1 

  

Piso 2 Piso 3 

  

a.2 

a.1 

b.1 

b.2 

c.1 

c.2 

d.1 

d.2 
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ANEXO E 
 ENSAIOS DE RESISTÓGRAFO DO EDIFÍCIO 3  

COM RECURSO À FICHA AUTOMÁTICA  

 
 

 

  



Ensaio de Resistógrafo

Ensaio ER3276 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

cadeia

Modo Indirecto

Comentário

Secção em mau estado de conservação com degradação

superficial.

Ensaio ER3277 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

calço-viga

Modo Indirecto

Comentário

Secção em razoável estado de conservação com alguma

degradação interior.

Ensaio ER3278 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

calço-viga

Modo Indirecto

Comentário Secção em bom estado de conservação.



Ensaio de Resistógrafo

Ensaio ER3279 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

calço-viga

Modo Indirecto

Comentário

Secção em razoável estado de conservação com degradação

interior.

Ensaio ER3280 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

viga

Modo Indirecto

Comentário Secção em bom estado de conservação.

Ensaio ER3284 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

viga

Modo Indirecto

Comentário Secção em bom estado de conservação.



Ensaio de Resistógrafo

Ensaio ER3288 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

viga

Modo Indirecto

Comentário

Secção em bom estado de conservação com alguma

degradação superficial.

Ensaio ER3290 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

viga

Modo Indirecto

Comentário

Secção em mau estado de conservação com degradação

interior.

Ensaio ER3291 Local Piso 1

Elemento Ensaio vertical: viga Modo Directo

Comentário Secção em bom estado de conservação.



Ensaio de Resistógrafo

Ensaio ER3292 Local Piso 1

Elemento Ensaio vertical: viga Modo Directo

Comentário Secção em bom estado de conservação.

Ensaio ER3296 Local Piso 1

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

cadeia

Modo Indirecto

Comentário Secção em bom estado de conservação.

Ensaio ER3297 Local Piso 2

Elemento

Ensaio vertical: soalho-

cadeia

Modo Indirecto

Comentário Secção em bom estado de conservação.
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ANEXO F 
 JANELAS DE SONDAGEM DO EDIFÍCIO 3  

COM RECURSO À FICHA AUTOMÁTICA  

 
 

 

  



Janela de Sondagem

Ensaio JS1

Danos

identificados

Vigas de

madeira e

soalho em mau

estado de

conservação;

Comentário

Existência de caixa de ar abaixo das vigas de madeira.

Existem nembos de pedra que dão apoio intermédio às

vigas de pavimento de madeira.

Foto

Caracterização do pavimento (piso 0).

Ensaio JS2

Danos

identificados

Comentário

Elementos estruturais em bom estado de conservação,

unidades de pedra de grande dimensão.

Foto

Caracterização das paredes de alvenaria (piso 0).



Janela de Sondagem

Ensaio JS3

Danos

identificados

Comentário

Elementos estruturais em bom estado de conservação,

unidades de pedra de grande dimensão. Nembo de apoio

dos perfis metálicos que suportam a parede de alvenaria

dos pisos superiores.

Foto

Caracterização das paredes de alvenaria (piso 0).

Ensaio JS4

Danos

identificados

Ligeira corrosão

dos perfis

metálicos;

Comentário

2 perfis metálicos IPN 260 que suportam a alvenaria dos

pisos superiores, encontrando-se apoiados em alvenaria de

pedra. Bom estado de conservação.

Foto

Caracterização de elementos de suporte da parede de alvenaria do piso 1.



Janela de Sondagem

Ensaio JS5

Danos

identificados

Comentário

Elementos estruturais em bom estado de conservação,

unidades de pedra de grande dimensão. Existência de uma

forra em tijolo nas antigas instalações sanitárias; Parede de

alvenaria desenvolve-se a seguir à forra.

Foto

Caracterização das paredes de alvenaria (piso 0).

Ensaio JS6

Danos

identificados

Argamassa de

cimento nos

rebocos em

contacto com a

alvenaria de

pedra;

Comentário

Elementos estruturais em bom estado de conservação.

Existência de elevada espessura de reboco, existindo

aparentemente, 2 camadas de reboco.

Foto

Caracterização das paredes de alvenaria (piso 0).



Janela de Sondagem

Ensaio JS7

Danos

identificados

Ligeira corrosão

dos perfis

metálicos;

Comentário

2 perfis metálicos IPN 260 apoiados em alvenaria de pedra.

Elementos em bom estado de conservação.

Foto

Caracterização do apoio das paredes de alvenaria do piso 1.

Ensaio JS8

Danos

identificados

Presença de

humidade;

Comentário

Elementos estruturais em bom estado de conservação,

blocos de pedra de grande dimensão. Existência de uma

forra em tabique.

Foto

Caracterização das paredes de alvenaria (piso 1).



Janela de Sondagem

Ensaio JS9

Danos

identificados

Comentário

Nesta zona o pavimento é composto por vigas de madeira

de secção circular entre 15cm e 27cm, com um

espaçamento médio de 0.80m que apoiam nas paredes de

alvenaria de pedra do piso 0. Apoiam o tecto do piso 0.

Foto

Caracterização dos pavimentos (piso 1).

Ensaio JS10

Danos

identificados

Comentário

Pilar de madeira constituído por 2 peças de secção

transversal rectangular encostadas. Existência de uma

forra em tabique.

Foto

Caracterização de apoio do perfil metálico (piso 2)



Janela de Sondagem

Ensaio JS11

Danos

identificados

Comentário

Nesta zona o pavimento é composto por vigas de madeira

de secção circular entre 19cm e 20cm, com um

espaçamento médio de 0.94m que apoiam nas paredes de

alvenaria de pedra do piso 0. A parede de tabique apoia-se

sobre as vigas de pavimento.

Foto

Caracterização dos pavimentos (piso 1). Apoio da parede de tabique.

Ensaio JS12

Danos

identificados

Comentário

Nesta zona o pavimento é composto por vigas de madeira

de secção circular entre 15cm e 16cm, com um

espaçamento médio de 0.80m que apoiam nas paredes de

alvenaria de pedra do piso 1.

Foto

Caracterização dos pavimentos (piso 2).



Janela de Sondagem

Ensaio JS13

Danos

identificados

Argamassa de

cimento nos

rebocos em

contacto com a

alvenaria de

pedra;

Comentário

Elementos estruturais em bom estado de conservação,

elevada espessura de reboco. Pilar de pedra para apoio

dos arcos.

Foto

Caracterização das paredes de alvenaria (piso 2).

Ensaio JS14

Danos

identificados

Alguma

corrosão dos

perfis metálicos;

Comentário

2 perfis metálicos IPN 360 apoiados nas paredes de

alvenaria de pedra, constituídos por perfil secundário e

principal. Elementos em bom estado de conservação.

Foto

Caracterização dos elementos de suporte dos pavimentos (piso 2).



Janela de Sondagem

Ensaio JS15

Danos

identificados

Comentário

Nesta zona o pavimento é composto por vigas de madeira

de secção circular entre 14cm e 18cm, com um

espaçamento médio de 0.60m que apoiam nas paredes de

alvenaria de pedra do piso 1 e no IPN 260. Perfil metálico

IPN 260, de apoio intermédio das vigas.

Foto

Caracterização dos pavimentos (piso 2); perfil metálico de apoio das vigas.

Ensaio JS16

Danos

identificados

Comentário

Nesta zona o pavimento é composto por vigas de madeira

de secção circular entre 14cm e 20cm, com um

espaçamento médio de 0.80m que apoiam nas paredes de

alvenaria de pedra do piso 1 e no IPN 260.

Foto

Caracterização dos pavimentos (piso 1);



Janela de Sondagem

Ensaio JS17

Danos

identificados

Ligeira corrosão

das armaduras;

Comentário

2 vigas de betão armado apoiadas nas paredes de

alvenaria de pedra, sendo que uma delas apoia na outra

viga. Elementos em razoável a bom estado de

conservação.

Foto

Caracterização de elementos de suporte dos pavimentos do piso 3.

Ensaio JS18

Danos

identificados

Ataques de

caruncho;

Deformação

das vigas

corrigidas com

calços;

Comentário

Vigas de pavimento entregam na parede de tabique.

Elementos em razoável estado de conservação.

Foto



Janela de Sondagem

Caracterização do apoio das vigas na parede (piso 3).

Ensaio JS19

Danos

identificados

Comentário

Vigas de pavimento entregam directamente na parede de

alvenaria de pedra. Elementos em bom estado de

conservação material.

Foto

Caracterização do apoio das vigas na parede (piso 3).

Ensaio JS20

Danos

identificados

Comentário

Não existe elemento metálico de suporte dos pavimentos.

Vigas de pavimento apoiam nas paredes de alvenaria de

pedra do piso 2.

Foto

Verificação da existência de elemento estrutural metálico. Apoio das vigas de

pavimento (piso 3).



Janela de Sondagem

Ensaio JS21

Danos

identificados

Comentário

Nesta zona o pavimento é composto por vigas de madeira

de secção circular entre 16cm e 23cm, com um

espaçamento médio de 0.45m que apoiam nas paredes de

alvenaria de pedra e de tabique do piso 2.

Foto

Caracterização dos pavimentos (piso 3);
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ANEXO G 
 FICHA DE DANOS DO EDIFÍCIO 3  

COM RECURSO À FICHA AUTOMÁTICA  

 
 

 

 



Ficha de Anomalias e Danos

Dano Fotografia

Elementos verticais - Alvenaria de pedra

A15-Desagregação

granular

Elementos verticais - Alvenaria de pedra

A19-Fissuração

diagonal

Elementos verticais - Alvenaria de pedra

A23-Fissuração

vertical

Elementos verticais - Alvenaria de pedra

A25-Humidade

ascensional



Ficha de Anomalias e Danos

Dano Fotografia

Elementos verticais - Alvenaria de pedra

A26-Presença de

argamassa de

cimento

Elementos horizontais - Madeira

M4-Deformação do

pavimento

Elementos horizontais - Madeira

M10-Degradação por

ataque de fungos

xilófagos

Elementos horizontais - Madeira

M11-Degradação por

ataque de insectos

xilófagos (Caruncho)



Ficha de Anomalias e Danos

Dano Fotografia

Elementos horizontais - Madeira

M18-Rotura de

elemento estrutural

Tecto - Madeira

M10-Degradação por

ataque de fungos

xilófagos

significativa

Tecto - Madeira

M16-Fissuração

ligeira

Tecto - Madeira

M16-Fissuração

significativa



Ficha de Anomalias e Danos

Dano Fotografia

Elementos de - Betão armado

B3-Corrosão da

armadura avançada

Elementos de - Betão armado

B7-Destacamento do

betão de

recobrimento

Elementos de - Betão armado

B6-Delaminação do

betão de

recobrimento

Elementos de - Betão armado

B9-Escorrências



Ficha de Anomalias e Danos

Dano Fotografia

Elementos de - Betão armado

B10-Fissuração
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ANEXO H 
CATÁLOGO DE ANOMALIAS E DANOS 

 
 

 

 



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A1

Anomalia Abertura de juntas Grau

Descrição

Deslocamento relativo das duas faces de uma junta

na direção ortogonal à superfície.

Material Alvenaria Código A2

Anomalia Arenização Grau

Descrição

Desintegração dos paramentos em fragmentos

arenosos com queda espontânea do material.

Material Alvenaria Código A3

Anomalia Assentamento Grau



Catálogo de anomalia e dano

Descrição

Deslocamento descendente no plano e pode ser de

três tipos: uniforme, diferencial com rotação ou com

deformação. Em particular, quando ocorre este

último, esta anomalia também é a "causa" associada

às fissuras em elementos estruturais verticais

(paredes).

Material Alvenaria Código A4

Anomalia Criptoflorescências Grau

Descrição

Cristalização de sais no interior dos elementos (nos

poros) causado pela evaporação de água, antes

presente no elemento (por infiltração ou humidade

elevada). Esta é uma eflorescência que se manifesta

sob o revestimento

Material Alvenaria Código A5

Anomalia

Deformação fora do

plano da parede

Grau



Catálogo de anomalia e dano

Descrição

Material Alvenaria Código A6

Anomalia

Deformação na

padieira

Grau

Descrição

Material Alvenaria Código A7

Anomalia

Deformação no plano

da parede

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A8

Anomalia Degradação das juntas Grau

Descrição

Material Alvenaria Código A9

Anomalia

Degradação das

unidades de tijolo

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A10

Anomalia

Degradação do reboco

de revestimento

Grau

Descrição

Material Alvenaria Código A11

Anomalia

Degradação dos

elementos pétreos

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A12

Anomalia

Desagregação

granular unidades de

pedra

Grau

Descrição

Também designada como desagregação arenosa e

desintegração granular, caracteriza-se pelo aumento

da rugosidade das superfícies devido à presença de

grãos minerais salientes por perda de material

resultante do desgaste dos grãos.

Material Alvenaria Código A13

Anomalia

Destacamento do

reboco

Grau

Descrição Destacamento do reboco de revestimento.



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A14

Anomalia Eflorescência Grau

Descrição

Deposição de sais à superfície de paredes ou

qualquer outro elemento causado pela evaporação

de água, provocando deste modo a cristalização dos

sais.

Material Alvenaria Código A15

Anomalia Fissuração da padieira Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A16

Anomalia Fissuração diagonal Grau

Descrição

Material Alvenaria Código A17

Anomalia Fissuração horizontal Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A18

Anomalia

Fissuração na ligação

entre paredes

ortogonais

Grau

Descrição

Esta anomalia é análoga ao desligamento entre

elementos ortogonais.

Material Alvenaria Código A19

Anomalia Fissuração vertical Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A20

Anomalia Humidade (manchas) Grau

Descrição

Material Alvenaria Código A21

Anomalia Humidade ascensional Grau

Descrição

Presença de água ascendente do solo pelo efeito de

capilaridade.



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A22

Anomalia

Intervenção

inadequada

Grau significativa

Descrição

Material Alvenaria Código A23

Anomalia

Presença de

argamassa de cimento

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Alvenaria Código A24

Anomalia

Presença de bolores

ou fungos

Grau

Descrição

Material Alvenaria Código A25

Anomalia

Presença de

colonização Biológica

Grau

Descrição

Criação de pressões intersticiais nas argamassas e

nos elementos pétreos provocando a desagregação,

além de reter água e outros detritos, incluindo

nutrientes.



Catálogo de anomalia e dano

Material Betão armado Código B1

Anomalia Carbonatação Grau

Descrição

O dióxido de carbono presente no ar penetra nos

poros do betão e reage com o hidróxido de cálcio

formando carbonato de cálcio e água. Este processo

é acompanhado pela redução da alcalinidade do

betão. Quando a frente de carbonatação atravessa o

recobrimento das armaduras, estas ficam

despassivadas (devido à perda de alcalinidade),

permitindo o início da sua corrosão (desde que

existam água e oxigénio), comprometendo a

durabilidade do betão. O ensaio de Fenolftaleína

indica com a coloração rosa a zona não

carbonatada, enquanto a zona incolor encontra-se

carbonatada.

Material Betão armado Código B2



Catálogo de anomalia e dano

Anomalia Corrosão da armadura Grau

ligeira ou

avançada

Descrição

Material Betão armado Código B3

Anomalia

Corrosão da armadura

com perda de secção

Grau

ligeira ou

significativa

Descrição

Redução da secção da armadura provocado pela

exposição do aço à água.

Material Betão armado Código B4

Anomalia

Delaminação do betão

de recobrimento

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Betão armado Código B5

Anomalia

Destacamento do

betão de recobrimento

Grau

Descrição

Material Betão armado Código B6

Anomalia

Erro de concepção

construtiva e/ou

estrutural

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Betão armado Código B7

Anomalia Escorrência Grau

Descrição

Material Betão armado Código B8

Anomalia Fissuração Grau

Descrição Pode ser: horizontal, vertical ou diagonal



Catálogo de anomalia e dano

Material Betão armado Código B9

Anomalia Humidade (manchas) Grau

Descrição

Material Betão armado Código B10

Anomalia Lixiviação do betão Grau

Descrição

Passagem de água pelo betão causando a

dissolução e o transporte dos hidróxidos de cálcio.

Provoca a perda de sais no betão e o fenômeno

pode ser observado pela presença de manchas

brancas na superfície do betão (eflorescências).



Catálogo de anomalia e dano

Material Betão armado Código B11

Anomalia

Presença de

colonização biológica

Grau

Descrição

Material Metálicos Código E1

Anomalia Corrosão Grau

ligeira ou

avançada

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Metálicos Código E2

Anomalia

Corrosão com perda

de secção

Grau

ligeira ou

significativa

Descrição

Material Metálicos Código E3

Anomalia

Intervenção

inadequada

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M1

Anomalia Apoio inadequado Grau

Descrição

Material Madeira Código M2

Anomalia

Caminho activo

insetos sociais

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M3

Anomalia Concepção deficiente Grau

Descrição

Ex: Ligação deficiente da escora com a perna da

asna da cobertura.

Material Madeira Código M4

Anomalia

Deformação da

estrutura

Grau

ligeira ou

significativa

Descrição Ex: Encurvadura local.



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M5

Anomalia

Deformação do

pavimento

Grau

Descrição

Material Madeira Código M6

Anomalia Deformação do tecto Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M7

Anomalia

Deformação fora do

plano

Grau

Descrição

Material Madeira Código M8

Anomalia

Deformação no plano

da parede

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M9

Anomalia Deformação torcional Grau

Descrição Deformação

Material Madeira Código M10

Anomalia

Degradação por

ataque de fungos

xilófagos

Grau

ligeira ou

significativa

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M11

Anomalia

Degradação por

ataque de insectos

xilófagos (Caruncho)

Grau

ligeira ou

significativa

Descrição

Material Madeira Código M12

Anomalia

Degradação por

ataque de insectoss

sociais (Térmitas)

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M13

Anomalia

Fendas de secagem e

nós

Grau

Descrição

Material Madeira Código M14

Anomalia Fissuração diagonal Grau

ligeira ou

significativa

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M15

Anomalia Fissuração horizontal Grau

ligeira ou

significativa

Descrição

Material Madeira Código M16

Anomalia

Fissuração na ligação

entre paredes

ortogonais

Grau

ligeira ou

significativa

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M17

Anomalia Fissuração vertical Grau

ligeira ou

significativa

Descrição

Material Madeira Código M18

Anomalia Humidade (manchas) Grau

localizada ou

generalizada

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M19

Anomalia Humidade ascencional Grau

Descrição

Presença de água ascendente do solo pelo efeito de

capilaridade.

Material Madeira Código M20

Anomalia

Rotura de elemento

estrutural

Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M21

Anomalia Rotura do soalho Grau

Descrição

Material Madeira Código M22

Anomalia Rotura do tecto Grau

Descrição



Catálogo de anomalia e dano

Material Madeira Código M23

Anomalia Vibração pavimento Grau

alguma ou muito

elevada

Descrição
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ANEXO I  
ESTRUTURA DO MODELO DE DADOS DAS FICHAS 

 E CÓDIGO VBA PARA GERAR HTML  
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Neste anexo apresenta-se o modelo de dados das fichas criadas. Também é apresentado o código 
utilizado para gerar automaticamente o Catálogo de anomalias e danos cuja linguagem é análoga às 
outras fichas, exceto pelos atributos de dimensão das células da tabela.  

Uma vez que a entrada de dados é fornecida pelo utilizador através da interface do Microsoft Excel, a 
linguagem de programação utilizada como ferramenta fornece funções do Visual Basic for Applications. 
Ainda, se faz uso da estrutura HTML e da linguagem CSS a fim de formatá-la para corresponder aos 
padrões da empresa. 

 

  ESTRUTURA DA  BASE DE DADOS  

A estrutura da base de dados é apresentada na seguinte tabela, onde para cada ficha e o correspondente 
campo há o tipo de dado requerido como entrada e a descrição do mesmo. 

Quadro I.1 - Campos da base de dados por coluna, tipos de dados e respetivas descrições. 

Ficha Campo Datatype Descrição
Catálogo 
anomalia e 
danos

Código ID Código alfanumérico único associado a anomalia/dano

Catálogo 
anomalia e 
danos

Material String Tipo de material do elemento estrutural ou 
construtivo ao qual a anomalia está associada.

Catálogo 
anomalia e 
danos

Anomalia String Tipo de anomalia/dano presente no elemento 
estrutural/construtivo.

Catálogo 
anomalia e 
danos

Grau String Classificação quanto a intensidade: ligeira ou 
significativa; quanto a extensão: localizada ou 
generalizada; ou no caso da vibração de 
pavimentos como: alguma ou muita.

Catálogo 
anomalia e 
danos

Descrição String Descrição no pormenor no que consiste a 
anomalia/dano, quando assim o é necessário.

Catálogo 
anomalia e 
danos

Foto Image Nome da fotografia conforme encontra-se 
identificada na pasta "Imagens", com o formato 
da figura incluído. 

Ensaio 
Ferroscan

Ensaio ID Código alfanumérico único associado ao 
Ensaio de Ferroscan. 

Ensaio 
Ferroscan

Local String Localização do ensaio na globalidade do 
edifício.

Ensaio 
Ferroscan

Elemento String Elemento estrutural no qual o ensaio foi 
realizado.

Ensaio 
Ferroscan

Código ID Código global do ensaio de acordo com o 
número proveniente do aparelho de Ferroscan.

Ensaio 
Ferroscan

A long String Área longitudinal dos varões do elemento 
ensaiado.

Ensaio 
Ferroscan

A trans String Área transversal dos varões do elemento 
ensaiado.

Ensaio 
Ferroscan

Recobrimento String Espessura do betão de recobrimento do 
elemento ensaiado.

Ensaio 
Ferroscan

Secção String Secção dos varões do elemento ensaiado.
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Ensaio 
Ferroscan

Comentário String Descrição do estado de conservação do 
elemento ensaiado.

Ensaio 
Ferroscan

Resultado Image Imagem do resultado do ensaio (gráfico da 
armadura do elemento estrutural).

Ensaio 
Resistografo

Ensaio ID Código alfanumérico único associado ao 
Ensaio de Resistógrafo.

Ensaio 
Resistografo

Local String Pavimento ou compartimento onde o ensaio foi 
realizado.

Ensaio 
Resistografo

Elemento String Elemento estrutural no qual o ensaio foi 
realizado.

Ensaio 
Resistografo

Altura do 
elemento

String Altura do elemento obtida como resultado do 
ensaio.

Ensaio 
Resistografo

Comentário String Descrição do estado de conservação do 
elemento a partir da observação visual e do 
resultado do ensaio.

Ensaio 
Resistografo

Resultado Image Imagem do gráfico fornecida pelo ensaio.

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Código ID Código alfanumérico único associado a 
anomalia/dano

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Dano String Tipo de anomalia/dano presente no elemento 
estrutural/construtivo.

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Grau String Classificação quanto a intensidade: ligeira ou 
significativa; quanto a extensão: localizada ou 
generalizada; ou no caos da vibração de 
pavimentos como: alguma ou muita.

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Elemento String Elemento estrutural no qual a anomalia/dano 
foi identificado.

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Material String Tipo de material do elemento estrutural ou 
construtivo ao qual a anomalia está associada.

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Legenda String Localização global no edifício onde a anomalia 
e/ou dano foi identificado.

Ficha 
Anomalias e 
Danos

Foto Image Nome da fotografia/figura conforme encontra-
se identificada na pasta "Imagens", com o 
formato da figura incluído. 

Janela 
Sondagem

Ensaio ID Código alfanumérico único associado à Janela 
de Sondagem.

Janela 
Sondagem

Danos 
identificados 

String Tipo de anomalia/dano presente no elemento 
estrutural/construtivo.

Janela 
Sondagem

Comentário String Descrição do estado de conservação do 
elemento ensaiado bem como dos materiais e 
tipologia construtiva identificadas no ensaio.

Janela 
Sondagem

Foto Image Nome da fotografia/figura conforme encontra-
se identificada na pasta "Imagens", com o 
formato da figura incluído. 

Janela 
Sondagem

Legenda String Nome do elemento e compartimento onde a 
anomalia e/ou dano foi identificado.
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 CÓDIGO VBA PARA GERAR HTML 

Sub gerarHTMLcabecalho() 

Dim iRow As Long 

Dim lastCol As Integer 

Dim lastRow As Integer 

   

 'Find the last Column Number 

  With ActiveSheet 

   lastCol = .Cells(8, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column 

  End With 

    

    

 'Find the last Column Row 

  With ActiveSheet 

   lastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 

  End With 

 

'Create an .html file in the assigned directory. 

Dim sFile As Variant 

 

 sFile = Application.GetSaveAsFilename(fileFilter:="HTML Files (*.html), *.htm") 

 

 If Filename <> False Then 

 SaveWorkbook = Filename 

 End If 

'Open up the temp HTML file 

Open sFile For Output As #1 

Print #1, "<html>" 

Print #1, "<head>" 

Print #1, "<style type=""text/css"">" 

Print #1, "table {font-size: 12px;font-family: Gotham;font-

weight:lighter;border-collapse: collapse;margin-top:95px;width:60%;margin-

left:20%;margin-right:20%;margin-top:0%;margin-bottom:10%;background-

color:white;}" 

Print #1, "tr {border-bottom: thin solid #000000;}" 

Print #1, "td {padding: 4px; margin: 3px; padding-left: 10px; width: 75%; text-

align: left; vertical-align:middle;}" 

Print #1, "th {padding: 4px; margin: 3px; padding-left: 10px;font-size: 

12px;text-align: left;}" 

Print #1, "tr:first-child {color:solid black;}" 

Print #1, "td:nth-child(2n+1) {color: rgb(255,0,0);width:103px;height:26.45px;}" 

Print #1, "td:nth-child(2n) {width:500px;height:26.45px;}" 

Print #1, "body {background-color:rgb(200,200,200);}" 

Print #1, "footer {color:solid black;font-size:10px;text-

align:left;padding:0px;margin-left:15%;}" 

Print #1, "</style>" 
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Print #1, "</head>" 

Print #1, "<table class=""table""><thead><tr><th><img src=" & "Imagens/" & 

Cells(1, 1).Value & " width = " & 125 & "height = " & 53.36 & "/></th><th 

colspan=""3"" style=""text-align:left;font-weight:lighter"">"; Cells(5, 

2).Value; "</th></tr></thead><tbody>" 

Print #1, "<body>" 

For iRow = 9 To lastRow 

Print #1, "<tr><td>" 

Print #1, Cells(8, 2).Value 

Print #1, "</td><td>" 

Print #1, Cells(iRow, 2).Value 

Print #1, "</td><td>" 

Print #1, Cells(8, 1).Value 

Print #1, "</td><td>" 

Print #1, Cells(iRow, 1).Value 

Print #1, "</td></tr>" 

Print #1, "<tr><td>" 

Print #1, Cells(8, 3).Value 

Print #1, "</td><td>" 

Print #1, Cells(iRow, 3).Value 

Print #1, "</td><td>" 

Print #1, Cells(8, 4).Value 

Print #1, "</td><td>" 

Print #1, Cells(iRow, 4).Value 

Print #1, "</td></tr>" 

Print #1, "<tr><td>" 

Print #1, Cells(8, 5).Value 

Print #1, "</td><td colspan=""3"">" 

Print #1, Cells(iRow, 5).Value 

Print #1, "</td></tr>" 

Print #1, "<tr><td colspan=""4"" style=""text-align:center;"">" 

Print #1, "<img src=" & "Imagens/" & Cells(iRow, 6).Value & " width = " & 350 & 

" />" 

Print #1, "</td></tr>" 

Print #1, "<tr><td colspan=""4"">" 

Print #1, " " 

Print #1, "</tr></td>" 

 

    Next iRow 

       

Print #1, "<div class=""footer"">" 

Print #1, "<p>" 

Print #1, NCREP 

Print #1, "</p>" 
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Print #1, "</div>" 

'Add ending HTML tags 

Print #1, "</body>" 

Print #1, "</html>" 

MsgBox ("Verifique o Arquivo na pasta salva. O Arquivo deve ser salvo no mesmo 

diretorio das Imagens!") 

Close 

End Sub 

 

 

  



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

197 

 

 

 

 

ANEXO J 
 CÓDIGOS DO PROGRAMA E ROTINAS DYNAMO  
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O presente anexo apresenta as rotinas criadas no Dynamo para importar os valores dos parâmetros de 
tipo e de instância da folha de Excel para os elementos no Revit. Este anexo está dividido em 5 partes, 
nas quais cada uma fornece a rotina criada para uma família específica, dado que o número dos 
parâmetros não é equivalente em todas elas.  

 

J.1  ROTINA DYNAMO 1.1- CRIA E ELIMINA TIPOS DA FAMÍLIA ANOMALIA 

A rotina criada visa criar tipos de família, dentro da família “Anomalia”, com os nomes dos códigos 
atribuídos a cada um dos tipos de anomalias e danos, com o intuito de serem identificados de forma 
única. Os nós foram agrupados em 9 grupos endereçados a seguir com a função que desempenham. 

 

J.1.1 IMPORTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DO EXCEL  

Os dados são importados do Excel com recurso ao nó Read Excel. Este nó utiliza como entradas o 
caminho do ficheiro, o qual pode ser encontrado através do Browser, o nome da folha dentro do ficheiro, 
a origem dos dados e dois nós boolean onde o primeiro, quando selecionado em True faz a leitura do 
ficheiro escolhido, e o segundo marcado em False não converte os dados em uma lista única para cada 
coluna dos dados, mantendo os dados em sublistas separadas (Fig. J.1 -). 

 

 

Fig. J.1 - Conjunto de nós de importação dos dados da folha de Excel do Catálogo de Anomalias e Danos. 

Os dados são importados no formato de listas compondo um conjunto de sublistas na qual a dimensão é 
apresentada abaixo das saídas, ou seja, dos resultados da operação efetuada de cada nó. Nesta mesma 
amostra, é também apresentada a quantidade total de itens que compõem a lista (Fig. J.1). 
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O nó List.Desconstruct faz a separação do primeiro índice da lista dos restantes índices. Este foi usado 
para separar o cabeçalho (first) dos restantes dados (rest) (Fig. J.1 -). A lista que contém os itens do 
cabeçalho, cuja saída é a primeira lista do nó List.Desconstruct, terá os valores nulos (null) removidos 
pelo nó by Remove Nulls (Fig. J.2). 

 

 

Fig. J.2 - Nó para remover valores nulos de uma lista (bv Remove Nulls). 

A nova lista limpa (Cleaned), observada no nó Paramaters from Excel (Reapeat) serve como entrada 
para o grupo de nós que verificam se os parâmetros definidos previamente na família do Revit estão de 
acordo com o cabeçalho das colunas do Excel. Para isso os parâmetros definidos na Família, cujo 
ficheiro se encontra aberto ao fundo, são reconhecidos pelo nó Parameter.Parameters e transformados 
para string pelo nó Parameter.Name. O nó by List Contais verifica quais itens de uma lista (lista 
fornecida como entrada para item) são idênticos aos itens da lista fornecida como entrada para List 
retornando valores True para àqueles se verificarem e False caso contrário. A nova listagem será filtrada 
pelo nó List.AllIndices.Of a fim de serem obtidos o índice dos parâmetros fornecidos em Paramaters 
from Excel (Reapeat) que não estiverem de acordo, cujo nó List.GetItemAtIndex obtém , com o índice 
correspondente, o nome do parâmetro ( Fig. J.3 -. 

 

 

Fig. J.3 - Agrupamento de nós para efetuar a comparação do nome dos parâmetros de tipo criados no 

Revit com o cabeçalho da folha de Excel, retornando os que não tiverem sido encontrados no Revit. 

A saída rest do nó List.Desconstruct fornece a listagem dos valores de todos os parâmetros para cada 
tipo de anomalia organizados por linhas dos dados do Excel. A fim de se obter apenas os valores 
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correspondentes ao parâmetro Código, a lista é transposta utilizando o nó List.Transpose e a primeira 
sublista, cujo índice é 0, é separada das restantes sublistas pelo nó List.FirstItem. Assumindo que não 
há nenhum valor nulo entre os valores das células do Excel e que estes, se existirem, estão localizados 
ao final da lista, serão removidos pelo nó bv Remove Nulls tendo como saída apenas a lista com os 
valores correspondentes aos tipos de família a serem criadas (Family Type) (Fig. J.4 ). 

 

 

Fig. J.4 - Agrupamento de nós para a efetuar a separação do cabeçalho dos dados do Excel e filtragem, 

pelo código, dos valores não-nulos dos dados de entrada. 

 

J.1.2 CRIAR TIPOS DE FAMÍLIA NO DOCUMENTO DA FAMÍLIA  

Os nomes (name) dos tipos de família a serem criados no documento servem como entrada para o nó 
FamilyType.Create que cria tipos de família no documento da família (Document.Current) (Fig. J.7). 
Como resultado, tipos de famílias são criadas no documento com formato RFA, sendo apresentadas na 
rotina como RD.elements (Fig. J.6). 

 

 
 

Fig. J.5 - Agrupamento de nós para criar tipos de família no documento da família. 

 



Catalogação de materiais e anomalias típicas de edifícios antigos de alvenaria de pedra e madeira com recurso a BIM 

 

201 

 

Fig. J.6 - Tipos de família criados através da rotina no documento da família. 

 

J.1.3 VERIFICAÇÃO DOS TIPOS DE FAMÍLIA CRIADAS  

Todos os tipos de família criados no documento são reconhecidos pelo nó FamilyType.All como 
elementos, sendo transformados para texto pelo nó FamilyType.Name (Fig. J.7). 

 

 

Fig. J.7 - Agrupamento de nós para criar tipos de família com o nome do código proveniente do Excel e para 

verificar os tipos criados. 

Os tipos de família disponíveis no documento são comparados com os valores do Excel (utilizados para 
criar os tipos) através do nó bv List Contains, com o intuito de identificar se há algum tipo sobressalente 
no documento que não esteja na listagem. A lista de booleans (True e False) serve como entrada para o 
nó List.AllIndices.Of no qual os itens que acusarem o valor False terão os seus índices usados para filtrar 
o nome da lista de tipos na família correspondente, através do nó List.GetItemAtIndex (Fig. J.8).   
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Fig. J.8 - Agrupamento de nós que filtra os tipos de família cujos nomes não tenham correspondência com os 

códigos do Excel  

 

J.1.4 ELIMINAR TIPOS DE FAMÍLIA EM DESACORDO COM A LISTAGEM DO EXCEL 

Os tipos de família cujos nomes não estejam na listagem do Excel são excluídos do documento da família 
pelo nó FamilyType.Delete. As entradas para esse nó são: o documento da família, cujo nó é o 
Document.Current com dimensão aumentada pelo nó List Create para estar compatível com a dimensão 
da lista do tipos de família, cujos valores são fornecidos pelo nó List.GetItemAtIndex (Fig. J.9). 

 

 

Fig. J.9 - O nó FamilyType.Delete elimina tipos de família no documento da família. 

 

J.2  ROTINA DYNAMO 1.2 - ATRIBUI VALORES DOS PARÂMETROS DE TIPO NO PROJETO 

A rotina  1.2 visa colocar os valores dos parâmetros de tipo da Família Anomalia com os valores da 
base de dados do Catálogo de Anomalias e Danos. Como cada tipo criado dentro da família (J.1) 
corresponde a um tipo de anomalia, o código utilizado para nomear a anomalia também é usado para 
identificá-las no modelo, quando posicionadas no Projeto.  

O nome de cada um dos tipos da família é comparado com o valor do código no Excel, para garantir que 
os dados a serem preenchidos correspondem ao correto tipo de família, para que na rotina, o Código da 
anomalia seja preenchido corretamente com os valores referentes a ela, e assim evitar erros de 
preenchimento automático e ter um tipo com um código e ter os valores referentes a outro código.  

Apesar da rotina ter como base um documento de projeto (no formato RFT), os valores importados para 
os parâmetros de tipo também são salvos dentro da família Anomalia. Dessa forma, se as alterações 
feitas ao arquivo da família (RFA) forem desejadas, há a opção de salvar o arquivo com as alterações 
dentro da família, possibilitando carregar a família com os valores dos parâmetros tipo para outros 
projetos sem que esses estejam vazios. Deixa de ser necessária a execução da rotina novamente. 
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J.2.1 IMPORTAR A FAMÍLIA PARA O PROJETO  

Antes de fazer correr a rotina, é preciso que a família seja importada para o projeto. Para isso, deve-se 
aceder ao Insert localizado na aba do menu principal e selecionar Load Family pelo que será aberto o 
Browser onde deverá estar localizada a Família Anomalia no formato RFA (Fig. J.19). A família poderá 
ser visualizada na paleta de navegação do projeto Project Browser sob o campo Families onde 
localizam-se todas as famílias disponíveis no projeto (Fig. J.20). 

 

 

Fig. J.10 - Procedimento para importar a família para o arquivo do projeto. 

 

 

 

Fig. J.11 - Item Families no Project Browser lista as famílias por categorias e tipos disponíveis no projeto. 

 

J.2.2 SELECIONAR A FAMÍLIA 

Para selecionar a família abre-se o Dynamo no menu Manage da aba principal da interface do Revit e 
seleciona-se a rotina de mesmo nome aqui atribuído (J.2). No grupo intitulado Selecionar a família tipo 
deve-se selecionar a Família Anomalia na qual todos os tipos dentro da família são listados no nó 
Family.Types e repetidos no nó All Family Types (Fig. J.12).  
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Fig. J.12 - Nó de seleção da Família no projeto (Families) e o nó com todos os tipos desta família 

(Family.Types).  

 

J.2.3 IMPORTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DO EXCEL  

A importação de dados da folha do Excel é feita de forma análoga ao descrito em J.1.1, pelo que se  isso 
encontra aqui resumidos os comandos efetuados pelos nós pertencentes ao grupo Importa valores do 
Excel (Fig. J.13) e ao grupo Manipulação de dados (Fig. J.14).  

 

 

Fig. J.13 - Nó de importação dos valores da folha de Excel tendo como referência o nome da Folha e a 

primeira célula de leitura pré-definida. 

 

Os dados importados do Excel com recurso ao nó Read Excel são separados em duas listas pelo nó 
List.Desconstruct, cujo primeiro índice constitui a lista de parâmetros e o resto dos índices contém os 
valores dos parâmetros (cada sublista corresponde a uma linha do Excel). A lista é transposta no nó 
List.Transpose. Assumindo que não há nenhum valor nulo entre os valores das células do Excel e que 
estes, se existirem estão localizados ao final da lista, serão removidos pelo nó Manage.RemoveNulls 
tendo como saída uma lista (Cleaned) cujas sublistas são separadas pelos seus índices a fim de filtrar o 
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valor dos parâmetros Código (índice 0), Material (índice 1) e Anomalia (índice 2). Como os valores dos 
parâmetros relativos ao Grau e a Descrição podem ser nulos para alguns tipos de anomalias estes não 
foram filtrados (Fig. J.14). 

 

 

Fig. J.14 - Agrupamento de nós para manipular os dados do Excel e ajustá-los à dimensão das listas dos 

valores de cada parâmetro.  

 

J.2.4 FILTRO DOS ELEMENTOS A PREENCHER  

Os tipos de família são filtrados pelos seus nomes no nó FamilyType.Name e comparados no nó Filter 
com os valores do parâmetro Código proveniente do Excel. O nó retorna duas sublistas na qual a primeira 
(índice 0) contém os índices dos elementos no Excel a serem usados e a segunda (índice 1) contém os 
índices dos elementos do Revit (Fig. J.15). No nó Revit elements in Excel todos os tipos na família são 
selecionados pelos índices provenientes da lista do nó Filter.  

 

Fig. J.15 - Agrupamento de nós para manipular os dados do Excel e ajustá-los à dimensão das listas dos 

valores de cada parâmetro.  
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As operações são alcançadas através dos códigos em Python atribuídos aos nós (Fig. J.16). O código no 
nó Filter compara os valores dos elementos do Revit com os elementos do Excel e retorna duas sublistas, 
cuja primeira contém os índices do Excel que encontram correspondência com os do Revit e a segunda 
retorna os índices do Revit cujos valores são iguais no Excel. O nó Revit elements in Excel procura na 
lista de valores os itens cujos índices são dados pela saída do nó Filter.  

 

 

 

Fig. J.16 - Python scripts dos nós Filter e Revit elements in Excel. 

 

O nó Parameter value in Excel (Fig. J.17) possui o mesmo Python script que Revit elements in Excel. 
Os valores dos parâmetros a serem atribuídos são então obtidos da lista de parâmetros no nó Parameter 
name Excel cujos índices são determinados pela primeira sublista na saída do nó Filter.  

 

 
 Fig. J.17 - Nós Parameter value in Excel é a entradas do nó SetParameterByName. 

  

J.2.5 ATRIBUIÇÃO DOS VALORES AOS PARÂMETROS 

Os nós SetParameterByName(TypeOrInstance) e GetParameterValueByName(TypeOrInstance), 
respetivamente, atribuem e obtêm o valor de um parâmetro dado o seu nome, independente de se tratar 
de um parâmetro de tipo ou de instância. O nó SetParameterByName(TypeOrInstance) tem como 
entradas os elementos filtrados no nó Revit elements in Excel, o nome do parâmetro pelo nó Parameter 
name, e os valores a serem preenchidos vêm do nó Parameter value in Excel ( Fig. J.23). O nó 
GetParameterValueByName (TypeOrInstance) tem como entrada a lista dos elementos cujo valor do 
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parâmetro for atribuído tendo também como referência o nome do parâmetro e retorna o valor que tiver 
sido atribuído ao parâmetro para cada um dos elementos (Fig. J.18). 

 

Fig. J.18 - Nós SetParameterByName e GetParameterValueByName com entradas para todos os 

elementos filtrados e para cada um dos parâmetros e valores correspondentes do Excel. 

 

 

J.3  ROTINA DYNAMO 2 

J.3.1 IMPORTAR A FAMÍLIA PARA O PROJETO 

Para correr a rotina, é preciso que a família seja importada para o projeto. Para tal, deve-se aceder ao 
Insert localizado na aba do menu principal e selecionar Load Family pelo que será aberto o Browser 
onde deverá estar localizada a Família Ensaios Madeira no formato RFA. (Fig. J.19). A família poderá 
ser visualizada na paleta de navegação do projeto Project Browser sob o campo Families onde se 
localizam todas as famílias disponíveis no projeto (Fig. J.20). 

 

 

Fig. J.19 - Procedimento para importar a família para o arquivo do projeto. 

 

 

Fig. J.20 - Item Families no Project Browser lista as famílias por categorias e tipos disponíveis no projeto. 

1 
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Posteriormente deve-se posicionar os elementos da família a respetivos hospedeiros conforme a 
localização dos ensaios de Resistógrafo realizados in situ a serem representados no modelo. Assim 
sendo, no separador Archictecture da paleta do menu principal, seleciona-se Component para adicionar 
componentes da família recém carregada, escolhendo também se o componente será posicionado na face 
vertical (se o hospedeiro for uma parede, por exemplo), em face genérica ou ainda pendente no plano 
de trabalho (nomeadamente no nível 1, nível 2 ou outro) (Fig. J.21).  

 

 

 

Fig. J.21 - Paleta do menu principal na interface do Revit para posicionar componentes de uma Família. 

 

 

 

Após ser posicionado à face de um elemento do desenho com localização representativa do ensaio 
realizado, deve-se preencher o código do ensaio no campo Ensaio, nomeadamente ER1 (Ensaio de 
Resistógrafo número 1) de forma idêntica ao preenchimento feito na folha do Excel, para assim garantir 
que os dados sejam importados corretamente da Folha de Excel (Fig. J.22). 

 

 

Fig. J.22 - Paleta de Propriedades do Revit para um elemento da família Ensaios Madeira. 

 

J.3.2 SELECIONAR O  TIPO DE FAMÍLIA 

Abre-se o Dynamo no menu Manage da aba principal e seleciona-se a rotina do mesmo nome aqui 
atribuído (J.2). No grupo intitulado Escolha da família tipo deve-se selecionar a família que se deseja 
preencher com os parâmetros no nó Family Types . (Fig. J.23) O nó List Create ajusta a dimensão de 

2 

3 
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saída do nó anterior para que essa possa ser reconhecida no nó All Elements of Family Type cujos 
elementos pertencentes a esse tipo de família são apresentados com o seu número único a verde (Fig. 
J.24). O nó List.Flatten reduz a dimensão da lista.  

 

 

Fig. J.23 - Nó de escolha do tipo de família (Family Types) e nó de criação da lista (List Create). 

 

 

Fig. J.24 - Nó de seleção de todos os elementos pertencentes ao tipo de família (All Elements of Family 

Type) e nó de redução da dimensão da lista (List.Flatten). 

 

J.3.3 IMPORTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DO EXCEL  

Os dados são importados do Excel com recurso ao nó Read Excel. Este nó utiliza como entradas o 
caminho do ficheiro, o qual pode ser encontrado através do Browser, o nome da folha dentro do ficheiro, 
a origem dos dados e dois nós booleans onde o primeiro, quando selecionado em True faz a leitura do 
ficheiro escolhido, e o segundo marcado em False não converte os dados em uma lista única para cada 
coluna dos dados, mantendo os dados em sublistas separadas (Fig. J. 25 -). O número total de dados 
importados é apresentado na (Fig. J. 25 - Nó de importação dos valores da folha de Excel tendo como 
referência o nome da Folha e a primeira célula de leitura pré-definidas.) sendo este 1070 valores. 
Entretanto, muitos dos valores são nulos e aparecem por defeito após os dados realmente relevantes, por 
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isso procede-se com a redução da quantidade de dados com recurso aos agrupamentos de nós de 
filtragem, de nós com ID´s não nulos e de filtragem de dados para as células preenchidas.  

 

 

 

Fig. J. 25 - Nó de importação dos valores da folha de Excel tendo como referência o nome da Folha e a 

primeira célula de leitura pré-definidas. 

 

O nó List.Desconstruct faz a separação do primeiro índice da lista dos restantes índices. Este foi usado 
para separar o cabeçalho (first) dos restantes dados (rest). (Fig. J.26 -) A lista que contém os itens do 
cabeçalho, cuja saída é a primeira lista do nó List.Desconstruct, terá os valores nulos (null) removidos 
pelo nó by Remove Nulls.  O nó List.Count conta o número de itens contidos na lista e os nós String from 
object e String.ToNumber associados convertem o valor de objeto do Revit para texto e posteriormente 
para número. O número será a entrada amount do nó List.TakeItems (Fig. J.28 - que expressa a 
quantidade de sublistas da listagem total fornecida a ser reduzida. Esta quantidade é obtida a partir da 
quantidade de itens do cabeçalho, uma vez que os títulos correspondem as colunas de valores do Excel. 

A saída rest do nó List.Desconstruct fornece a listagem dos valores de todos os parâmetros para cada 
tipo de anomalia organizados por linhas dos dados do Excel. A fim de se obter apenas os valores 
correspondentes ao parâmetro Ensaio, a lista é transposta utilizando o nó List.Transpose e a primeira 
sublista, cujo índice é 0, é separada das restantes sublistas pelo nó List.FirstItem. Assumindo que todos 
os números de ensaio estão preenchidos e que não há nenhuma linha com valor nulo entre eles, o nó bv 
Remove Nulls limpa todos os valores nulos da listagem, cujos itens são contados pelo nó List.Count. O 
resultado desta contagem representa o limite de corte dos itens por cada sublista, correspondentes aos 
valores dos restantes parâmetros (Fig. J.27). 
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Fig. J.26 - Grupo de nós que separa a lista com o nome das colunas dos dados do Excel dos dados 

restantes dados e conta o número de itens da lista. 

 

 

Fig. J.27 - Grupo de nós que filtra o número de entradas do Excel preenchidas. 

 

Esse corte é feito através do conjunto de nós do grupo Lista filtrada do Excel para células preenchidas 
(Fig. J.28), no qual o nó List.Map aplica a função dada pela lista da quantidade de itens a filtrar, fornecida 
pelo nó List.TakeItems correspondente ao número de linhas preenchidas no Excel, ao número de 
sublistas (nomeadamente 6) filtrada pelo segundo nó List.TakeItems correspondente ao número de 
colunas preenchidas no Excel. O resultado é apresentado no nó Watch cujo nome foi alterado para 
Parameters from Excel filtered de forma a facilitar a compreensão da rotina. Observa-se que o número 
final de itens válidos é 72, resultando em uma lista de dimensão muito inferior à inicialmente fornecida 
de 1070 valores. 

Esta listagem final é separada em cinco partes correspondentes às respetivas sublistas, utilizando o nó 
CodeBlock cujo nome foi alterado para Parameter name. Cada uma das sublistas, através desse nó, passa 
a ser uma lista única com os valores a serem preenchidos dos parâmetros. O nome dos parâmetros, por 
sua vez, é fornecido da mesma forma tendo como entrada a lista Parametros (Fig. J.26). 
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Fig. J.28 - Grupo de nós que reduz a quantidade de dados do Excel e grupo de nós que separa as 

sublistas com o nome dos parâmetros dos valores dos parâmetros. 

 

J.3.4 FILTRO DE ELEMENTOS A PREENCHER  

Os valores inicialmente introduzidos na paleta de propriedades para o parâmetro Ensaio em cada 
elemento do tipo da Família Ensaio Resistógrafo (Fig. J.22) são obtidos pelo nó 
Element.GetParameterValueByName para serem comparados com os valores provenientes do Excel 
através do nó Filter (Python Script) (Fig. J.29). 

 

 

Fig. J.29 - Grupo de nós que compara os elementos do Revit com o valor do Excel. 

 

O nó Filter recebe duas entradas endereçadas no código em Python. A primeira entrada corresponde aos 
valores preenchidos no Revit para o parâmetro de nome Ensaio em todos os elementos da família (Fig. 
J.29). A segunda entrada corresponde à lista do Excel cujos valores estão no nó Parameter Value a 
vermelho na Fig. J.28 . O código tem como objetivo comparar oss elementos do Revit que possuem 
correspondência com os valores no Excel, independente da ordem que sejam preenchidos (Fig. J.30). 
Assim, cada número do ensaio preenchido no Revit, para além de identificar o elemento, também permite 
apontar quais destes devem ter os valores preenchidos. A saída do nó fornece duas sublistas, sendo a 
primeira os índices dos valores do Excel idênticos aos dos elementos do Excel, e a segunda os índices 
dos elementos do Revit com valores idênticos aos do Excel. A lista única tem as suas duas sublistas 
separadas pelo nó CodeBlock.  
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Fig. J.30 - Python srcipt de nome Filter escrito para comparar os valores atribúidos ao campo Ensaio dos 

elementos do Revit e os do Excel.  

 

A primeira sublista, de índice 0, na saída do nó CodeBlock contém os índices dos elementos do Excel 
que possuem correspondência com os elementos no Revit. A segunda sublista, de índice 1, contém os 
índices dos elementos do Revit que possuem corresponder com os valores do Excel.    

 

 

Fig. J.31 - Conjunto de grupos de nós e a ligação entre eles. 

O nó Revit Elements in Excel recebe como entradas os índices da lista de elementos no Revit que 
possuem correspondência com os valores do Excel e a lista de todos os elementos selecionados no 
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modelo, filtrando estes pelos seus índices (Fig. J.32). Este nó devolve os elementos no Revit que  
possuem valor do parâmetro Ensaio corretamente preenchido sendo utilizado como entrada aos 5 nós 
SetParameterByName(TypeOrInstance) (Fig. J.34 e Fig. J.35). O nó Parameter values in Excel filtra da 
lista de valores dos parâmetros, aqueles com o índice correspondente ao do nó Filter (sublista de índice 
0), garantindo que independentemente da ordem que os valores sejam escritos na Folha do Excel, estes 
serão considerados. 

 

 

 

Fig. J.32 - Nó Revit Elements in Excel com Python Script para selecionar os elementos com 

correspondência no Excel. 

 

O nó Revit Elements not in Excel recebe como entrada os índices da lista de elementos no Revit que não 
possuem correspondência com os valores do Excel e a lista de todos os elementos selecionados no 
modelo, filtrando estes pelos respetivos índices (Fig. J.32). Este nó devolve os elementos no Revit que 
não possuem valor do parâmetro Ensaio vazio ou incorreto. 

 

  

Fig. J.33 - Nó Revit Elements not in Excel com Python Script para selecionar os elementos sem 

correspondência no Excel. 
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J.3.5 ATRIBUIÇÃO DOS VALORES A CADA UM DOS PARÂMETROS  

Os nós SetParameterByName(TypeOrInstance) e GetParameterValueByName(TypeOrInstance), 
respectivamente, atribuem e obtêm o valor de um parâmetro dado o seu nome , independente de se tratar 
de um parâmetro de tipo ou de instância. (Fig. J.34 -) O nó SetParameterByName(TypeOrInstance) tem 
como entradas os elementos filtrados no nó Revit elements in Excel (Fig. J.32 -), o nome do parâmetro 
(parametername) vem do nó Parameter name, e os valores a serem preenchidos vêm do nó Parameter 
value (Fig. J.27). O nó GetParameterValueByName(TypeOrInstance) tem como entrada a lista de 
elementos que tiverem o valor do parâmetro atribuído tendo como referência o nome do parâmetro e 
devolve o valor que tiver sido atribuído ao parâmetro para cada um dos elementos.  

 

 

Fig. J.34 - Nó SetParameterByName(TypeOrInstance) atribui valores ao parâmetro pelo seu nome e o nó 

GetParameterValueByName(TypeOrInstance) obtém valores do parâmetro de cada um dos elementos. 

 

Por sua vez, os elementos nos quais o valor registado, previamente pelo utilizador para o parâmetro 
Ensaio, não tiverem de acordo com a lista do Excel, terão os valores substituídos por valores nulos para 
que seja sinalizada a necessidade de voltar a preencher com o valor correcto, e ainda, no caso de um dos 
outros parâmetros terem sido preenchidos incorretamente terão os valores eliminados. O nó que procede 
com essa operação é o o SetParameterByName(TypeOrInstance) tendo como entrada os elementos do 
nó Revit elements not in Excel (Fig. J.32), o nome do parâmetro (parametername) vem do nó Parameter 
name (Fig. J.27), e os valores a serem preenchidos são nulos no nó Code Block definido como uma 
string vazia (Fig. J.34). 

O par de nós na Fig. J.33 é análogo para cada um dos parâmetros a ter o valor atribuído, somando no 
total 5 pares. Sendo que para cada um dos nós, se procede com a entrada do parâmetro correspondente. 
O mesmo ocorre para o nó na  Fig. J.35 -.  
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Fig. J.35 - Nó SetParameterByName(TypeOrInstance) atribui valores nulos ao parâmetro pelo seu nome para os 

elementos do nó Revit elements not in Excel. 

 

J.3.6 INDICAÇÃO GRÁFICA DOS ELEMENTOS NO MODELO CONFORME VALORES PREENCHIDOS 

Aqueles elementos cujo o valor do Ensaio esteja corretamente atriuído pelo utilizador e com todos os 
valores dos parâmetros preenchidos são coloridos a verde pelo nó Element.Override.ColorInView. Este 
nó recebe como entradas os elementos provenientes no dó Revit element in Excel (Fig. J.32 -) e a 
combinação da cor fornecida pelo nó Color.ByARGB , cujos valores atribuídos a cada uma das cores 
(vermelho,verde,azul) é combinada no nó na proporção para obter qualquer cor do espectro visível. 

 

  

Fig. J.36 - Nós de atribuição da cor verde aos elementos na vista. 

 

Outro grupo de nós (Fig. J.37), contendo o nó Element.OverrideColorinView, é utilizado para atribuir a 
cor vermelha aos elementos que não possuem valores de correspondência no Excel provenientes do nó 
Revit elements not in Excel (Fig. J.33 -). 
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Fig. J.37 - Nós de atribuição da cor vermelha aos elementos na vista. 

J.3.7 RESULTADO 

Voltando à interface do Revit onde o projeto esteja aberto, é possível observar na paleta de propriedades 
de cada um dos elementos (ao carregar no elemento) os valores para cada um dos parâmetros 
preenchidos (Fig. J.38 -). 

 

 

Fig. J.38 - Paleta de propriedades do elemento da Família Ensaios Madeira, tipo de família Ensaio 

Resistógrafo com os parâmetros de instância preenchidos. 

 

J.4 ROTINA DYNAMO 3 - ENSAIO DE FERROSCAN 

A rotina 3 criada para povoar os valores dos parâmetros para a Família Ensaio Betão Armado com o 
tipo da Família Ensaio Ferroscan é análoga a Rotina Dynamo 2 (J.3), exceto pelos número de parâmetros 
extras que a família possui, de forma a refletir na rotina maior quantidade de nós para atribuírem valores 
aos respetivos parâmetros. O par de nós extras para cada parâmetro são SetParameterByName e 
GetParameterByName. Adicionalmente, o nó de atribuição da cor (na vista) aos elementos com valor 
dos parâmetros povoados também foi definido com uma cor distinta, o roxo. 

Nesta secção são apresentados apenas os nós com os respectivos valores a fim de ilustrar as 
particularidades da rotina.  Na Fig. J.39 são apresentadas as entradas do código do ensaio na paleta de 
propriedade dos elementos na interface do Revit, enquanto que na Fig. J.40 estão os nós que atribuem 
cor aos elementos na vista e na Fig. J.41 estão os valores preenchidos nos campos dos parâmetros na 
interface do Revit. Caso contrário a cor vermelha é atribuída. 
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Fig. J.39 - Project Browser mostra as famílias carregadas no projeto incluindo a família Ensaios Betão 

Armado com o tipo Ensaio Ferroscan e a paleta de propriedades do elemento preenchida no parâmetro 

Ensaio com o seu identificador. 

 

 

 
Fig. J.40 - Grupo de nós usados para atribuir a cor roxa àqueles elementos do Revit com valor do 

parâmetro Ensaio atribuído de acordo com os valores do Excel.  
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Fig. J.41 - Paleta de propriedades do elemento da Família Ensaios Betão Armado, tipo de família Ensaio 

Ferroscan com os parâmetros de instância preenchidos e o elemento colorido a roxo na vista . 

 

J.5  ROTINA DYNAMO 4 - JANELA DE SONDAGEM 

A rotina 4 criada para preencher os valores dos parâmetros para a Família Janela Sondagem é análoga a 
Rotina Dynamo 2 (J.3), exceto pelos número de parâmetros extras que a família possui de forma a refletir 
na rotina mais nós para atribuírem valores aos respetivos parâmetros. Adicionalmente, o nó de atribuição 
da cor (na vista) aos elementos com valor dos parâmetros povoados também foi definido com uma cor 
distinta, sendo esta verde-água. 

Nesta secção são apresentados apenas os nós com os respetivos valores a fim de ilustrar as 
particularidades da rotina.  Na Fig. J.42 são apresentadas as entradas do código do ensaio na paleta de 
propriedade dos elementos na interface do Revit, enquanto que na Fig. J.43 estão os nós que atribuem 
cor aos elementos na vista e na Fig. J.44 estão os valores preenchidos nos campos dos parâmetros na 
interface do Revit.  

 

 

 

Fig. J.42 - Project Browser mostra as famílias carregadas no projeto incluindo a família Janela Sondagem 

com o tipo do mesmo nome e a paleta de propriedades do elemento preenchida no parâmetro Ensaio com 

o seu identificador. 
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Fig. J.43 - Grupo de nós usados para atribuir a cor verde-água àqueles elementos do Revit com valor do 

parâmetro Ensaio atribuído de acordo com os valores do Excel. 

 

 

Fig. J.44 - Paleta de propriedades do elemento da Família Ensaios Janela Sondagem, t ipo de família 

Janela Sondagem com os parâmetros de instância preenchidos e o elemento colorido a verde-água na 

vista. 
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ANEXO K 
 MAPA DE DANOS DO EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO  

NO REVIT - CASO DE ESTUDO 
 

 



UP

UP

UP

A11

A19

A19

M18

M18

M18

A20

ERi - Ensaio de Resistógrafo número i

ANOMALIAS E DANOS ESTRUTURAIS
ELEMENTOS VERTICAIS                                                                                                            

Degradação das unidades de tijolo                                                                                                                                      A9

Degradação dos elementos pétreos                                                                                                                                    A11

Fissuração da padieira                                                                                                                                                         A15

Fissuração diagonal                                                                                                                                                             A16

Fissuração na ligação entre paredes ortogonais                                                                                                                 A18

Fissuração vertical                                                                                                                                                               A19

Humidade (manchas)                                                                                                                                                           A20
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Identificação de anomalias e danos do Piso -1

TABELA DE QUANTIDADES DE ANOMALIAS E ENSAIOS

Level Family and Type Count

Piso 0 Anomalia: A9 1
Anomalia: A11 1

Piso 1 Anomalia: A16 6
Anomalia: A19 10
Anomalia: A20 18
Anomalia: A24 11

Piso 0 Anomalia: E1 1
Anomalia: M10 12

Piso 0 Anomalia: M11 4
Anomalia: M18 25
Ensaios Madeira: Ensaio Resistógrafo 14

Grand total: 103
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Legenda dos componentes
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Identificação de anomalias e danos do Piso 0

TABELA DE QUANTIDADES DE ANOMALIAS E ENSAIOS

Level Family and Type Count

Piso 0 Anomalia: A9 1
Anomalia: A11 1

Piso 1 Anomalia: A16 6
Anomalia: A19 10
Anomalia: A20 18
Anomalia: A24 11

Piso 0 Anomalia: E1 1
Anomalia: M10 12

Piso 0 Anomalia: M11 4
Anomalia: M18 25
Ensaios Madeira: Ensaio Resistógrafo 14

Grand total: 103

1 : 20

Legenda dos componentes
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Identificação de anomalias e danos do Piso 1

TABELA DE QUANTIDADES DE ANOMALIAS E ENSAIOS

Level Family and Type Count

Piso 0 Anomalia: A9 1
Anomalia: A11 1

Piso 1 Anomalia: A16 6
Anomalia: A19 10
Anomalia: A20 18
Anomalia: A24 11

Piso 0 Anomalia: E1 1
Anomalia: M10 12

Piso 0 Anomalia: M11 4
Anomalia: M18 25
Ensaios Madeira: Ensaio Resistógrafo 14

Grand total: 103

1 : 20

Legenda dos componentes
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