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Resumo 

A presente dissertação pretende estudar pavimentos de madeira, em particular de edifícios 

antigos, descrever os principais danos esperados e apresentar formas e acções de reabilitação 

ou reforço. Para além disso, apresenta resultados de ensaios in situ e em laboratório sobre um 

pavimento de madeira de um edifício do início do Séc. XX. Muita da informação aqui compilada 

resultou da experiência adquirida em trabalhos realizadas no âmbito de protocolos entre 

diversas entidades e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), por 

intermédio do Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património (NCREP). 

Apesar desta experiência se estender para além da cidade do Porto, os exemplos indicados e o 

caso de estudo final reportam-se a edifícios maioritariamente localizados nesta cidade. 

As vantagens e desvantagens da reabilitação dos pavimentos antigos de madeira são 

discutidas, por contraponto com a hipótese da sua substituição integral, apresentando-se casos 

de estudo de edifícios antigos analisados pelo NCREP que apresentam estruturas de pavimento 

originais ainda a desempenhar as suas funções. Caracterizam-se os vários elementos 

estruturais dos pavimentos, a sua função e características principais. Evidencia-se a importância 

das fases de inspecção e diagnóstico, como instrumentos essenciais de auxílio à intervenção de 

reabilitação/reforço, abordando-se ainda o modo de verificação dos pavimentos de madeira 

segundo o Eurocódigo 5. São descritas técnicas de reabilitação e reforço de pavimentos de 

madeira, associando-as a danos ou necessidades específicas, e é feita uma análise crítica 

comparativa que pode ajudar a definir quais as medidas mais adequadas a cada situação. 

É ainda analisada, através de uma extensa campanha de ensaios realizada num pavimento de 

madeira dum edifício antigo do Porto, a fiabilidade e compatibilidade de resultados obtidos por 

diferentes ensaios de caracterização física e mecânica: ensaios in situ não destrutivos 

(Resistograph, Pilodyn, Sismógrafos, ensaio de carga) e ensaios laboratoriais destrutivos (em 

provetes pequenos isentos de defeitos e à escala real). É efectuada a modelação numérica do 

pavimento por elementos finitos, de modo a avaliar o seu potencial na previsão do 

comportamento mecânico de pavimentos de madeira. 

Com este trabalho pretende-se assim definir modos de actuação e avaliação de pavimentos 

antigos de madeira, procurando formas expeditas de apoio à decisão de intervenção, 

nomeadamente através de ferramentas que permitam uma avaliação simples e pouco intrusiva, 

mostrando que existe uma grande diversidade de soluções de reabilitação/reforço que 

possibilita, com relativa facilidade e porque nem só as fachadas são património, a manutenção 

desta herança que são os pavimentos antigos de madeira. 





Abstract 

The main goals of this work are to analyse timber floors, in particular from old buildings, describe 

the most common damages and present rehabilitation and strengthening procedures. 

Furthermore, it presents the results of in situ and laboratory tests made on a timber floor of an 

early XX century building. Most of the information gathered in this work resulted of the experience 

obtained on structural analysis performed under protocols established with public and private 

institutions and NCREP (Nucleus for the Conservation and Rehabilitation of Buildings and Built 

Heritage) of FEUP (Engineering Faculty of the Porto University). Although these collaborations 

and protocols were extended beyond the city of Porto, the analysed examples and the final case 

study report to buildings mainly localized in this city. 

Pros and cons of the rehabilitation of old timber floors are discussed, in opposition to the option 

of their total demolition. Study cases of old buildings analysed by NCREP, with original timber 

floors performing its functions, are presented. The different structural elements of timber floors, 

their function and main characteristics are studied. The importance of the Analysis and Diagnosis 

phases, as fundamental assets for the support of rehabilitation/strengthening intervention, is 

focussed, and the verification method of timber floors recommended by Eurocode 5 is analysed. 

Rehabilitation and strengthening techniques of timber floors are described, associating its use to 

structural damages or specific needs, and a comparative analysis that allows the definition of its 

suitability for each situation is made.  

Within the scope of an extensive campaign of tests performed in a timber floor of a Porto old 

building, the liability and compatibility of results obtained from different test methods of evaluation 

of physical and mechanical properties of wood are analysed. Both non destructive in situ tests 

(Resistograph, Pilodyn, Seismographs, load test) and laboratory destructive tests (in small 

specimens without defects and in natural size specimens) were applied. A finite elements model 

of the floor is made, in order to evaluate its liability for the prevision of the mechanical behaviour 

of timber floors.  

The presented work aims to define an evaluation and execution procedure for old timber floors, in 

order to provide simplified ways of supporting the intervention decision, namely with instruments 

that allow a simple and non intrusive evaluation. Since not only the façades are heritage, the 

presented work is able to show that a vast range of rehabilitation/strengthening solutions is 

nowadays available, therefore enabling a simple maintenance of the legacy that old timber floors 

represent. 
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1. Introdução 

1.1. Considerações gerais 

A madeira foi desde sempre um dos materiais mais utilizados pelo Homem, provando ser um 

material com excelentes características mecânicas e de durabilidade, particularmente quando 

correctamente conservado. A enorme diversidade de construções em madeira com vários 

séculos, existentes um pouco por todo o Mundo e que se mantêm em bom estado de 

conservação e a desempenhar as suas funções correctamente, comprova estas qualidades. 

No entanto, apesar destas características, têm-se verificado inúmeros exemplos de estruturas de 

madeira que, ao longo do tempo, e por diversas razões, foram desaparecendo dando lugar a 

elementos estruturais constituídos por outros materiais, resultado de intervenções pouco atentas 

às preexistências. Esta situação foi sendo causada, em parte, pela ocorrência de incêndios nas 

cidades, que originaram a destruição dos edifícios apesar de, como se verá à frente, a madeira 

apresentar um bom comportamento ao fogo. No entanto, grande parte das vezes é fruto do 

desconhecimento das qualidades e potencialidades da madeira, acaba por culminar em perdas 

irremediáveis para a riqueza patrimonial dos países, devendo por isso ser feito um esforço 

efectivo e contínuo para a contrariar. 

No caso particular de Portugal, e nomeadamente na cidade do Porto, cujo exemplo se procura 

abordar com mais detalhe ao longo deste trabalho, a utilização da madeira deu-se com maior 

intensidade até ao início do século XX, particularmente em coberturas e pavimentos de edifícios, 

existindo casos, mais raros, em que a madeira chegou mesmo a constituir a totalidade da 

estrutura dos edifícios, materializando inclusivamente as suas paredes resistentes. Os edifícios 

com pavimentos e coberturas em madeira constituem a maior parte da zona antiga da cidade 

que, infelizmente, apresenta um grave problema de degradação do património edificado, com 

um elevado número de edifícios a necessitar de reabilitação urgente, a que se juntam graves 

problemas sociais e de abandono da população e das actividades de comércio e serviços. 

Esta parte antiga da cidade, e mais precisamente o seu centro histórico, foi classificada em 1996 

Património Mundial da Humanidade pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), tendo a nomeação sido feita com base no critério cultural, por considerar-

se que o local apresenta um valor excepcional, na medida em que a sua malha urbana e os seus 

vários edifícios históricos são um testemunho notável do desenvolvimento, ao longo dos últimos 

mil anos, de uma importante cidade europeia. A escolha da UNESCO baseou-se assim no 

conhecimento de que um conjunto de edifícios marcantes de uma época, com características 
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próprias e irrepetíveis, transmite testemunhos valiosíssimos acerca da história da cidade e dos 

seus antepassados. 

Sendo assim, tanto em relação à cidade do Porto, como em relação à maioria das cidades 

portuguesas que apresentam problemas semelhantes, é fundamental envidar esforços para que 

os conjuntos característicos e harmoniosos de soluções arquitectónicas, sistemas e tipologias 

construtivos e elementos decorativos, que representam o património arquitectónico, construtivo e 

histórico desta zona sejam preservados (adaptando-se naturalmente aos parâmetros de conforto 

actuais) contrariando, por um lado, a degradação do património edificado e por outro, o seu 

abandono. Surge então uma questão fundamental: Reabilitar, sim, mas a que custo? De facto, a 

premência das intervenções não deve levar a decisões irreflectidas. Pelo contrário, estas devem-

se basear numa análise cuidada das construções efectuada por técnicos especializados e 

sensibilizados para questões históricas, patrimoniais e sociais. 

Com o objectivo de promover intervenções de reabilitação sustentadas, seguindo as 

recomendações preconizadas pelo ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), o 

NCREP (Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património), integrado na FEUP 

(Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), tem participado em diversos projectos, 

desenvolvendo numerosas inspecções e análises de estruturas e edifícios antigos, em particular 

na cidade do Porto, e nomeadamente no seu centro histórico. O trabalho do NCREP incide na 

avaliação dos elementos estruturais que, nesse tipo de edifícios, consistem basicamente em 

paredes resistentes de alvenaria de granito e em pavimentos e coberturas de madeira, 

pronunciando-se sobre o seu estado de conservação e sobre as eventuais medidas de 

reforço/reabilitação a implementar. 

A experiência retirada ao longo dos últimos anos de trabalho no NCREP na análise de estruturas 

antigas de madeira e, em particular, de pavimentos, acaba por ser uma das bases fundamentais 

desta dissertação. A consulta de estudos existentes, nomeadamente teses de mestrado e de 

doutoramento, assim como de normas, regulamentos e outras publicações, tanto de carácter 

científico como de carácter mais geral, foram também instrumentos essenciais de para a 

elaboração desta dissertação.  

1.2. Objectivos da dissertação 

Com base na experiência adquirida ao longo dos diversos trabalhos desenvolvidos no NCREP, a 

presente dissertação, com o titulo “Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e 

intervenção estrutural”, focará a análise estrutural dos pavimentos antigos de madeira, 

abordando as essenciais fases de inspecção, diagnóstico e intervenção estrutural. 
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A oportunidade de contar nesta dissertação com a análise de alguns casos práticos de edifícios 

antigos deve-se às várias instituições públicas e privadas que solicitaram ao NCREP a 

realização de avaliações estruturais a edifícios sob a sua alçada, com o objectivo de os 

reabilitar. Ao longo da dissertação serão referidos os procedimentos relativos à realização 

desses estudos, tanto nas fases preliminares de inspecção e diagnóstico como na fase de 

intervenção estrutural, envolvendo acções de reabilitação e/ou reforço. Pretende-se que a 

metodologia usada sirva de base e possa ser transposta para outros edifícios/estruturas 

semelhantes. 

O objectivo desta dissertação é demonstrar a viabilidade da preservação/reabilitação dos 

elementos estruturais dos pavimentos antigos em madeira, definindo metodologias de 

diagnóstico que permitam avaliar de uma forma expedita a sua segurança. Pretende-se ainda 

fornecer uma visão global dos vários métodos de reforço/reabilitação existentes, através de uma 

análise crítica, particularmente em termos de eficácia, grau de intrusividade, etc., apontando 

para a resolução dos diversos danos estruturais detectados.  

Para apoiar algumas das conclusões retiradas nestes pontos, e de forma a avaliar a função dos 

vários elementos estruturais dos pavimentos (vigas, soalho e tarugos), far-se-á ainda a análise 

de alguns ensaios realizados em elementos estruturais de pavimentos de madeira: ensaios não 

destrutivos (Resistograph, Pilodyn, Sismógrafos, etc.), ensaios de carga, ensaios laboratoriais. 

A investigação nesta área justifica-se pelo peso que as estruturas de madeira têm nas 

construções antigas em todo o pais e particularmente na cidade do Porto. Convém referir que se 

optou por tratar apenas pavimentos de madeira, sem abordar coberturas, na medida em que os 

primeiros apresentam especificidades que interessa tratar com algum desenvolvimento. Com 

este trabalho pretende-se contribuir para a realização de intervenções de reabilitação 

sustentadas, suscitando a discussão em torno das técnicas de inspecção, diagnóstico e reforço 

dos pavimentos de madeira. 

1.3. Organização da dissertação 

Para além deste capítulo introdutório, no qual se faz uma breve apresentação do trabalho 

realizado e se sintetiza o seu conteúdo, a tese encontra-se organizada noutros 6 capítulos. 

No Capítulo 2 far-se-á uma abordagem à temática da reabilitação de edifícios antigos, e em 

particular dos pavimentos de madeira, procurando-se avaliar as vantagens e as eventuais 

desvantagens da sua reabilitação e manutenção em detrimento da instalação de novos 

pavimentos. Abordar-se-ão experiências executadas na área noutros países e analisar-se-ão 

intervenções recentes, algumas ainda em fase de projecto, em que terão sido adoptadas 
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diferentes filosofias. Neste ponto, serão descritos edifícios estudados pelo NCREP, alguns com 

vários séculos de idade, que apresentam ainda as estruturas originais a desempenhar as suas 

funções correctamente. Em contraponto, serão referidas algumas intervenções realizadas em 

que a opção tomada consistiu na demolição do interior dos edifícios. 

No Capítulo 3 far-se-á uma análise histórica e construtiva dos pavimentos de madeira, 

caracterizando os seus vários elementos, vigas, tarugos, soalho, assim como outros pontos 

singulares, como a ligação dos elementos às paredes e às escadas. Ao mesmo tempo, serão 

caracterizados edifícios de diferentes épocas, com particular atenção para os da cidade do Porto 

que apresentam basicamente duas soluções fundamentais da habitação urbana, a verticalidade 

e a horizontalidade, nas quais os pavimentos possuem diferentes graus de importância. 

No capítulo 4 abordar-se-ão as indispensáveis fases de inspecção e diagnóstico, procurando 

encontrar formas simples e expeditas de apoiar a decisão de manutenção/reabilitação ou 

substituição. Neste capítulo serão referidos alguns dos ensaios não destrutivos e destrutivos 

existentes e que se resumem, na sua maioria, à avaliação da rigidez e da capacidade resistente 

dos elementos singulares, havendo assim a necessidade de encontrar um que se possa aplicar 

ao conjunto do pavimento. Analisar-se-á também a forma de verificação de pavimentos de 

madeira pelo Eurocódigo 5 (EC5) (CEN; 2004b), particularizando para os vigamentos de secção 

circular, e estudar-se-ão os principais factores que conduzem à deterioração das estruturas de 

madeira, com particular relevo para os causadores de danos estruturais. 

No Capítulo 5 discutir-se-ão várias soluções de reabilitação/reforço estrutural, associando a sua 

utilização a danos estruturais específicos, apresentando-se casos práticos de edifícios na cidade 

do Porto nos quais algumas destas soluções foram e poderão vir a ser adoptadas. Referir-se-á a 

grande diversidade de materiais e técnicas de reabilitação/reforço de estruturas de madeira, e a 

necessidade de proceder a uma análise que permita aplicá-los adequadamente a cada situação. 

No capítulo 6 apresentar-se-á uma campanha experimental realizada num pavimento de um 

edifício antigo do Porto, na qual foram executados ensaios não destrutivos (Resistograph, 

Pilodyn, sismógrafos, videoscópio), ensaios in situ (de carga e com actuador hidráulico) e 

ensaios laboratoriais de identificação de espécie e à rotura (em provetes isentos de defeitos e 

em provetes à escala real). Esta campanha teve como objectivo conhecer mais 

aprofundadamente a função e a importância dos vários elementos estruturais do pavimento, 

tendo alguns dos resultados retirados dos ensaios sido posteriormente comparados com 

cálculos teóricos realizados, nomeadamente através de modelos numéricos, de forma a avaliar a 

fiabilidade destes últimos na previsão do comportamento mecânico das estruturas de madeira. 

Finalmente, no Capítulo 7 apresentar-se-ão as principais conclusões retiradas ao longo do 

trabalho e serão feitas algumas sugestões para futuros estudos e trabalhos experimentais. 
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2. A opção Reabilitação 

2.1. Introdução 

“As construções degradam-se com o tempo pelo que a conservação e o restauro do património 

são uma forma de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a sociedade civil actual exige a 

protecção do património de valor cultural e a sua transferência para as gerações vindouras, pelo 

que a conservação e restauro do património é também uma forma de cultura.” (ICOMOS; 2004). 

Tendo em conta as rápidas mudanças que se dão na nossa sociedade e a indefinição existente 

em torno do conceito de bem valioso, é essencial que exista um entendimento do património 

arquitectónico e histórico como um elemento de inquestionável valor para a compreensão da 

nossa história e das nossas origens. Esta percepção é, de facto, uma questão cultural e deve 

haver um esforço para que se enraíze na população. No entanto, a questão em torno do 

conceito de património, e em particular dos seus limites, é bastante complexa, podendo tomar 

diversas interpretações. 

Por exemplo, a carta de Cracóvia (2000) reflecte esta subjectividade do conceito de património, 

na medida em que delega nas diferentes culturas a identificação dos próprios elementos 

patrimoniais, defendendo que “património é o conjunto das obras do homem nas quais uma 

comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica”. 

Corroborando esta interpretação, é referido em (ICOMOS; 2004) que o valor patrimonial é o 

valor arquitectónico, cultural e/ou histórico atribuído a uma construção ou local, podendo ter 

definições e importância variáveis de uma cultura para outra. 

Por sua vez, a Carta de Veneza (1964) defende que é necessário transmitir, com toda a 

autenticidade, as obras monumentais que define como “algo que ultrapassa as barreiras 

arquitectónicas, podendo inclusivamente ser sítios urbanos e rurais, onde se incluem não só as 

grandes criações mas também as obras que ao longo do tempo adquiriram valor cultural 

significativo”. Já a Carta de Atenas (1933) fornecia algumas orientações de reabilitação, 

definindo os monumentos a preservar, referindo inclusivamente alguns conjuntos pitorescos que, 

pela sua originalidade, deveriam também ser preservados. 

Verifica-se assim que o conceito de património alberga bens tão diferentes como “locais” e 

“construções”, sendo que em relação a estas, se podem considerar como património tanto as 

monumentais como as mais correntes. 
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É precisamente em relação a este ponto que se verifica o primeiro problema no actual processo 

de reabilitação de património. Enquanto os monumentos são normalmente alvo de um maior 

cuidado por parte das diferentes entidades, em virtude do estatuto que possuem, nos edifícios 

antigos mais correntes uma solução habitual em intervenções de “reabilitação” consiste na total 

demolição dos pavimentos e paredes interiores, normalmente de tabique, com a preservação 

apenas das fachadas, figura 2.1. Naturalmente que as fachadas são elementos importantes e 

valiosos de um edifício, funcionando como elementos de ligação com o exterior. No entanto, 

quando o sentido de conjunto que lhes conferia valor desaparece, acabam por se tornar simples 

invólucros, perdendo uma boa parte da importância que tinham, figura 2.2. Interesses de várias 

ordens, económicos, imobiliários, políticos, conduzem a esta situação em que o valor patrimonial 

dos edifícios é negligenciado.  

   
Figura 2.1. Fachadas de edifícios da praça Carlos Alberto, Porto. Figura 2.2. Construção nova por trás 

de fachada original de edifício 

antigo, Amarante. 

A opção pela demolição do interior dos edifícios é claramente criticada pelo Comité Cientifico 

Internacional para a Análise e Restauro de Estruturas do Património Arquitectónico do ICOMOS, 

que apresenta no documento “Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro 

Estrutural do Património Arquitectónico” (ICOMOS; 2004) as seguintes considerações: 

“O valor de cada construção histórica não está apenas na aparência de elementos isolados, mas 

também na integridade de todos os seus componentes como um produto único da tecnologia de 

construção específica do seu tempo e do seu local. Desta forma, a remoção de estruturas 

internas mantendo apenas as fachadas não se adequa aos critérios de conservação (…) 

Qualquer intervenção numa estrutura histórica tem de ser considerada no contexto do restauro e 

conservação da totalidade da construção”. 

Por sua vez, o documento “Principles for the Preservation of Historic Timber Buildings” 

(ICOMOS; 1999) chama a atenção para o facto de nas intervenções a estrutura histórica dever 

ser considerada como um todo, procurando-se que os elementos estruturais, os materiais de 

revestimento, as portas e janelas, etc., sejam apreciados com igual atenção devendo ser, 

sempre que possível, conservados e não substituídos. 
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(Henriques; 2004b) indica que “A natureza cultural da conservação do património envolve 

valores que vão muito além das simples considerações materiais, conceitos tão abstractos como 

os de autenticidade histórica, estética ou material. Tal significa que o valor de um edifício 

histórico resulta do balanço frágil entre aqueles conceitos intangíveis e os requisitos óbvios que 

decorram da necessidade de preservação física das evidências existentes”. 

Finalmente, como (Guedes et al.; 2005) refere, a intervenção no património edificado está sujeita 

a parâmetros que introduzem subjectividade nas decisões e é um processo que envolve 

critérios, tais como sensibilidade e respeito, que não são universais ou intemporais. Segundo 

este autor, a sensibilidade para as questões do património é algo subjectivo, que se educa 

através de uma aprendizagem constante no contacto com os objectos intervencionados. O 

respeito pelo património passa assim por conhecer a sua história e o seu percurso desde a 

origem até aos nossos dias, integrando todo esse conhecimento, dando-lhe corpo, e 

valorizando-o. 

De forma a conduzir as intervenções de reabilitação de uma forma mais correcta, é assim 

importante considerar todos estes factores procurando garantir a autenticidade das construções. 

2.2. As três opções: Reabilitação, Reforço e Substituição 

A intervenção estrutural pode tomar diversas formas, consoante o objectivo pretendido e a acção 

realizada. Ainda assim, o termo mais utilizado nestas intervenções é “reabilitação” sendo que, na 

realidade, nem sempre a sua utilização é feita adequadamente. Mesmo na bibliografia, onde o 

termo é diversas vezes referido e explicado, o seu significado aparece com sentidos diferentes, 

sendo inclusivamente confundido com “reforço” e mesmo com “substituição”. Uma vez que, ao 

longo deste trabalho, os conceitos de reabilitação, reforço e substituição serão amplamente 

abordados, procurou-se avaliar mais aprofundadamente os seus significados: 

• Segundo o ICOMOS, Reabilitação consiste no processo de adaptação de uma 

construção a um novo uso ou função, sem alterar as partes que são significativas para o 

seu valor histórico. Em termos estruturais, consiste na alteração da estrutura, para que 

esta volte a um estado ou condição referente a um ponto particular da sua história (ou 

seja, consiste na reaquisição da sua capacidade de trabalho), sendo por isso uma 

intervenção muitas vezes conjectural. A respeito do restauro, e considerando-se 

aplicável à reabilitação de estruturas de madeira, a Carta de Veneza (1964) refere o 

seguinte: “Não devem ser empreendidos restauros quando se está em presença de 

hipóteses visando reconstituições conjecturais. Nestes casos, qualquer acrescento ou 

complemento, que se reconheça indispensável, por razões estéticas ou técnicas, deverá 



Capítulo 2. A opção Reabilitação 

32 

harmonizar-se arquitectonicamente com o existente e deixar clara a sua 

contemporaneidade”; 

• As intervenções de Reforço são as que pretendem aumentar a capacidade resistente 

original do elemento estrutural ou da estrutura; 

• A Substituição pode ser “apenas” funcional, na qual os elementos estruturais são 

mantidos apenas com função estética (não desempenhando função estrutural), ou total, 

na qual os elementos estruturais são efectivamente removidos. 

Particularizando para os pavimentos antigos de madeira, a atribuição de uma designação à 

intervenção acaba por ser uma tarefa complicada e discutível já que, quando é necessário 

intervencionar uma estrutura deste tipo, a avaliação da sua capacidade resistente final é 

complexa, sendo geralmente difícil avaliar se a intervenção consistiu verdadeiramente num 

reforço ou numa reabilitação. No capítulo 5 este assunto será discutido com mais detalhe. 

Quando é necessário intervir nos pavimentos de madeira de um edifício, surge inevitavelmente a 

dúvida em relação à intervenção a realizar nos seus elementos estruturais: reabilitar, reforçar ou 

substituir? Naturalmente que esta opção deve ser fundamentada tendo em conta as 

condicionantes de cada caso: 

• A reabilitação é a solução mais natural e adequada para resolver os problemas que os 

pavimentos apresentam, permitindo que as suas características “originais” sejam 

restauradas;  

• O reforço deve ser utilizado, por exemplo, quando se prevêem mudanças de uso e 

aumento de carga dos pavimentos; 

• A substituição deve ser uma opção a tomar apenas quando nenhuma das anteriores 

for exequível. No entanto, e como se referiu atrás, infelizmente essa situação nem 

sempre acontece, acabando por haver substituições de pavimentos em óptimo estado 

de conservação quando apenas necessitariam de ligeiras intervenções de reabilitação 

ou reforço para se tornarem mais funcionais. 

Segundo (Faria; 2002b) as intervenções possíveis em estruturas de madeira encontram-se 

organizadas em quatro grupos: 

a) Reparação e substituição pontual de elementos degradados usando técnicas antigas; 

b) Reparação e substituição pontual de elementos degradados usando técnicas antigas 

e materiais de ligação modernos; 
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c) Substituição integral da estrutura usando madeiras antigas, materiais e técnicas de 

ligação modernos e desenhos arquitectónicos similares aos antigos; 

d) Substituição integral da estrutura por soluções modernas ao nível da concepção, 

materiais e técnicas de ligação usados. 

Este autor considera que as soluções a e b são as mais adequadas, e em particular a segunda, 

já que assegura um desempenho melhorado, principalmente se forem usados materiais com 

maior durabilidade. Refere ainda que se deve tentar manter a estrutura como se encontrava na 

altura da intervenção, devendo a reabilitação limitar-se à substituição dos elementos 

irremediavelmente degradados, através da colocação de novos elementos mediante técnicas 

antigas de montagem, mas usando ligadores modernos (solução b) ou, por outro lado, no caso 

dos elementos pouco degradados, respeitando integralmente os materiais e técnicas antigas 

(solução a). 

Em relação à autenticidade, a carta de Cracóvia (2000) defende que os materiais e técnicas que 

vão de encontro à tradição de cada local sejam, sempre que possível, mantidos, referindo ainda 

que as conclusões e os ensinamentos retirados das diferentes intervenções devem ser 

adequadamente divulgados, de forma a contribuírem para o desenvolvimento tecnológico e 

social dos países. 

Por sua vez, e ainda em relação à intervenção em estruturas de madeira, o Comité Internacional 

da Madeira do ICOMOS, no seu documento “Principles for the Preservation of Historic Timber 

Buildings” (ICOMOS; 1999), aponta algumas questões relevantes que é importante considerar: 

• Qualquer intervenção proposta deve: a) utilizar preferencialmente meios tradicionais; b) 

ser reversível, se tecnicamente possível, ou pelo menos não prejudicar ou impedir 

futuros trabalhos de preservação (Principio da Reversibilidade); c) não impedir a 

possibilidade de acesso posterior à estrutura; 

• A intervenção mínima na reabilitação de uma estrutura histórica de madeira é o ideal, 

mesmo que a preservação possa requerer o desmantelamento e subsequente 

agrupamento de forma a permitir a reparação da estrutura; 

• O objectivo da reabilitação é “conservar a estrutura histórica, a sua função de suporte de 

cargas e revelar os seus valores culturais”; 

• É de acordo comum que todas as intervenções devem ser devidamente documentadas 

e que falsificações e imitações em elementos estruturais ou decorativos devem ser 

evitadas. 
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Nem sempre é possível seguir estas indicações na íntegra, mas estas são, inegavelmente, um 

bom fio condutor para uma intervenção que se pretenda cuidada e responsável. 

Segundo (Guedes et al.; 2005), na intervenção no património, nomeadamente através da 

utilização de novas técnicas e/ou materiais, a sensibilidade e o respeito pela construção (ou 

estrutura) convertem-se em compatibilidade e reversibilidade. A compatibilidade dos materiais 

ou técnicas utilizadas implica que, apesar de poderem ser diferentes dos existentes, não 

introduzem no elemento intervencionado danos visuais, materiais ou estruturais imediatos ou 

diferidos no tempo. Note-se que o maior conhecimento existente actualmente relativamente aos 

materiais, ao reduzir a subjectividade associada a este parâmetro, aumenta a responsabilidade 

dos técnicos que intervêm no património. Por outro lado, a reversibilidade procura salvaguardar 

o elemento intervencionado de acções irreversíveis, beneficiando a escolha de intervenções 

menos intrusivas, e que permitam que qualquer solução de reabilitação possa ser substituída no 

futuro por outra considerada mais eficaz. Ainda assim, refere-se que nem sempre é possível 

seguir este princípio de forma rigorosa podendo no limite qualquer solução ser considerada 

intrusiva, logo irreversível. Face ao conhecimento actual, refere-se que a sobrevivência de um 

elemento estrutural pode depender de um processo ou de uma solução irreversível.  

A compatibilidade e a reversibilidade devem ainda ser equacionadas em situações de risco de 

ruína iminente, em que a estabilidade da estrutura é posta em causa. No entanto, a sua 

importância deve ser reavaliada de forma a não condicionarem de forma irreversível a 

intervenção urgente. 

(Guedes et al.; 2005) conclui o seguinte: “Os factores sensibilidade e respeito pelo objecto de 

intervenção, convertidos em compatibilidade e reversibilidade, transportam em si uma 

subjectividade que facilmente expõe o acto de intervenção, em especial em património de valor 

classificado, em alvo de atenção e crítica. No entanto, este facto não deve ser limitador da 

acção, mas apenas impulsionador de uma intervenção mais responsável e sustentada, ou seja, 

apoiada no conhecimento, na prática e na investigação existente, e que deverá resultar na 

redacção de relatórios descritivos e justificativos de toda a acção realizada, à luz desse 

conhecimento”. 

2.3. As razões apontadas para a opção substituição 

2.3.1. Introdução 

Subjacentes à opção de demolição do interior dos edifícios e à opção de não utilização de 

madeira na sua reconstrução, estão alguns preconceitos, salientando-se o facto de se 
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considerar que a madeira é um material pobre e pouco durável, assim como a convicção de que 

a reabilitação é uma opção dispendiosa, sendo mais barato substituir as estruturas de madeira 

por estruturas de betão armado e/ou aço do que reabilitá-las. 

Para além destes preconceitos existe ainda um conjunto de factores que leva a que os 

projectistas tenham algum receio em utilizar madeira, reabilitada ou nova, acabando 

normalmente por contribuir para que a opção incida numa estrutura metálica ou em betão 

armado, nomeadamente: 

• O comportamento anisotrópico da madeira, que exige um maior cuidado na sua análise 

e a existência de diversos defeitos e anomalias que podem ter influência na capacidade 

resistente dos elementos estruturais de madeira. Ao mesmo tempo, a existência de uma 

grande variedade de espécies florestais de madeira com características bastante 

distintas, e muitas vezes desconhecidas; 

• O maior investimento realizado na formação e na investigação em materiais como o 

betão e o aço, juntamente com o facto de se considerar (muitas vezes erradamente) que 

estes materiais têm uma maior durabilidade e exigem uma menor manutenção do que a 

madeira; 

• O facto de não haver, até há pouco tempo, regulamentos e normas que guiassem o 

cálculo de estruturas de madeira. 

2.3.2. Madeira, material de má qualidade? 

A utilização da madeira como elemento estrutural é muitas vezes evitada pelo facto de ser 

considerada um material de baixa qualidade e pouco durável, incapaz de desempenhar com 

eficácia as funções que lhe são atribuídas. Este preconceito, para além de gerar receios na 

utilização de estruturas de madeira em edifícios novos, em intervenções em edifícios antigos tem 

originado uma preocupante tendência para a desvalorização das estruturas de madeira, algumas 

delas seculares. Esta depreciação leva a que estruturas em bom estado de conservação, 

algumas com importante valor histórico e patrimonial, sejam demolidas e substituídas por novas 

estruturas. 

Falar de edifícios antigos em Portugal significa, na grande maioria, falar de edifícios em 

alvenaria de pedra, com portas, janelas, tectos, pavimentos e coberturas em madeira. Os 

elementos de madeira têm, a par com os elementos em alvenaria, uma enorme importância e 

apresentam, em grande parte dos casos, um elevado valor patrimonial e histórico. Estes 

elementos, embora com um carácter mais efémero e eventualmente necessitando de maiores 

cuidados de manutenção do que os elementos de alvenaria, apresentam um excelente 
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comportamento estrutural e durabilidade, podendo resistir vários séculos sem ver as suas 

características resistentes significativamente diminuídas. De facto, existem espalhados pelo 

mundo edifícios seculares que ainda mantêm os seus pavimentos e coberturas originais a 

desempenhar com eficácia as suas funções. Apesar do abandono, a zona antiga da cidade do 

Porto é um excelente exemplo desta situação, como se refere no ponto 2.6.4. 

Considerando a relação entre as características resistentes e a idade da madeira, (Alvarez et al.; 

2000) refere que, segundo a maioria dos estudos realizados, não parece haver diminuição da 

sua capacidade resistente com a idade, sendo que se esta eventualmente acontecer poderá 

estar relacionada, por exemplo, com o ataque de agentes bióticos, com o aumento de 

fendilhação por exposição aos agentes atmosféricos, etc. 

Existem mesmo alguns estudos que referem que, com a idade, a madeira terá tendência a 

apresentar uma maior dureza superficial e maior resistência mecânica, tornando-se mais frágil 

sendo que, se sujeita a cargas permanentes, terá tendência a ver diminuído ligeiramente o 

módulo de elasticidade (Botelho; 2006). No entanto, segundo o mesmo autor, o facto de não 

existirem estudos suficientes que permitam generalizar estas afirmações a todas as espécies de 

madeira, leva a que seja conveniente considerar uma ligeira perda das propriedades para 

madeiras antigas. Por sua vez, ao longo de uma campanha de ensaios que realizou, (Feio; 

2005) concluiu que não há diferenças significativas de comportamento entre amostras de 

madeira antiga e nova. 

Além da conservação das características resistentes com a idade (se for adequadamente 

conservada), a madeira apresenta ainda outras virtudes. Em primeiro lugar, a sua resistência é 

maior que a do aço, tendo em conta o seu peso (ZORETA; 1986). Por sua vez, a sua 

trabalhabilidade é muito difícil de superar e o seu comportamento ao fogo é melhor que o de 

muitos materiais, ainda que paradoxalmente seja um bom combustível. Em relação a este último 

factor, e como se poderá ver no capitulo 5, a resistência da madeira ao fogo pode ser 

melhorada, tanto através de medidas construtivas, como com produtos ignífugos. 

Segundo (Miranda; 2006), as potencialidades da madeira têm aumentado com o aparecimento 

dos produtos derivados, tais como a madeira lamelada colada, e com o progresso das técnicas 

de reabilitação Por sua vez, para (Cruz et al.; 2004a), a maior utilização da madeira deve-se ao 

facto de poder ser classificada, permitindo ao projectista conhecer as capacidades de cada 

espécie; à existência de ligações entre elementos mais seguras, impondo menores limitações 

arquitectónicas às estruturas; ao facto da madeira ser um material natural e renovável, cuja 

transformação envolve gastos reduzidos de energia. 

De facto, uma vez que nos dias de hoje, tendo em conta a temática da sustentabilidade na 

construção, é muito importante estimular a aplicação de materiais mais ecológicos, a madeira, 
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sendo um material renovável e reciclável é o material de construção que origina uma construção 

mais sustentável (Lopes; 2006b), ver ponto 2.4.2. De facto, o seu crescimento é conseguido 

apenas através da energia solar e da humidade. 

Conclui-se assim que a madeira, apesar de apresentar algumas limitações, nomeadamente em 

relação aos vãos que permite vencer, fazendo com que, ao longo da história, as variações na 

forma de ser utilizada nas estruturas não tenham sido muito grandes, é um material muito fiável, 

particularmente se for bem utilizado e conservado. 

2.3.3. Reabilitação, uma opção cara? 

Em complemento ao ponto anterior, outra das razões apontadas para a relutância em preservar 

os elementos estruturais de madeira reside no facto de se considerar que esta é uma 

intervenção mais dispendiosa do que a opção por uma construção nova. Este pressuposto é, na 

maior parte dos casos, errado, pecando ainda por não ter fundamento técnico. 

Na realidade, quando existe a possibilidade de aproveitar uma grande parte dos elementos de 

um edifício, é improvável que se obtenha um custo mais elevado do que se se optar por 

construir de novo. Na realidade, normalmente, nesta comparação há alguns aspectos 

relacionados com a obra nova que não são contabilizados. Por exemplo, a enorme quantidade 

de lixo resultante da demolição do edifício origina custos e uma perturbação ambiental que tem 

de ser obrigatoriamente contabilizada. Por sua vez, a introdução de materiais para as novas 

lajes e paredes, obrigando à instalação de um estaleiro mais complexo leva, naturalmente, 

também a um aumento dos custos. 

Para além disso, com a preocupação de alguns países na conservação de estruturas de 

madeira, e com o investimento realizado no estudo e desenvolvimento de técnicas de 

reabilitação e reforço, estas últimas apresentam, hoje em dia, uma maior eficácia e podem ser 

implementadas mais facilmente e com preços mais baixos (ver capitulo 5). A degradação dos 

elementos estruturais em madeira pode ser resolvida, na maior parte das vezes, com relativa 

facilidade, não constituindo por isso motivo para a sua demolição.  

É importante lembrar ainda que a simples contabilização dos custos relacionados com a 

intervenção não chega, existindo outro tipo de valores a integrar na equação do problema. De 

facto, na comparação das duas opções, demolição ou reabilitação, é inegável que a primeira 

opção despreza os valores patrimoniais, históricos e construtivos, o que nalgumas situações se 

reflecte em “custos” importantes. 

Ainda assim, para que haja interesse por parte dos donos de obra e promotores em reabilitar os 

edifícios, é necessário que a intervenção apresente viabilidade financeira. Felizmente esta 
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condição parece ser, hoje em dia, uma realidade já que há um mercado crescente de pessoas 

interessadas em habitar construções com características distintas, tornando a opção reabilitação 

altamente compensadora (Appleton; 2006). Este autor refere ainda que, neste sentido, é cada 

vez mais importante que surja uma promoção mais ligada à conservação do existente e menos à 

demolição com aparência de reabilitação. 

Em 1987, (Highfield; 1987) escrevia acerca da realidade em Inglaterra: “os proprietários e os 

promotores têm-se vindo a aperceber que o valor potencial do nosso vasto leque de edifícios 

antigos tem a possibilidade de fornecer habitações modernas mais rapidamente e a um menor 

custo do que a construção nova. Normalmente, o custo da reabilitação de um edifício existente 

será apenas de 50 a 80% do custo de uma construção nova, resultando numa considerável 

poupança”. 

Naturalmente que estes valores variam de caso para caso, podendo por isso não corresponder à 

realidade actual portuguesa. No entanto, servem para mostrar que, se houver uma opção pela 

conservação dos elementos construtivos, é possível chegar a uma operação mais rápida, com 

menor custo e desperdícios. 

Segundo o mesmo autor, outro factor importante a favor da reabilitação é a qualidade dos 

materiais dos edifícios antigos. Os edifícios podem estar desadaptados do ponto de visto do uso 

moderno, mas as técnicas tradicionais usadas para os construir, testadas pelo uso, deixaram-

nos com uma herança de solidez e durabilidade que nos fornecerá uma base ideal para a 

reabilitação.  

Ainda assim, não deve ser assumido à partida que, só por um edifício ser antigo e de construção 

tradicional apresenta forçosamente boa qualidade estrutural. Nesse sentido, é importante que 

todos os edifícios considerados para reabilitação sejam sujeitos a uma inspecção detalhada de 

forma a confirmar a sua qualidade estrutural (Highfield; 1987). Esta análise prévia é, de facto, e 

como se verá no capitulo 4, uma condição essencial para que a reabilitação seja bem sucedida. 

2.4. As consequências da opção substituição 

2.4.1. Introdução 

A opção de substituição dos pavimentos antigos, e consequentemente do interior do edifício, 

para além de ser criticável por destruir uma parte importante do património arquitectónico e 

histórico, vem normalmente associada a outras opções construtivas que podem contribuir para 

um aumento da degradação das construções. 
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Um desses factores está relacionado com a carga associada aos pavimentos que, em termos de 

comportamento estrutural final do edifício, é um dos factores mais importantes a considerar. De 

facto, em intervenções de substituição de pavimentos de madeira, a introdução de soluções 

pesadas, particularmente de betão armado, vai sobrecarregar as paredes resistentes, podendo 

ser a causa de danos estruturais graves. 

Por sua vez, as ligações das novas lajes às paredes de alvenaria são muitas vezes feitas 

através de grandes rasgos, contribuindo para a debilitação das paredes e podendo agravar o 

comportamento do edifício ao sismo devido à maior rigidez da laje que, na ocorrência de acções 

horizontais, pode provocar danos na alvenaria. 

Por vezes, para não sobrecarregar as paredes são introduzidas novas estruturas resistentes 

(normalmente reticuladas de betão armado) paralelas às paredes, aumentando naturalmente os 

custos da intervenção e introduzindo incompatibilidades entre materiais, já que os 

comportamentos mecânicos do betão e da alvenaria são muito diferentes. A introdução desta 

estrutura interior paralela, obrigando à construção de novas fundações junto às paredes originais 

pode também causar danos estruturais nas paredes de alvenaria. 

A fase de demolição dos pavimentos antigos é muitas das vezes descuidada, sendo possível 

observar situações de demolição completa do interior de edifícios sem que se tomem medidas 

de contenção das paredes de alvenaria (fachadas e empenas). Se em alguns casos esta 

situação não tem consequências, noutros esta falta de cuidado tem repercussões negativas, 

originando assentamentos e deformações dos elementos de alvenaria que são de difícil 

correcção. 

Para além destas situações, relacionadas com a degradação estrutural/material dos edifícios 

resultante da introdução de novos elementos, surge ainda a perda de elementos construtivos 

com história e, para além disso, com qualidade construtiva e arquitectónica. Os tectos em 

estuque com molduras decorativas, as paredes interiores, normalmente de tabique, bem como 

outros elementos com importância no conjunto do edifício são inevitavelmente destruídos 

quando se dá a demolição dos pavimentos de madeira. Este facto, juntamente com o 

desaparecimento das típicas tipologias dos edifícios construídos ao longo de vários séculos, 

constitui mais uma grave perda no nosso espólio patrimonial. 

A propósito da demolição dos edifícios e mais uma vez dando conta da experiência em 

Inglaterra, (Highfield; 1987) escreve o seguinte: “…houve progressos nas atitudes favorecendo a 

conservação nos últimos anos. A demolição total apoiada pelas politicas dos anos 60, resultando 

na substituição de um grande número de edifícios antigos atractivos para edifícios de muito pior 

qualidade, acabou, e é agora reconhecido que faz muito mais sentido preservar e reabilitar o 

melhor destes edifícios antigos, em vez de demoli-los e substitui-los”. 
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Se é verdade que noutros países nem sempre as intervenções de reabilitação são conduzidas 

da melhor forma, não é menos verdade que há a consciência que reabilitar pode ser uma opção 

bem mais adequada do que demolir e construir de novo. Infelizmente, esta consciência não 

existe ainda de forma generalizada em Portugal. 

Naturalmente não se pode impor que todos os elementos de um edifício sejam mantidos, só por 

serem antigos. Uma visão fundamentalista não é, claramente, a melhor resposta para a 

resolução da situação de degradação do património edificado. No entanto, seria importante 

evoluir da mentalidade que tem como regra a demolição do interior dos edifícios, com excepção 

dos que apresentem indubitável valor histórico, para a mentalidade que tem como principio a 

manutenção dos edifícios, com excepção daqueles que não o permitam por questões de 

segurança ou por não terem, manifestamente, valor, podendo neste caso dar lugar a nova 

arquitectura integrada no local. 

É assim importante que seja feito um esforço para preservar os edifícios antigos, e as suas 

estruturas de madeira. A este propósito (ZORETA; 1986) apresenta uma afirmação interessante: 

“sempre que seja possível, salvem e conservem a madeira: não só transmitirão uma resposta 

mais autêntica à vossa intervenção, como vos depararão com a agradável surpresa de encontrar 

na madeira um material agradecido”. 

2.4.2. Instalação de novos pavimentos 

Apesar de algumas vezes ser uma opção tomada deliberadamente pelas razões atrás 

apontadas, a substituição dos pavimentos de madeira é, noutras situações, necessária pelo 

elevado nível de degradação que atinge a totalidade do pavimento. Independentemente do 

motivo da substituição do pavimento de madeira, é possível proceder de diversas formas, 

nomeadamente, introduzindo: a) um novo pavimento com vigamento de madeira maciça, 

lamelada colada ou de outro tipo de derivado de madeira; b) perfis metálicos, normalmente 

associados a uma cofragem metálica colaborante com lajeta de betão armado; c) perfis 

metálicos leves; d) uma laje aligeirada ou maciça de betão armado, etc. 

A este propósito (Lopes; 2006b) efectuou um estudo comparativo entre várias soluções de 

pavimentos para um vão de 7,0m, tendo avaliado para cada uma as cargas e custos associados 

e a energia gasta na sua produção. 

As soluções de pavimentos analisadas e apresentadas na tabela 2.1 foram a laje maciça de 

betão armado (designada por P1) e a laje aligeirada de vigotas (designada por P2) 

(provavelmente as mais utilizadas na construção em Portugal), tendo também sido estudada a 

laje mista com perfis metálicos HEB e lajeta de betão armado (designada por P3). Por outro 
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lado, foram estudadas duas soluções que não são ainda muito utilizadas na construção em 

Portugal, e que fazem uso da madeira: uma solução mista com perfis metálicos e madeira 

maciça (designada por P4) e outra solução apenas com elementos estruturais de madeira 

maciça e de madeira lamelada colada (designada por P5). De forma a simular os pesos totais 

referentes a cada solução, associaram-se os respectivos materiais de revestimento mais 

comuns. 

Tabela 2.1.Soluções de pavimento e respectiva altura final (Lopes; 2006b). 

O autor chegou a conclusões interessantes: 

• Como se esperava, as três primeiras soluções são claramente as mais pesadas, sendo 

que a laje maciça de betão armado supera largamente todas as outras, chegando a um 

peso sete vezes maior do que a solução em madeira, tabela 2.2. 

•  A espessura final de laje mais reduzida é conseguida com a solução mista metálica – 

betão, resultando numa espessura de cerca de metade da solução apenas com 

madeira. As soluções de betão armado permitem também uma espessura reduzida de 

pavimento, tabela 2.1. 

• Considerando os custos definidos pelo autor para a região do Porto em 2006 (betão 

armado: 260€/m3; laje aligeirada: 37,5€/m2, aço em perfil: 2€/kg; madeira lamelada 

colada GL28h: 750€/m3), verificou-se que a solução de laje aligeirada é a mais 

económica, representando 50% do custo das restantes, seguida da laje maciça de betão 

armado, com custo 25% inferior às soluções com elementos metálicos e de madeira, 

que apresentam um custo semelhante entre si, tabela 2.3. 

Tabela 2.2.Peso/m2 dos pavimentos (Lopes; 2006b) Tabela 2.3.Custo/m2 dos pavimentos (Lopes; 2006b) 

• A solução com madeira é claramente a que apresenta menor exigência energética e, 

sendo a madeira um material isolante, é a solução que apresenta o melhor 
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comportamento térmico não tendo, por outro lado, um bom comportamento acústico a 

sons aéreos e/ou percussão, tabela 2.4. 

Tabela 2.4.Quantidades e custos energéticos dos pavimentos (Lopes; 2006b) 

 

• As soluções que não envolvem betão armado, ou seja, as constituídas por elementos 

metálicos ou de madeira, são as mais rápidas de executar. 

Ainda assim, na comparação destas diferentes soluções é importante ter em conta algumas 

disposições construtivas a adoptar, de forma a garantir o correcto funcionamento da estrutura 

final. Por exemplo, no caso particular das soluções com madeira, é necessário introduzir 

elementos de contraventamento (materializados por tarugos de madeira ou elementos metálicos, 

conforme a solução adoptada) para que o conjunto funcione como um diafragma. 

É de igual modo importante considerar a necessidade de tratamentos ou cuidados especiais 

para os materiais utilizados. Mais uma vez, no caso particular das soluções com madeira, é 

essencial providenciar uma ventilação adequada aos apoios dos elementos, sendo igualmente 

necessário efectuar um tratamento contra insectos xilófagos e avaliar a necessidade de um 

tratamento contra o fogo (ver capítulo 5). Por sua vez, nas soluções com elementos metálicos é 

importante efectuar um tratamento anticorrosivo e avaliar a necessidade de um tratamento 

contra o fogo. 

Em termos mecânicos, em intervenções de substituição de pavimentos antigos de madeira, as 

soluções com utilização de madeira, apesar de apresentarem algumas desvantagens, como o 

comportamento acústico e a espessura, são normalmente as mais adequadas. A razão para 

esta consideração reside no facto das outras soluções, nomeadamente as que envolvem betão 

armado, pecarem em factores como o peso e a compatibilidade, que são factores de extrema 

importância, já que estão relacionados com a estabilidade do edifício. De facto, a introdução de 

lajes de betão armado modifica o esquema estrutural do edifício, sobrecarregando fortemente as 

paredes de suporte, o que não tem impedido de continuar a ser uma solução executada em 

grande parte das intervenções em Portugal.  

Importa analisar duas das desvantagens indicadas pelo estudo para as soluções com utilização 

de madeira: a espessura e o custo, que têm a ver com o tipo de solução escolhida (lamelado 

colado) e com o vão existente. Se se particularizar para a maioria dos edifícios antigos da cidade 
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do Porto (e provavelmente de Portugal), cujo vão máximo a vencer pelo pavimento é 

normalmente de cerca de 6,0m, permitindo portanto a utilização de madeira maciça, é possível 

conseguir uma espessura bastante mais reduzida de pavimento e um custo inferior. 

Através de um cálculo simples (aos Estados Limites Últimos e de Utilização, ELU e ELS, ver 

capitulo 4) verifica-se que, para vãos desta ordem de grandeza, é possível usar uma solução de 

vigamento de madeira maciça (classe resistente C24) com secção de 0,12*0,26m2 com 

espaçamento de 0,50m de eixo a eixo, com tarugos (0,10*0,20m2) espaçados de 2,0m, e com 

soalho de madeira (0,03m de espessura). A solução final apresenta as seguintes características 

(contabilizando apenas vigas, tarugos e soalho, e não tendo em conta outros revestimentos, 

isolamentos ou tectos): 

• Espessura total de 0,30m (vigas e soalho);  

• Peso total de 0,50kN/m2. 

• Preço final de 45€/m2, considerando um custo para a madeira maciça de 450€/m3, e 

tendo em conta que a solução tem cerca de 0,1m3/m2. 

Verifica-se assim que para vãos com cerca de 6,0m é possível obter uma solução de pavimento 

de madeira com espessura, peso e custo reduzidos, sendo seguramente mais adequada do que 

a introdução de pavimentos pesados. 

2.5. Os condicionalismos da opção reabilitação 

2.5.1. Respeito pelas alterações efectuadas e pelas preexistências 

A opção pela reabilitação dos elementos estruturais de um edifício apresenta algumas 

características próprias que convém avaliar cuidadosamente. 

Em primeiro ligar, é importante ter em conta que qualquer estrutura tradicional é o resultado da 

concepção e construção originais, das diversas alterações deliberadamente realizadas e da 

deterioração devida ao tempo e a eventos excepcionais (Lourenço; 2005). De facto, segundo a 

carta de Cracóvia (2000) a intervenção, para além de fornecer condições de durabilidade ao 

monumento, deve manter a autenticidade que lhe foi conferida pelas sucessivas intervenções 

nele realizadas. Neste sentido, na planificação da reabilitação não se devem demolir 

arbitrariamente os acrescentos que se tenham realizado ao longo da história do edifício, na 

medida em que muitos deles constituem hoje um valor acrescentado conferido pela sua história. 
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Por sua vez, (Guedes et al.; 2005) refere que, por princípio, deve ser a intervenção a adaptar-se 

ao objecto de intervenção, em particular quando se trata de património classificado, e não o 

objecto à intervenção. Esta opinião é corroborada por (Appleton; 2006): “Deve-se procurar 

sempre que o projecto se adapte ao edifício e não o contrário. Quem o faz tem que ser 

inteligente e humilde para perceber que está perante um objecto com o seu próprio valor 

histórico, cultural, económico, e não partir dali como se fosse o ponto zero. É preciso interpretar 

o objecto sobre o qual se intervém e não fazer de conta que não existe desenhando o interior 

sem ter isso em consideração”. De facto, os edifícios antigos têm de ser encarados com 

cuidados específicos, tendo em conta as adaptações realizadas e as preexistências. 

2.5.2. Necessidade de cumprir normas e regulamentos 

É necessário ter em conta que, devido à sua natureza e história, as estruturas do património 

arquitectónico representam desafios na conservação, diagnóstico, análise, monitorização e 

reforço que impedem a aplicação de normas legais e códigos de construção actuais (Lourenço; 

2005). Esta é outra temática que importa discutir, já que na maior parte dos casos o rigoroso 

cumprimento de todas as normas em vigor implicaria a substituição de muitos dos elementos 

construtivos existentes. È assim importante que se criem regulamentos próprios para este efeito 

e que as entidades licenciadoras estejam sensibilizadas para este problema, para que os 

processos evoluam para soluções que não descurem a segurança e o conforto dos utilizadores, 

e permitam em simultâneo uma “verdadeira” reabilitação do edificado. 

2.5.3. Introdução de instalações e melhoria das condições de conforto 

É importante que as intervenções de reabilitação tenham em conta os padrões actuais de 

conforto, nomeadamente no que diz respeito ao comportamento térmico e acústico das 

construções, assim como da existência de instalações e serviços adequados e funcionais. A 

questão da introdução de instalações e serviços pode ser resolvida de diversas formas, não 

podendo servir como motivação para não se optar pela reabilitação. A este propósito, é referido 

em (Faria; 2002b) que para a introdução de instalações devem ser usados subsistemas 

desmontáveis, prefabricados. 

Por outro lado, considera-se muitas vezes que uma habitação com pavimento de madeira não 

oferece as condições de conforto que uma nova habitação pode fornecer. Esta ideia é rebatível 

já que se comprova, olhando para vários estudos e exemplos de intervenções de reabilitação 

que é possível, com o auxílio de novas tecnologias e materiais, fornecer aos pavimentos de 

madeira boas características acústicas, vibratórias e de deformabilidade, que são muitas vezes 

pontos fracos destas estruturas. Ainda assim, os níveis de conforto atingidos poderão não ser, 
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em alguns casos, exactamente os mesmos de edifícios construídos com recurso a outras 

soluções, mas esse aspecto será facilmente compensado pelo facto de se viver num edifício 

com história, em que todos os elementos fazem parte de um percurso que conta, muitas vezes, 

com vários séculos de idade.  

2.5.4. Importância de técnicos especializados 

Na medida em que se encontram presentes valores históricos e patrimoniais, as intervenções de 

reabilitação de edifícios antigos e de conservação do património arquitectónico envolvem uma 

elevada especificidade, e uma complexidade bastante maior do que a construção nova corrente, 

exigindo um maior cuidado e rigor ao nível da definição da estratégia, da concepção, da recolha 

da informação, do projecto, da execução e da fiscalização (Cóias; 2005). Neste sentido, e sendo 

necessário encontrar maneiras de formar os intervenientes no processo da reabilitação, o 

Comité Internacional de Madeira do ICOMOS apresenta, no ponto 15 do documento Princípios 

para a Preservação de Edifícios Históricos em Madeira, as seguintes considerações: 

“A regeneração de valores relacionados com o significado cultural de estruturas históricas de 

Madeira através de programas educacionais é um requisito essencial para uma preservação 

sustentável e politica de desenvolvimento. O estabelecimento e posterior desenvolvimento de 

programas de treino na protecção, preservação e conservação de estruturas históricas de 

madeira são encorajados. Tal treino deve ser baseado numa estratégia integrada e 

compreensiva dentro das necessidades de produção sustentável e consumo e inclui programas 

a nível local, nacional, regional e internacional. Os programas devem englobar todas as 

profissões relevantes envolvidas nesse trabalho, em particular, arquitectos, conservadores, 

engenheiros, artesãos e gestores de empreendimentos.” 

Como se poderá ver no capítulo 4, é importante abordar um edifício como um todo, sendo muito 

importante que existam equipas multidisciplinares a realizar um diagnóstico minucioso, de forma 

a caracterizar correctamente a construção sustentando, deste modo, com a máxima solidez a 

intervenção a realizar (ICOMOS; 2004). De facto, como (Guedes et al.; 2006b) refere, a 

intervenção no património edificado resulta da interacção entre diferentes artes (arquitectura, 

estruturas, restauro, conservação, etc.), que só em conjunto conseguem uma acção eficaz e 

respeitadora desse objecto que é alvo de intervenção. 
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2.6. O caso da cidade do Porto 

2.6.1. Sociedade de Reabilitação Urbana 

Ao longo dos últimos anos têm-se anunciado intervenções de reabilitação de grande dimensão 

nos centros de várias cidades portuguesas, tendo sido inclusivamente criadas para esse efeito 

as denominadas Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU), que apresentam uma série de 

competências próprias. 

Na cidade do Porto foi criada a primeira SRU, com a designação “Porto Vivo, Sociedade de 

Reabilitação Urbana da Baixa Portuense”, que tem como objectivo promover a reabilitação e 

reconversão do património degradado da “Área Crítica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística do concelho do Porto” e cujo modelo de actuação está definido juridicamente no 

Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio. Entre as competências da Porto Vivo, Sociedade de 

Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, está: “Licenciar e autorizar operações urbanísticas; 

expropriar os bens imóveis e os direitos a eles inerentes destinados à reabilitação urbana, bem 

como constituir servidões administrativas para os mesmos fins; proceder a operações de 

realojamento; fiscalizar as obras de reabilitação urbana (…)” (Diário da Republica; 2004). 

2.6.2. A questão patrimonial 

As opções que se fizerem hoje, ponto de partida para operações em larga escala, serão 

decisivas para o sucesso de todo o processo de reabilitação, particularmente no que diz respeito 

à conservação do património edificado. A definição de regras e o planeamento cuidadoso de 

todas as operações envolvidas serão essenciais para a qualidade e o sucesso da intervenção. A 

este propósito, é possível ler no site da Porto Vivo (www.portovivosru.pt) a seguinte mensagem 

do arquitecto Rui Ramos Loza, de 8 de Junho de 2005: 

“Já foi tempo em que a cidade, nomeadamente no seu centro histórico, era sítio onde se podia 

demolir tudo, alterar tudo, substituir edifícios e espaço público, pensando que assim se 

produziria uma melhor cidade, mais funcional e mais bela. Já foi tempo em que apenas se 

protegiam os monumentos, em nome da história e da arte, podendo perder-se tudo o resto por 

ser frágil e obra anónima. Já foi tempo em que se começou a dar atenção à recuperação dos 

edifícios existentes, encarados como um potencial construtivo, arquitectónico e patrimonial a 

preservar. Já foi tempo também em que se consideraram úteis e prioritárias as intervenções com 

grande escala, recuperando espaço público e edificado para dinamizar e dignificar áreas de 

valor patrimonial afectadas pelo abandono resultante de transformações económicas e 

históricas. Sem perda de atenção para o que falta fazer na reabilitação física e social e na 
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dinamização económica, será agora o tempo de olhar a cidade como a nossa casa, procurando 

tê-la arrumada, limpa, segura e bem conservada.” 

É muito importante que esta mensagem passe e que o tempo em que “apenas se protegiam os 

monumentos, em nome da história e da arte, podendo perder-se tudo o resto por ser frágil e 

obra anónima” e “onde se podia demolir tudo, alterar tudo, substituir edifícios e espaço público, 

pensando que assim se produziria uma melhor cidade, mais funcional e mais bela” já tenha 

efectivamente passado, e que um novo tempo, em que os valores economicistas não se 

sobreponham aos valores históricos e patrimoniais, desponte e pontifique. 

2.6.3. A questão sócio-cultural 

Para além do que foi referido atrás, relativamente às questões relacionadas com a parte 

construtiva da intervenção de reabilitação dos centros históricos, para que este processo corra 

da melhor forma, é necessário ter em conta outros factores, nomeadamente os relacionados 

com aspectos sociais, com a integração das populações residentes na zona a intervir. A este 

propósito, (Appleton; 2006) refere o seguinte: “se a habitação que se coloca no mercado é 

sistematicamente muito cara, isso significa que se está a preparar o centro histórico para turistas 

ou para elites, quando interessaria que os utentes desta área fossem tanto quanto possível 

representativos daquilo que são os próprios habitantes da cidade”.  

(Highfield; 1987) acrescenta: “…um dos aspectos mais perturbantes da política de demolição e 

nova construção da década de 60 foi o facto de comunidades estabelecidas, existentes há já 

várias gerações, serem afastadas definitivamente. A criação de novas comunidades é agora 

reconhecida como um processo complexo, e a reabilitação das casas existentes, preservando as 

comunidades estabelecidas é preferível à limpeza e mudança total”.  

É de enorme importância ter em consideração a questão social das intervenções de reabilitação 

do património edificado. Ainda assim este tema, não fazendo parte do âmbito deste trabalho, 

não será aprofundado, podendo ser encontrados alguns estudos na bibliografia, referindo-se 

nomeadamente os de (Breda Vázquez; 2005) e (Milão; 2007). 

2.6.4. Edifícios da cidade do Porto: duas vias para a intervenção 

2.6.4.1. Introdução 

Percorrendo a cidade do Porto é possível observar edifícios antigos que sofreram diferentes 

tipos de intervenção. Se por um lado existem casos em que as intervenções consistiram na 

reabilitação dos edifícios, por outro encontram-se inúmeros exemplos em que a opção consistiu 
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na demolição da totalidade do seu interior. Nos próximos pontos serão apresentados, de forma 

resumida, alguns exemplos destas duas opções de intervenção no edificado, bem patentes na 

cidade do Porto: a reabilitação e a demolição. 

2.6.4.2. A opção reabilitação 

Ao longo dos últimos anos o Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património 

(NCREP) tem participado em diversos projectos de reabilitação, desenvolvendo numerosas 

inspecções e análise de estruturas de edifícios antigos. Através deste trabalho tem sido possível 

contribuir para a realização de intervenções de reabilitação mais sustentadas, particularmente 

em edifícios antigos da cidade do Porto. Os edifícios que se apresentam em seguida, 

construídos em diferentes épocas, foram estudados pelo NCREP e apresentam em comum o 

facto de possuírem as suas estruturas de madeira originais. É de salientar que, na maioria dos 

casos, estes edifícios necessitaram apenas de ligeiras acções de reabilitação ou reforços 

pontuais para garantir a sua funcionalidade e conservação, o que comprova que, quando 

correctamente tratadas, as estruturas de madeira podem durar vários séculos.  

Com a breve descrição de cada edifício que se fará em seguida, não se pretende analisar as 

medidas de reabilitação/reforço preconizadas que, como se referiu, foram ligeiras e pontuais, 

mas sim dar a conhecer um pouco da riqueza patrimonial dos edifícios que, felizmente, foi 

possível preservar. 

• Palácio de Belomonte 

O Palácio de Belomonte ou Casa dos Pacheco Pereira, situa-se na rua de Belomonte e foi 

construído na primeira metade do século XVIII, figura 2.3. O projecto do edifício, que substituiu 

uma casa gótica que antes existiu no local, é da autoria de José Figueiredo Seixas, o mesmo 

arquitecto da Igreja do Carmo no Porto (construída no mesmo século) e é um belo exemplar de 

residência da burguesia portuense. O edifício, que está referenciado no sistema de informação 

do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) com o nº. IPA PT011312130095, teve 

vários usos, entre eles o de albergar instituições como o colégio de S. Sebastião, o Banco 

Aliança e a Companhia dos Caminhos-de-ferro Através de Africa. Hoje em dia é propriedade da 

Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto (CESAP) e serve de instalações à Escola 

Superior Artística do Porto (ESAP). 
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Figura 2.3. Palácio de Belomonte, Porto – edifício construído na primeira metade do século XVIII, situado na rua de 

Belomonte. 

Apesar de ter cerca de 300 anos de idade, a maior parte da sua estrutura é ainda a original. 

Ainda assim, na década de 70 chegou a existir um projecto de substituição dos pavimentos de 

madeira por novas lajes de betão armado que, felizmente, não foi posta em prática. 

• Edifício do Largo de São Domingos, séc. XIX (1856) 

O edifício situado no Largo de São Domingos (antigo Largo do Chafariz) é igualmente 

propriedade da CESAP, servindo de instalações à ESAP, e foi mandado construir por José 

Gaspar da Graça nos meados do século XIX (1856), figura 2.4. Tal como os outros edifícios que 

envolvem o Largo de S. Domingos, este apresenta um tipo de arquitectura tipicamente 

portuense (Silva; 1999) sendo, no entanto, a sua altura (7 pisos com um pé direito médio de 

4,0m) elevada para o que era habitual nessa época na cidade. A sua caixa de escadas é 

pontuada por uma clarabóia e inclui, na sua bomba, um elevador que terá sido introduzido para 

substituir um anterior elevador que, segundo os antigos proprietários do edifício, foi o primeiro 

elevador da cidade do Porto e se encontra agora exposto no Museu de Etnologia desta cidade. 

 

Figura 2.4.Edifício construído em meados do século XIX (1856), situado no largo de São Domingos. 

Em meados do século XX (1946), e depois de já ter mudado de proprietário para Araújo & 

Sobrinho Sucr., o edifício recebeu obras de remodelação, tendo sido introduzido um piso 

intermédio, removidas as caixas de escadas de madeira originais nos dois primeiros pisos e 

introduzidas umas novas em betão armado. 
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• Edifício da Praça Marquês de Pombal nº.30, séc. XX (1875) 

No nº 30 da Praça do Marquês de Pombal encontra-se um palacete do final do século XIX, 

construído em 1875 por um parente da mulher do conhecido arquitecto portuense José Marques 

da Silva, que foi autor de inúmeras obras, tanto a nível urbano como à escala da habitação, a 

maior parte delas no Porto, figura 2.5. A sua configuração vai de encontro às das casas nobres 

que se construíam na altura na cidade do Porto (Silva; 1999), sendo a sua lógica de ocupação 

típica da época, com a fachada principal voltada para a rua, as restantes envolvidas por jardins e 

um logradouro profundo localizado nas traseiras e contendo as restantes dependências da casa. 

No interior do edifício destaca-se um salão que possui o tecto e o mobiliário desenhados pelo 

arquitecto Marques da Silva. 

  
Figura 2.5.Edifício construído no século XIX (1875), situado na praça do Marquês de Pombal. 

• Edifício da Praça Marquês de Pombal nº.44, Casa-Atelier, séc. XX 

O edifício situado no nº 44 da praça Marquês de Pombal (figura 2.6), designado Casa-Atelier, foi 

projectado na segunda década do século XX pelo arquitecto José Marques da Silva, tendo-se 

adaptado às características urbanas da cidade, com lotes de frente estreita e grande 

profundidade. Apresenta interessantes pormenores construtivos, que são um importante legado 

do trabalho do arquitecto.  

    
Figura 2.6.Edifício construído no início do século XX (1909), situado na praça do Marquês de Pombal, Porto. 
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• Edifício da Rua dos Lóios nºs 59, 59A e 59B, séc. XIX 

Na Rua dos Lóios situa-se mais um edifício de meados do século XIX característico da cidade 

do Porto: estreito e alto, com 4 pisos principais e um recuado, figura 2.7. O piso térreo possui as 

habituais 2 entradas: uma directamente para a área de comércio, que na realidade é constituída 

por duas portas, e outra de acesso aos pisos superiores. O edifício terá ao longo dos anos 

sofrido alguns acrescentos, nomeadamente com aproveitamento do piso recuado para área 

anexa ao 3º piso. O projecto de nova habitação existente para o edifício preconiza a 

manutenção de toda a estrutura interior do edifício (pavimentos e escadas em madeira, paredes 

de tabique, etc.).  

   

Figura 2.7.Edifício da Rua dos Lóios nºs 59, 59A e 59B, construído no séc. XIX, Porto. 

• Escola Secundária Rodrigues de Freitas, séc. XX (1937) 

A Escola Secundária Rodrigues de Freitas, designada de Liceu D. Manuel II no período do 

Estado Novo, localiza-se no centro do Porto e foi, à semelhança da Casa-Atelier, projectado pelo 

arquitecto José Marques da Silva, figura 2.8. O edifício foi construído em 1937 com os materiais 

e as técnicas usuais da época: granito em paredes resistentes, madeira em alguns pavimentos e 

nas coberturas, e a introdução de elementos de betão armado em algumas lajes e vigas 

usualmente em zonas mais nobres ou de maior “arrojo” arquitectónico. A escola foi 

recentemente reabilitada sendo que, apesar do uso intenso característico deste tipo de edifícios, 

foram mantidas todas as estruturas de madeira, praticamente sem necessidade de proceder a 

acções de reabilitação/reforço. 

Figura 2.8.Escola Secundária Rodrigues de Freitas, construída no século XX (1933) na rua Pedro Nunes, Porto. 
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2.6.4.3. A opção demolição 

Como se referiu, existem, um pouco por toda a cidade do Porto, exemplos de edifícios que foram 

totalmente demolidos ou dos quais foram preservadas apenas as fachadas. Na figura seguinte 

mostram-se alguns desses exemplos, nomeadamente o caso do primeiro quarteirão estratégico 

a ser intervencionado na cidade do Porto pela Sociedade de Reabilitação Urbana “Porto Vivo”, 

situado na Praça de Carlos Alberto. Um dos edifícios da fotografia tornou-se conhecido por ter 

servido de sede de campanha do general Humberto Delgado em 1958 e por ter albergado, 

durante várias décadas, um célebre café portuense. 

  
Figura 2.9. Edifícios da praça Carlos Alberto após a intervenção. 

A troco de uma maior liberdade na concepção e organização dos espaços, possibilitando a 

criação de habitações tipologicamente mais próximas das construídas actualmente, o interior 

dos edifícios que se mostram nas figuras foi totalmente demolido, assim como as suas empenas 

de alvenaria de granito. Este é, infelizmente, o exemplo do primeiro quarteirão da cidade do 

Porto a sofrer “obras de reabilitação” ao abrigo das novas intervenções de fundo na cidade. É 

essencial, para bem da preservação da identidade histórica e cultural da cidade, que as 

intervenções futuras conheçam outro tipo de linguagem, que permita que a tão necessária e 

desejável reabilitação urbana da cidade do Porto se desenvolva de uma forma mais consciente e 

responsável.  
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3. Pavimentos de madeira. Síntese Histórica e 
Construtiva 

3.1. Introdução 

No presente capítulo identificar-se-á a evolução das estruturas de madeira, e em particular dos 

pavimentos ao longo dos tempos, caracterizando os seus vários elementos, nomeadamente as 

vigas, os tarugos e o soalho. Abordar-se-ão ainda outros pontos singulares, como a ligação dos 

elementos estruturais às paredes, às caixas de escadas, etc. Simultaneamente serão analisados 

edifícios da cidade do Porto com características diferentes, apresentando duas soluções 

fundamentais da habitação urbana: a verticalidade e a horizontalidade. Nestes edifícios os 

pavimentos apresentam papéis e importâncias distintas. 

3.2. A utilização da madeira em Portugal  

3.2.1. Introdução 

A madeira sempre foi muito utilizada em Portugal sendo que, antes das Ordenações Manuelinas, 

a construção dos edifícios correntes era feita sobretudo com este material, sendo a alvenaria 

reservada para as construções do clero e da nobreza (Carita; 1999). Por sua vez, a partir do 

princípio do século XVI, as paredes principais passaram a ser de alvenaria e a madeira passou a 

ser utilizada, na sua grande maioria, nos pavimentos e nas coberturas, hábitos construtivos que 

se mantiveram até à vulgarização do betão armado. 

Por outro lado, após o terramoto de 1755 em Lisboa, houve um aumento significativo da 

utilização da madeira como material estrutural. As construções da nova Baixa Pombalina 

apareceram com um novo conceito em que as peças de madeira representavam um papel 

primordial, denominado gaiola pombalina, baseado numa armação de madeira com 

preenchimento de alvenaria, com grande ductilidade e excelente comportamento aos sismos, já 

que no caso da sua ocorrência, a estrutura de madeira manter-se-á de pé mesmo com o 

provável esboroamento e desintegração da alvenaria (Ribeiro dos Santos; 2005). 

Além da aplicação contínua da madeira ao longo dos tempos nos edifícios correntes, a sua 

utilização deu-se com particular relevância em alguns períodos da História, nomeadamente na 

Idade Média, com a construção de inúmeros edifícios religiosos e dirigidos para eventos festivos, 
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e na época dos descobrimentos com construções militares, particularmente navios (Magalhães 

et al.; 1993) 

3.2.2. Escolha da espécie de madeira 

A escolha do tipo de madeira a usar tinha normalmente em conta o edifício em que era aplicada 

e a função pretendida: estrutural ou ornamental. Madeiras nobres, como o castanho, o carvalho 

e o pitch-pine, eram usadas em palácios, castelos ou no interior de igrejas e normalmente 

combinadas com madeira de pinho ou cipreste para os elementos menos importantes, tais como 

ripas ou fasquio.  

As madeiras utilizadas nos elementos estruturais, tais como vigamentos, coberturas, frechais, 

pernas de escadas, eram normalmente vendidas ao m3, ao contrário das madeiras utilizadas em 

elementos com menos importância, que eram vendidas à unidade. Nestes últimos elementos, 

tais como andaimes, tapumes, vigamentos de construções provisórias, etc., eram normalmente 

utilizados barrotes redondos (também designados do rio), com comprimentos entre 3 e 5,5m, ou 

barrotes de face (também designados vigotas de pinho alagado), tendo em média secção 

rectangular de 0,14mx0,08m e comprimento entre 5,0 e 10m (Segurado; 1942).  

Por outro lado, a escolha do tipo de madeira tinha também em conta a predominância local das 

espécies. Enquanto no Norte de Portugal, e particularmente no Porto, as madeiras mais 

utilizadas nos elementos estruturais de pavimentos e coberturas eram o Castanho, o Carvalho e 

por vezes o Pinho de Riga e o Pinho nacional (Teixeira; 2004), no resto do país a madeira mais 

utilizada era a de pinho (Feio; 2005). De referir que as madeiras utilizadas na construção dos 

edifícios do Porto eram, na sua maioria, provenientes das regiões à volta da cidade e 

possivelmente do pinhal de Leiria, podendo também ser importadas (Teixeira; 2004). 

3.2.3. Características das espécies de madeira mais usadas 

Referem-se em seguida as principais características das madeiras mais utilizadas nas estruturas 

dos edifícios do Porto (Teixeira; 2004), (Segurado; 1934), (Costa; 1955) e (Mateus; 1977): 

• Castanho, Castanea sativa Mill, é uma madeira de folhosa dura, leve, fácil de trabalhar e 

muito durável, tendo sido muito usada nas coberturas devido à sua elevada resistência à 

humidade, apesar de ser relativamente susceptível aos ataques de caruncho 

(proveniente de Trás-os-Montes, Beiras e Algarve); 
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• Carvalho, Quercus Robur, é uma madeira de folhosa dura, relativamente fácil de 

trabalhar. É resistente e durável, apresentando o inconveniente de ter uma massa 

volúmica elevada (proveniente de Trás-os-Montes e Douro); 

• Pinho bravo, Pinus Pinaster, (também conhecida por Pinho nacional ou Pinho da terra) é 

uma madeira de resinosa moderadamente dura e pesada, fácil de trabalhar e boa para 

vigamentos. É muito utilizada em Portugal, pela sua grande abundância (em particular 

na zona de Leiria), sendo por isso também relativamente barata. Foi muito utilizada na 

construção de estacas. Ainda assim, tem o inconveniente de ser susceptível aos 

ataques bióticos, apresentar muitos nós e fendilhar com facilidade; 

• Pinho Manso, Pinus Pinea, é uma madeira semelhante ao Pinho bravo, mas com a 

presença de mais nós sendo considerada uma das melhores madeiras para vigamentos 

e soalhos. 

• Pinho Silvestre, Pinus Sylvestris, (Pinho de Riga ou casquinha) é uma madeira leve e 

muito fácil de trabalhar; 

• Pinho da América (Pitch Pine) é uma madeira elástica e muito durável; 

Refere-se que as madeiras devem ser cortadas em quina viva (com todas as arestas em ângulo 

recto), já que se o corte for em meia quadra (com as arestas chanfradas), os elementos não são 

adequados uma vez que não permitem boas samblagens. 

(Teixeira; 2004) aponta o facto de algumas madeiras de pinho exibirem uma cor avermelhada, 

que pode estar relacionada com a resina que conservam do tronco, que lhes confere uma maior 

resistência natural aos ataques de agentes bióticos tornando-as, no entanto, mais susceptíveis 

ao fogo. Por sua vez, (Segurado; 1942) agrupou as características resistentes das espécies de 

madeira mais utilizadas em estruturas da seguinte forma: 

Tabela 3.1. Características resistentes de algumas madeiras (Segurado; 1942) 
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3.3. Elementos construtivos dos pavimentos 

3.3.1. Introdução 

Os pavimentos de madeira, ou sobrados, apresentam inúmeras especificidades que os tornam 

excelentes soluções para execução de estruturas horizontais, tendo por isso sido utilizados ao 

longo de vários séculos. São constituídos pelo vigamento e pelo soalho, apresentando 

elementos secundários, normalmente designados por tarugos e cadeias que, executando 

funções específicas, tornam o conjunto mais homogéneo. As vigas, tarugos e cadeias incluem-

se nas “obras de tosco” que, segundo (Segurado; 1942), são “todos os trabalhos de madeira em 

que esta era apenas serrada, sem apresentar outro aparelho e destinada a ficar embebida nas 

alvenarias ou, pelo menos, a não ficar à vista”. Por sua vez, o soalho inclui-se nos “limpos”, ou 

“carpintaria de obra branca” que, segundo o mesmo autor, “eram os trabalhos de madeira que 

tinham acabamento mais cuidado, para poderem ficar sempre à vista”. 

3.3.2. Vigamentos 

O vigamento consiste basicamente numa série de vigas ou barrotes, usualmente dispostos 

paralelamente e com pequeno intervalo entre si. Estes elementos eram normalmente 

materializados por um simples tronco de madeira, tendo mais tarde começado a utilizar-se vigas 

esquadriadas, de secção rectangular. 

3.3.2.1. Apoios nas paredes 

As extremidades do vigamento, designadas por entregas, ficam normalmente apoiadas ou 

encastradas nas paredes de alvenaria, figura 3.1. Em (Costa; 1955) é referido que, para 

contribuir para a “boa contextura do sobrado”, aumentado a estabilidade e diminuindo as 

vibrações, as entregas das vigas deveriam ser preenchidas com alvenaria ordinária e penetrar 

nas paredes pelo menos 0,20m ou 0,25m. 

  
Figura 3.1.Vigas encastradas em paredes de alvenaria. 

Edifício do Largo São Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 2006). 

Figura 3.2.Vigas encastradas em paredes de alvenaria 

com palmetas de madeira, Casa do Infante, Porto. 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

57 

Uma regra que era usualmente aplicada ia no sentido de apoiar a viga em 2/3 da espessura da 

parede, chegando muitas vezes a apoiar-se em toda a sua largura (Teixeira; 2004). 

Naturalmente, esta última opção poderia acarretar problemas, na medida em que, se a parede 

fosse exterior, um dos topos das vigas ficaria mais exposto aos agentes atmosféricos. Para 

nivelar os apoios das vigas nas paredes, eram normalmente utilizadas palmetas de madeira, 

bocados de tijolo ou pedaços de alvenaria, figura 3.2. Antes das vigas serem colocadas, e de 

forma a evitar o apodrecimento da madeira, os seus topos recebiam um tratamento com tinta de 

óleo, zarcão, ou com alcatrão, figura 3.3, sendo muitas vezes aplicadas ainda cortiça em placas. 

 
Figura 3.3. Entregas de vigas com tratamento. Edifício da rua António Carneiro, Porto, (Costa et al.; 2007c). 

Por sua vez, para ligar as vigas de madeira às paredes de alvenaria eram muitas vezes 

utilizados ferrolhos. Trata-se de peças metálicas com configurações muito variadas, mas que 

consistem basicamente em barras achatadas de ferro, com furos para pregar ou aparafusar às 

vigas. Do lado oposto ao das vigas estes ferrolhos terminavam num olhal no qual se enfiava um 

vergalhão (designado chaveta) com diversas formas, e que muitas vezes é possível ver na parte 

exterior das paredes, figura 3.4. Por vezes, esta chaveta era substituída por ornatos de ferro, 

com diversas formas, aparentes nas paredes (Segurado; 1942), figura 3.5. Naturalmente, se 

estes elementos não forem tratados contra a corrosão degradam-se rapidamente. 

   

Figura 3.4. Ferrolhos com ligação à face exterior da parede de alvenaria 

(Segurado; 1942).  
Figura 3.5. Chavetas (Segurado; 

1942). 

Quando não se podia, ou não se queria, deixar as chavetas dos ferrolhos aparentes, fazia-se 

uso dos ferrolhos de esquadro, que diferem dos anteriores pelo facto da barra ser dobrada em 

ângulo recto ficando o ramo vertical embutido na espessura da parede, figura 3.6 e figura 3.7. 
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Figura 3.6. Ferrolho de esquadro (Segurado; 1942). Figura 3.7.Vigas apoiadas em paredes de alvenaria. Edifício 

do largo de São Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 2006). 

Esta ligação metálica da viga à parede apresentava uma dupla função: se por um lado permitia 

conferir ao pavimento uma maior solidez, diminuindo deformações e vibrações, por outro, 

colaborava na garantia de estabilidade das paredes de alvenaria dos edifícios, normalmente com 

vários metros de altura e com pouco travamento na direcção fora do seu plano. 

Por outro lado, quando as cargas a suportar pelo pavimento eram muito elevadas costumava-se 

assentar as vigas em pequenos elementos de pedra, bocados de madeira ou chapas de ferro 

encaixados nas paredes, com o objectivo de distribuir o peso sobre uma maior superfície. Outro 

meio utilizado consistia em instalar nas paredes, à altura do vigamento, cachorros de pedra 

salientes para dentro dos compartimentos sobre os quais assentavam as vigas (Segurado; 

1942). Esta solução permitia que as vigas ficassem menos expostas à humidade tendo, no 

entanto, o inconveniente de interferir no aspecto do compartimento inferior. 

Muitas vezes as vigas assentavam em frechais, com cerca de 0,10x0,10m2, corridos e 

embutidos nas paredes, o que permitia uma melhor distribuição de cargas sobre aquelas 

(Segurado; 1942), figura 3.8. Esta solução era muito utilizada quando as paredes tinham uma 

constituição mais ligeira, como as de tabique, levando a que a carga dos pavimentos fosse 

uniformemente distribuída, impedindo carregamentos pontuais das vigas nas paredes, figura 3.9. 

  
Figura 3.8.Vigas apoiadas em frechal. Palácio de 

Belomonte, Porto, (Ilharco et al.; 2007c). 
Figura 3.9.Vigas apoiadas em frechal. Edifício do Largo 

dos Lóios, Porto, (Costa et al.; 2007b). 

Apesar das vantagens, (Segurado; 1942) refere que os frechais apresentavam também 

inconvenientes, nomeadamente a eventual sobrecarga nas padieiras dos vãos, fazendo com que 

se recorresse ao emprego de cadeias (ver ponto 3.3.4). Muitas vezes, quando se recorria a 

estes elementos, era construída uma sanca nos compartimentos inferiores, para que não 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

59 

ficassem à vista. Ainda assim, a solução de apoio em frechais era utilizada com mais frequência 

em construções industriais, com grande pé-direito, na medida em que as exigências estéticas 

neste tipo de construção não eram tão elevadas. 

O apoio dos próprios frechais nas paredes era feito com recurso a diferentes soluções, sendo 

muitas vezes utilizados elementos de ferro (em consola), suportando um frechal encostado à 

parede e sobre o qual apoia o vigamento; outras vezes utilizavam-se simples ferrolhos ou 

cavilhas chumbadas às paredes e terminando numa parte roscada que atravessava a viga e era 

apertada por uma porca ou anilha, ou uma porca e chapa de ferro, figura 3.10; eram também 

utilizadas duas cavilhas chumbadas, uma por baixo, outra por cima da viga, e abraçadas aos 

dois extremos por uma barra, sobre a qual apertavam as porcas (Segurado; 1942). 

Tal como para o apoio das vigas nas paredes sem recurso a frechal, no caso da existência de 

frechais, eram muitas vezes adoptados cachorros embebidos nas paredes, sobre os quais se 

colocavam os frechais, onde posteriormente apoiavam as vigas. O vigamento podia assentar 

sobre os frechais sem entalhar, mas o mais vulgar era haver um entalhe entre os dois 

elementos, sendo a ligação feita com pregos (Segurado; 1942). Em (Costa; 1955) é referido que 

para melhorar a ligação entre as vigas e os frechais eram normalmente executadas nas vigas 

pequenas caixas de 0,01m de profundidade que entravam no frechal, figura 3.11. 

    
Figura 3.10. Frechal de suporte do vigamento fixado 

através de ferrolhos metálicos (Segurado; 1942). 
Figura 3.11. Cachorro embebido na parede dando apoio ao 

frechal que, por sua vez, dá apoio à viga, (Segurado; 1942). 

Refere-se ainda que nos pisos térreos é de extrema conveniência introduzir uma caixa-de-ar, ou 

seja, um espaço vazio entre o nível do terreno e o pavimento, com uma altura mínima de 0,40m, 

para que haja arejamento do pavimento de madeira. Para que a renovação de ar seja constante 

deixam-se nas paredes ventiladores para o exterior, figura 3.12 e figura 3.13. 

 
Figura 3.12. Caixa-de-ar de pavimento térreo. 

Escola Rodrigues de Freitas (Costa et al.; 2007a). 
Figura 3.13. Aberturas para ventilação da caixa-de-ar do pavimento 

térreo. Casa Atelier Marques da Silva, Porto, (Costa et al.; 2006). 
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3.3.2.2. Espaçamentos entre vigas 

As publicações Manual da Carpintaria Civil (Segurado; 1942) e Enciclopédia da Construção Civil 

(Costa; 1955) sugerem que a secção das vigas e o seu afastamento devem ser proporcionais ao 

vão e à carga a que estas ficam sujeitas não sendo, no entanto, mencionado o tipo de madeira 

utilizado que, como se sabe, através das suas características próprias influencia o cálculo das 

secções das vigas e respectivos espaçamentos. Esta omissão pode dever-se ao facto das 

madeiras utilizadas na altura serem quase sempre as mesmas, o que levava a que os 

construtores soubessem à partida, de forma empírica, qual o seu comportamento estrutural 

espectável. 

Os espaçamentos variavam normalmente entre 0,40m e 0,70m de eixo a eixo, sendo a primeira 

e a última viga dos pavimentos quase sempre colocadas encostadas às fachadas. Havia, ainda 

assim, alguns construtores que chegavam a encostar praticamente as vigas umas às outras, o 

que resultava num pavimento excessivamente pesado. Quando existiam tectos inferiores para 

suportar, era comum a adopção, por parte de alguns construtores, de espaçamento entre faces 

das vigas de 0,30m, já que aquela medida era muito conveniente para pregar o fasquiado 

(Segurado; 1942). Sempre que os vãos eram mais elevados, e se fisicamente possível, eram 

colocadas previamente uma ou mais vigas de maiores dimensões sob e perpendicularmente ao 

vigamento, figura 3.14. 

  
Figura 3.14. Diminuição do vão das vigas com vigas transversais, Casa do Infante, Porto. 

A partir do século XIX, e com o desenvolvimento da indústria metalúrgica começaram a adoptar-

se, para vãos superiores a 7m, vigas metálicas e pavimentos compósitos como alternativa à 

solução tradicional de vigas de madeira (Feio; 2005). Em relação a este ponto, refere-se que a 

memória descritiva e os recibos da construção da Casa Atelier Marques da Silva (Costa et al.; 

2006) (ver ponto seguinte), construída na segunda década do séc. XX, fazem referência à 

existência de vigas metálicas a “aliviar” os maiores vãos. 
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3.3.2.3. Secções das vigas 

Em relação à secção das vigas de madeira, (Costa; 1955) refere que “para a boa solidez da 

construção as vigas devem ser de quina viva (com todas as arestas em ângulo recto). Só nas 

construções ordinárias se admite, por economia, madeira de meia-quadra (com as arestas 

chanfradas)”. Ainda assim, verifica-se que nos edifícios construídos até ao início do século XX o 

vigamento consistia, na sua generalidade, em troncos de madeira, também designados paus 

rolados, que eram normalmente aparados ou falqueados nas duas faces para receberem os 

revestimentos dos pavimentos e do tecto (figura 3.15), podendo ser utilizados, junto às fachadas, 

vigas falqueadas em quatro faces (Teixeira; 2004), figura 3.16. A operação de falquear consiste 

na conversão de um “toro em falca isto é, num toro esquadriado em que a secção é 

aproximadamente rectangular por remoção das quatro costaneiras” (Coutinho; 1999). Na figura 

3.17 é possível ver uma falca de meia quadra e uma falca de aresta viva. 

 

   
Figura 3.15. Vigamento com paus rolados 

falqueados apenas na face superior. Edifício 

da rua António Carneiro, Porto, (Costa et al.; 

2007c). 

Figura 3.16. Vigamento efectuado por troncos 

falqueados. Edifício do Largo de São 

Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 2006). 

Figura 3.17. 

Troncos falqueados 

(Coutinho; 1999). 

As dimensões destes elementos estruturais andavam entre os 0,10m e os 0,30m de diâmetro e 

entre os 4,0m e os 7,0m de comprimento. No entanto, (Segurado; 1942) indica que seria 

possível obter comprimentos mais elevados para os tipos de madeira normalmente empregados 

em Portugal para os vigamentos, apresentados na tabela 3.2. Estas vigas eram serradas nas 

secções e comprimentos necessários. Naturalmente que estas dimensões, particularmente dos 

comprimentos médios, são meramente indicativas, já que não é estruturalmente admissível 

empregar vigas com comprimentos tão elevados em pavimentos. 

Tabela 3.2. Dimensões médias de algumas espécies usadas em Portugal no início do séc. XX. 

Tipo de madeira Secção média Comprimento médio 
Pitch-pine 0,20mx0,20m a 0,50mx0,50m 4m a 14m 

Casquinha 0,25mx0,25m a 0,33mx0,33m 4m a 14m 

Carvalho do norte 0,25mx0,25m a 0,50mx0,50m 6 a 10m 

Pinho da terra e pinha real 0,25mx0,25m e 0,40mx0,40m 6m a 15m 
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Normalmente as vigas tinham uma das extremidades com menor secção do que a outra, sendo 

a sua aplicação feita alternadamente, aplicando-se uma com menor secção junto a outra com 

maior secção, conseguindo-se assim manter uma rigidez do pavimento mais homogénea, figura 

3.18 e figura 3.19. 

  
Figura 3.18. Vigas com topos alternados. Palácio de 

Belomonte, Porto, (Ilharco et al.; 2007c). 
Figura 3.19. Vigas com topos alternados. Edifício do 

Largo de São Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 2006). 

As vigas de secção rectangular apareceram no início do século XX e têm larguras entre 0,07m e 

0,12m, alturas entre 0,18 e 0,25m e espaçamentos de face a face raramente superiores a 

0,50m, figura 3.20 e figura 3.21. 

  
Figura 3.20. Vigas esquadriadas. Edifício do Largo de 

São Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 2006). 
Figura 3.21. Pormenor das vigas e tarugos esquadriados. 

Escola Secundária Rodrigues de Freitas (Costa et al.; 

2007a). 

Apesar da utilização deste tipo de vigas ter começado no início do século, é possível encontrar 

projectos de licenciamento de edifícios construídos nessa altura nos quais se vê a estrutura dos 

pavimentos representada com vigas de secção rectangular, ainda que no edifício se verifique a 

existência de vigas de secção circular, figura 3.22 e na figura 3.23. Para (Teixeira; 2004) esta 

situação demonstra o “relativo atraso na mecanização da indústria portuguesa, numa época em 

que noutros países se começavam a construir os primeiros edifícios em betão armado”. 
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Figura 3.22. Corte do edifício com vigas de secção rectangular e 

pormenor construtivo. 
Figura 3.23. Vigamento de secção circular. 

3.3.3. Tarugos 

Quando o vigamento é muito comprido, e principalmente em elementos de secção rectangular, 

sob a acção das cargas aplicadas pode instabilizar, deslocando-se lateralmente resultando na 

flexibilização do pavimento, e originando vibrações e deformações. 

Este fenómeno de instabilidade lateral-torsional designado por bambeamento é explicado por 

(Alvarez et al.; 2000) de uma forma bastante clara: se uma viga de secção rectangular 

simplesmente apoiada se encontra submetida a flexão constante M, provocada por dois 

momentos flectores aplicados nas suas extremidades, figura 3.24, a sua parte superior encontra-

se comprimida e a inferior permanece traccionada. Quando o momento-flector aplicado atinge 

um determinado valor Mcrit, a compressão da zona superior pode provocar um fenómeno de 

instabilidade denominado bambeamento, que se manifesta em secções esbeltas flectidas no seu 

plano de inércia máxima, e que consiste na ocorrência de encurvadura no plano perpendicular 

ao do carregamento, figura 3.25. 

 

 
Figura 3.24. Viga simplesmente apoiada submetida a 

flexão constante M, provocada por dois momentos 

flectores aplicados nas suas extremidades (Alvarez et al.; 

2000). 

Figura 3.25. Ocorrência de bambeamento (Alvarez et 

al.; 2000). 

Se o valor de M for inferior a Mcrit., a viga deforma-se no plano vertical devido à flexão segundo o 

eixo perpendicular ao da viga. Por sua vez, quando atinge o valor de Mcrit., a viga passa a sofrer 
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também deslocamento horizontal por rotação, originado pela encurvadura da zona comprimida. 

Para evitar este fenómeno utilizam-se tarugos, que consistem em pequenas vigas, normalmente 

de madeira, de comprimento igual ao espaçamento livre entre as vigas e que se introduzem 

entre elas, a uma distância média entre si de 1,5 a 2,0m. 

O uso de tarugamento permite reduzir a secção das vigas dos pavimentos, já que as leva a 

trabalhar em conjunto. Por outro lado, se os tarugos introduzidos forem mais largos em cima e 

introduzidos à força fazem com que o vigamento suba um pouco, conseguindo-se assim reforçá-

lo e diminuir as suas flechas. No entanto, esta colocação dos tarugos impõe cuidados especiais, 

já que pode danificar as paredes no caso do vigamento não estar bem ligado a estas (Segurado; 

1942). 

As soluções de tarugamento mencionadas mais frequentemente na bibliografia referem-se a 

vigamentos esquadriados. No entanto, e como já se referiu atrás, na maior parte dos edifícios 

estudados com data de construção anterior ao século XX, tanto o vigamento como os tarugos 

apresentam secção circular. Nesses casos o tarugamento é bastante simples sem qualquer 

entalhe, consistindo em elementos de madeira de secção inferior à das vigas e colocados entre 

elas, figura 3.26 e figura 3.27. 

  
Figura 3.26. Tarugamento em vigas de secção circular. 

Edifício do Largo de São Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 

2006). 

Figura 3.27. Tarugamento em vigas de secção circular. 

Palácio de Belomonte, Porto, (Ilharco et al.; 2007c). 

(Costa; 1955) descreve os três tipos de tarugamento mais utilizados na época referindo que, 

para que a aplicação de qualquer um seja eficaz, é necessário que os tarugos formem uma linha 

contínua transversalmente ao vigamento. 

• Tarugamento Simples (figura 3.28, figura 3.29 e figura 3.30), em que os tarugos são 

peças de madeira com o comprimento igual ao espaço entre as vigas, colocados de 

baixo para cima, fornecendo um impulso que obrigue o vigamento a subir e favorecendo 

posteriormente o seu nivelamento quando as cargas e o peso próprio estiverem a 

actuar. Convém que as secções dos tarugos sejam iguais às das vigas para que não 

haja instabilidade destas últimas. Do mesmo modo, para que o aperto de todo o 
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vigamento seja perfeito convém que o comprimento dos tarugos nunca seja inferior ao 

espaço entre as vigas. A fixação é feita com pregos de uma e outra face do tarugo para 

as vigas. Apesar de a sua colocação dever ser feita sem folgas, os tarugos não devem 

ser demasiado grandes, uma vez que ao alargar com o aumento do teor em água, 

originam esforços laterais significativos nas vigas danificando-as. Sendo assim, o 

controlo do teor em água é fundamental para o comportamento dos tarugos, já se as 

vigas forem instaladas com um teor em água muito elevado, vão encolher ao longo das 

direcções radiais e tangenciais afastando-se dos tarugos. (TRADA; 2005) 

 

 
Figura 3.28. Tarugamento 

simples (Costa; 1955). 
Figura 3.29. Tarugamento simples em 

vigamento de secção rectangular. Edifício do 

Largo de São Domingos, Porto, (Ilharco et al.; 

2006). 

Figura 3.30. Tarugamento simples 

em vigamento de secção circular. 

Casa do Infante, Porto. 

• Tarugamento de Cruzeta, ou à Americana (figura 3.31, figura 3.32 e figura 3.33), um 

sistema muito usado na América do Norte e em Inglaterra (Segurado; 1942), mas que 

também se encontra em Portugal; são preparadas umas ripas de madeira de pequena 

secção (cerca de 0,05x0,05m2) que se aplicam de encontro às vigas, onde previamente 

se abriram reentrâncias, para entrada das suas extremidades. Em (TRADA; 2005) é 

referido que estes tarugos devem ter pelo menos 38x38mm mas não devem ser usados 

quando a distância entre vigas é maior do que três vezes a sua altura, uma vez que em 

ângulos pequenos a sua eficácia é muito reduzida. As ripas (tarugos) são colocadas em 

primeiro lugar na reentrância superior de uma das vigas, sendo posteriormente 

colocadas na reentrância inferior da outra viga. Ao lado da primeira ripa instala-se outra, 

em sentido contrário, formando-se assim a cruzeta que estabelece o equilíbrio das vigas 

no seu conjunto. As ripas são fixadas às vigas com um prego em cada uma das suas 

extremidades, formando uma linha em “zigue-zague” (Costa; 1955). 
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Figura 3.31. Tarugos de 

cruzeta executados 

com ripas de madeira 

(Costa; 1955). 

Figura 3.32. Tarugos de 

cruzeta executados com ripas 

de madeira. Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas, Porto, 

(Costa et al.; 2007a). 

Figura 3.33. Tarugos de 

cruzeta executados com 

ripas de madeira. Edifício 

nos Açores. 

Figura 3.34. Tarugos 

de cruzeta executados 

com barras metálicas 

(Segurado; 1942). 

Existe uma variação deste sistema de tarugamento usado na América do Norte, que 

consiste na aplicação de duas barras de aço planas com nervuras longitudinais, 

colocadas a par e ligadas pela sua parte central, funcionando como uma tesoura. A sua 

ligação às vigas era feita com pregos em orelhas com furos situadas nas extremidades 

das barras (Segurado; 1942), figura 3.34. 

• Tarugamento Entalonado (figura 3.35 e figura 3.36) é um sistema também usado na 

construção de cadeias e obedece a um tipo de samblagem complexo, sendo que, para a 

sua execução é necessário que os tarugos tenham as mesmas secções do vigamento. 

Só depois de abrir entalhes nas faces das vigas é que se mede o comprimento dos 

tarugos a colocar. Para efectuar este entalhe, divide-se a altura da viga em três partes 

iguais, deixando-se a inferior no estado natural, abrindo-se uma caixa para o talão de 

0,01m de profundidade na do meio e um chanfro com 0,015m ou 0,02m na parte 

superior, ligada à caixa do talão. Ao mesmo tempo deixam-se, nos topos dos tarugos, 

preparados as orelhas e os talões para entrarem nos entalhes das vigas. Os tarugos são 

colocados comprimidos para dar ao vigamento uma maior coesão e a sua fixação à viga 

é feita com pregos (Costa; 1955). 

 

 

Figura 3.35. Esquema de tarugamento 

entalonado (Costa; 1955). 
Figura 3.36. Tarugos (Costa; 1955). 
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3.3.4. Cadeias 

Nos pavimentos de um edifício existem vários pontos singulares em que é necessário alterar a 

configuração do vigamento, nomeadamente na zona da caixa de escadas, em que é necessário 

interrompe-lo, tal como junto às chaminés, para evitar a proximidade do calor irradiante que 

poderia carbonizar a madeira. Ao mesmo tempo, não sendo conveniente apoiar as vigas sobre 

os vãos do piso inferior, torna-se necessário adoptar uma disposição através da qual se consiga 

transmitir as cargas das referidas vigas para outras que apoiem noutras zonas das paredes.  

Estas situações eram resolvidas com o emprego de cadeias (também designadas jugos) que 

consistem essencialmente em vigas perpendiculares e encastradas em duas vigas principais, de 

forma a contornar o obstáculo (chaminé, escada, vão, etc.), figura 3.37, figura 3.38 e figura 3.39. 

Nestes casos singulares o vigamento principal vinha morrer nas cadeias, devendo as vigas que 

as suportam ter secção superior às do vigamento corrente (Segurado; 1942). 

  
 

Figura 3.37. Cadeias (Costa; 

1955). 
Figura 3.38. Cadeias 

(Segurado; 1942). 
Figura 3.39. Cadeia em 

pavimento da Casa do 

Infante, Porto. 

Figura 3.40. Edifício de três 

frentes com apoio das vigas 

em cadeias (Teixeira; 2004).

Como se referiu, quando o vigamento era perpendicular à parede em que se encontrava o 

obstáculo, a cadeia era colocada entre as duas vigas que o limitam, sendo que as outras vigas 

que o intersectariam terminam na cadeia. No entanto, se o vigamento fosse paralelo à parede 

em que se encontrava o obstáculo, era necessário instalar duas cadeias laterais curtas, onde 

iam encaixar as vigas, sendo que nalguns casos estas vigas eram substituídas por uma série de 

pequenas vigas convenientemente distanciadas entre si (Segurado; 1942). Para que o 

travamento fosse eficaz, a cadeia deveria entrar sem folgas entre as vigas, sendo a sua ligação 

feita geralmente através de entalhes executados nas vigas (Costa; 1955). 

Ao contrário dos edifícios de duas frentes, em que o vigamento se apoia nas empenas, que 

normalmente não têm vãos, nos edifícios com três frentes as cadeias têm uma função muito 

importante já que o vigamento se apoia numa empena num dos lados e numa fachada, com os 

respectivos vãos, no outro, figura 3.40. 
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3.3.5. Soalho 

O revestimento dos pavimentos era, na maior parte das vezes, efectuado por um conjunto de 

tábuas de madeira, designado de soalho (também chamado solho) (figura 3.41) com espessuras 

variáveis entre os 2,2 e os 5,0cm, larguras entre os 12,0 e os 30,0cm e comprimentos que 

podiam atingir os 10,0m. Dimensões estas que, segundo (Teixeira; 2004), foram diminuindo ao 

longo do séc. XIX. As espécies mais utilizadas na sua construção eram o pinho nacional, o pinho 

manso e a casquinha. O soalho variava conforme o tipo de ligação que apresentava: de junta, de 

chanfro, de meio-fio (à portuguesa) e de macho e fêmea (à inglesa).  

Segundo (Costa; 1955) o soalho à portuguesa era o mais utilizado nas construções económicas, 

sendo inicialmente de casquinha e passando depois para o pinho nacional. As tábuas tinham as 

suas juntas em meio-fio, que é uma espécie de rebaixo existente até ao meio da espessura da 

tábua, sendo que neste tipo de soalho os pregos ficavam à vista. Por sua vez, o soalho à inglesa 

tinha juntas macho-fêmea, medindo a saliência do macho cerca de 0,01m e sendo a pregagem 

das tábuas nas vigas (em prego em cada viga) feita sobre o macho para não ser vista 

exteriormente. 

Quando os soalhos ficavam gastos, o que acontecia quando se usavam madeiras mais brandas, 

era costume aplicar-lhe um forro perpendicular, normalmente com as mesmas dimensões das 

tábuas do soalho e com espessura de 1,5cm, figura 3.42. 

  
Figura 3.41. Soalho constituído por madeiras de diferentes 

espécies. Escola Secundária Rodrigues de Freitas, Porto, 

(Costa et al.; 2007a). 

Figura 3.42. Dupla camada de soalho. Edifício em Braga. 

3.4. Caixas de Escadas 

As escadas apresentavam diversas configurações sendo que, no caso particular dos edifícios da 

cidade do Porto, as escadas entre os vários pisos exibiam normalmente dois ou três lanços, 

figura 3.43, figura 3.44 e figura 3.45. 
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Figura 3.43. Planta de escada (Costa; 

1955). 
Figura 3.44. Corte transversal de 

escada (Costa; 1955). 
Figura 3.45. Corte transversal de 

escada (Costa; 1955). 

Os elementos estruturais mais importantes das escadas são as pernas, que não são mais do 

que vigas assentes em posição inclinada, paralelamente umas às outras, figura 3.46. O número 

de pernas dependia da largura da escada: quando a largura era inferior a 1,0m ou 1,5m existiam 

2 pernas, quando a largura se situava entre 1,5m e 2,0m aplicavam-se três pernas e quando era 

superior a 2,0m instalavam-se quatro pernas (Costa; 1955). As pernas, que podiam ser paus 

rolados ou elementos esquadriados (neste caso com secção entre 0,22m a 0,35m de altura por 

0,08m a 0,15m de largura), apoiavam nas cadeias do patamar do pavimento e no patamar 

intermédio, figura 3.47. 

Por sua vez, as cadeias têm a mesma secção que as restantes vigas do pavimento apoiando 

nos vários pavimentos ao nível dos pisos ou nas paredes da caixa de escadas (no caso do 

patamar intermédio). Estas paredes das caixas de escadas são normalmente de tabique e estão 

muitas vezes reforçadas com uma camada dupla de tábuas costaneiras de madeira, uma na 

vertical e outra na diagonal, figura 3.48. Segundo (Teixeira; 2004), este tipo de parede de 

tabique reforçado começou a ser muito utilizado a partir do séc. XIX. 

  
Figura 3.46. Pernas das escadas. Figura 3.47. Patamar de piso 

das escadas. 
Figura 3.48. Parede de tabique reforçada 

da caixa de escadas. 
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3.5. Funcionamento estrutural. O exemplo dos edifícios do Porto 

3.5.1. Caracterização construtiva e tipológica 

“O Porto é uma cidade grande feita de casas pequenas – e, aqui e além, alguns raros palácios 

discretos; e é precisamente esta antinomia, e sobretudo a maioria esmagadora de casas 

estreitas e altas, que dá razão da irregularidade desconcertante que de entrada nos surpreende: 

ruas caprichosas, promíscuas, falhas de grandeza e unidade visual, assemelhando-as a 

prateleiras de livros mal arrumadas” (Oliveira et al.; 2003). 

O Porto é uma cidade muito característica na qual os edifícios não apresentam, à primeira vista, 

semelhanças entre si, tal é a diversidade de volumetrias e cotas que existem no seu conjunto. 

No entanto, à medida que se percorrem as ruas, vão-se descobrindo algumas semelhanças 

interessantes entre os edifícios, que acabam por permitir dividi-los em dois grupos principais, e 

que consistem nas duas soluções fundamentais da habitação urbana – a verticalidade e a 

horizontalidade (Oliveira et al.; 2003): 

• O primeiro grupo de edifícios, o mais comum, e o que se considera típico da cidade do 

Porto, apresenta planta rectangular, com frente estreita e profundidade elevada e com 

cércea variável, em média de 3 ou 4 andares, podendo chegar até aos 7, sendo os 

últimos normalmente resultantes de acrescentos. Estes edifícios apresentam 

habitualmente duas ou três janelas ou portas nas fachadas (e às vezes só uma). São 

inconfundíveis pelo seu carácter esguio e alto, definindo-se pelo seu desenvolvimento 

em solução vertical, figura 3.49 e figura 3.50. Apresentam uma predominância clara nas 

ruas da cidade em relação ao segundo grupo, referido em seguida; 

   
Figura 3.49. Edifícios do largo de São Domingos, Porto. Figura 3.50. Edifícios da rua de 

Belomonte, Porto. 
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• O segundo grupo de edifícios, normalmente disperso no meio do primeiro, consiste em 

edifícios baixos, largos, com amplas linhas horizontais, compostos normalmente por rés-

do-chão e andar nobre, com numerosas portas e janelas de fachada, figura 3.51 e figura 

3.52. Estes edifícios, que pertencem à categoria de palácios, são mais raros, encontram-

se bem individualizados no meio dos outros, contrastando claramente com eles, e 

definem-se pelo seu desenvolvimento em solução horizontal. 

  
Figura 3.51. Palácio de Belomonte, Porto. Figura 3.52. Edifício da praça Marquês de Pombal nº30, 

Porto. 

Apesar de se encontrarem em todas as ruas da parte antiga da cidade, em particular os 

primeiros, estes dois tipos de edifícios não são característicos apenas da cidade do Porto. De 

facto, os edifícios altos e estreitos são um tipo urbano comum em todo o País, particularmente 

no Norte, e inclusivamente em muitos países europeus, correspondendo normalmente ao estrato 

popular e burguês da população. As suas tipologias construtivas repetem-se, sendo o elemento 

central a caixa de escadas, pontuada por uma clarabóia, e encontrando-se as divisões voltadas 

para as frentes e traseiras. Por sua vez, os edifícios baixos e largos são uma forma comum 

europeia, sendo que (Oliveira et al.; 2003) refere que, nos pormenores que apresentam, 

parecem representar a transposição para o Porto do solar urbano Nortenho, geralmente com 

vastos átrios com escadas de pedra ao fundo, e com as várias salas de recepção viradas para a 

fachada principal, abrindo umas sobre as outras. 

A originalidade do Porto está em que, na parte antiga da cidade, existem quase exclusivamente 

edifícios esguios, representando a quase totalidade dos edifícios civis, existindo muito raramente 

alguns palácios. A maioria destes edifícios é dos séculos XVII, XVIII e XIX sendo os esguios os 

mais antigos, e supondo-se que nasceram a partir das primitivas casas do burgo medieval, de 

que representam provavelmente o desenvolvimento e a evolução, tendo-se generalizado na 

cidade e adaptado a novas condições e técnicas. 

(Oliveira et al.; 2003) refere que uma grande parte destes edifícios desapareceu, levando à 

morte do espírito antigo da cidade, do seu ambiente social e dos seus valores originais, e deixa 

um voto: “que, ao menos nos casos mais significativos, esse esqueleto se conserve, com a 
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compreensão, o respeito e o carinho que merece um padrão do velho Porto e do viver dos 

nossos avós, a quem devemos muito do melhor que somos”. 

3.5.2. Funcionamento estrutural 

Os dois tipos de edifícios apresentados anteriormente, que materializam as soluções 

fundamentais da habitação urbana, a verticalidade e a horizontalidade, apresentam 

comportamentos estruturais distintos. Enquanto o grupo dos palácios possui uma enorme 

robustez, com a grande maioria das paredes, inclusivamente as interiores, em alvenaria ou 

cantaria de granito (figura 3.53), os edifícios esguios, em que os pavimentos desempenham um 

papel preponderante, exibem normalmente apenas quatro paredes principais de alvenaria de 

granito com função resistente, as duas fachadas e as duas empenas, figura 3.54. 

 

 

Figura 3.53. Esquema estrutural de um edifício baixo e robusto 

da cidade do Porto. 

Figura 3.54. Esquema estrutural tipo dos edifícios altos e 

estreitos da cidade do Porto. 

As fachadas são normalmente em alvenaria de granito de duas folhas com uma espessura total 

de 0,65m, sendo que cada folha terá cerca de 0,24m de espessura e o espaço intermédio estará 

provavelmente preenchido com material de enchimento (pedra com uma mistura de saibro e cal) 

(Costa; 2005), figura 3.55. Por outro lado, as empenas são normalmente de folha simples de 

alvenaria de granito com 0,24m de espessura, figura 3.56. 

As paredes interiores são em tabique, apresentando estrutura (barrotes) com cerca de 0,06 m de 

espessura, figura 3.57. Destas paredes, as mais importantes são as duas perpendiculares às 

empenas na zona da caixa de escadas que, apesar de serem de tabique, desempenham 

funções estruturais, nomeadamente auxiliando o apoio das escadas. Estas paredes apresentam-

se reforçadas com uma dupla camada de tábuas costaneiras de madeira com 0,03m de 

espessura (uma na posição vertical e outra inclinada), que materializa um sistemas de escora-

tirante que melhora o seu comportamento no plano e as ligações aos pavimentos. 
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Impermeabilização

Argamassa de 
Saibro e Cal: 1,6 cm.

Estuque: 
0,4 cm

Alvenaria de Granito: 24 cm.

Material de Enchimento: 10 cm.

Alvenaria de 
Granito: 24 cm.

Argamassa de
Saibro e Cal: 3 cm.

AA' BB'

Argamassa de 
Saibro e Cal: 3 cm.

Chapa metálica
ondulada.

Impermeabilização

Argamassa de 
Saibro e Cal: 1,6 cm.

Estuque: 
0,4 cm

Alvenaria de 
Granito: 24 cm.

 

Argamassa de 
Saibro e Cal: 1,6 cm.

Tabique: 6 cm

Estuque: 0,4 cm.
Argamassa de 
Saibro e Cal: 1,6 cm.

Estuque: 0,4 cm.
CC'

 

Figura 3.55. Fachada (duas folhas de 

alvenaria de granito). 

Figura 3.56. Fachada (uma folha de 

alvenaria de granito). 

Figura 3.57. Parede interior 

(tabique). 

Como se referiu atrás, os pavimentos destes edifícios altos e esguios estão normalmente 

apoiados nas empenas, e por isso orientados paralelamente à fachada principal, e consistem em 

vigas tarugadas de secção circular, muitas vezes falqueadas (ver ponto 3.3), figura 3.58.  

Fasquio de madeira 
com 0,01m de 
espessura

Viga de madeira 
falquejada
(0,20x0,25m2)

Soalho macheado 
com 0,035m de 
espessura

Barrote de 
madeira com 
0,05x0,05m²

Argamassa de 
saibro e cal 
com camada 
de estuque

 

Fasquio de madeira 
com 0,01m de 
espessura

Barrote de madeira 
com 0,05x0,05m²

Argamassa de 
saibro e cal 
com camada 
de estuque

Viga de madeira 
falquejada 
(0,20x0,25m2)

Soalho macheado 
com 0,035m de 
espessura

 
Figura 3.58. Pavimento de madeira característico dos edifícios da cidade do Porto. 

As coberturas de madeira apresentam configurações variáveis função da dimensão do edifício. 

Como os vãos a vencer eram em geral inferiores a 6m, usavam-se estruturas de cobertura muito 

simples, com asnas constituídas apenas por duas pernas e uma linha. Noutros casos eram 

utilizadas as asnas mais comuns, constituídas por duas pernas, duas escoras, um pendural e a 

linha, figura 3.59. Estes elementos estruturais apresentavam secção circular com diâmetros 

variáveis entre os 0,10m e os 0,30m e as espécies utilizadas na sua construção eram 

normalmente as mesmas dos pavimentos. 

  
Figura 3.59. Coberturas de madeira características dos edifícios da cidade do Porto. 
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Esta estrutura interna de paredes de tabique, juntamente com os pavimentos e as coberturas de 

madeira, contribui fortemente para o comportamento dos edifícios, particularmente às acções 

horizontais. Sendo assim, é importante assegurar uma boa ligação entre estes elementos para 

garantir um bom e estável comportamento global, como será referido com mais detalhe ao longo 

do capítulo 5. 
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4.  Inspecção e Diagnóstico  

4.1. Introdução 

As intervenções que permitem preservar os edifícios antigos, mantendo a sua identidade 

arquitectónica, histórica e cultural, pela importância que apresentam, devem ser antecedidas de 

uma completa análise do estado de conservação da construção em estudo. A conservação dos 

edifícios necessita assim de uma metodologia que inclui os passos de Inspecção, Diagnóstico, 

Terapia e Controlo. As fases de Inspecção e Diagnóstico são essenciais para o sucesso das 

etapas seguintes já que ajudam a definir os materiais e as tecnologias que melhor se adequam 

às características físicas e à história da construção a intervencionar (Appleton; 2002).  

De facto, como é referido em (ICOMOS; 2004), “a especificidade das estruturas do património, 

com a sua história complexa, requer a organização de estudos e propostas em fases 

semelhantes às que são utilizadas em medicina. Anamnese, diagnóstico, terapia e controlo 

correspondem, respectivamente, à análise da informação histórica, identificação das causas de 

danos e degradações, selecção das acções de consolidação e controlo da eficácia das 

intervenções”. Esta tem sido a metodologia usada pelo NCREP para a verificação da segurança 

e reforço do património edificado. 

A fase de Inspecção (equivalente à referida Anamnese) deve fazer uso dos meios e técnicas de 

identificação e aquisição apropriados para produzir um conjunto de informação que permita aos 

profissionais e aos clientes (técnicos ou decisores) a compreensão da construção e do seu 

contexto com a precisão necessária. Para além disso, deve ser desenvolvida de acordo com as 

necessidades do projecto, de forma a contribuir para a reabilitação material e estrutural (Ilharco 

et al.; 2007d). 

Por sua vez, segundo (Costa et al.; 2005a), o Diagnóstico deve ser baseado em informações 

históricas e em abordagens qualitativas e quantitativas, sendo as qualitativas baseadas na 

observação directa dos danos materiais e estruturais, e na investigação histórica e arqueológica, 

enquanto que as quantitativas englobam ensaios das estruturas e dos materiais, monitorização e 

análise estrutural. Segundo este autor, antes de se tomar qualquer decisão sobre a intervenção 

estrutural, é indispensável determinar as causas dos danos e avaliar o nível de segurança da 

estrutura, sendo a avaliação da segurança a fase em que a decisão sobre a eventual 

intervenção é definida, através da conciliação entre a análise qualitativa e quantitativa.  

Os resultados destas fases aparecem normalmente num documento designado “Relatório de 

Inspecção e Diagnóstico”, que funciona como um importante instrumento no processo de 
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decisão e de suporte às opções de intervenção (Terapia e Controlo), contribuindo para um 

aumento do conhecimento acerca da construção e assinalando as diferentes abordagens e 

interesses de cada área de conhecimento. Este documento serve, não apenas como justificação 

para as decisões que se têm que tomar em termos de processo de reabilitação, mas também 

como um arquivo acessível para estudos futuros (Ilharco et al.; 2007d). Segundo (Costa et al.; 

2005a), este relatório deve conter uma análise crítica e cuidada da segurança da estrutura, de 

forma a justificar as medidas de intervenção, medidas essas que deverão ser dirigidas à raiz das 

causas dos danos, sendo que nenhuma acção deverá ser empreendida sem se demonstrar que 

é indispensável. De facto, como é referido em (ICOMOS; 2004), todos os projectos de 

intervenção deverão “ser baseados numa compreensão clara dos tipos de acções que foram a 

causa dos danos ou degradações e das acções que irão actuar no futuro”.  

A importância das fases de Inspecção e Diagnóstico como suporte da intervenção é reforçada 

no documento “Princípios para a preservação de Edifícios Históricos em madeira” (ICOMOS; 

1999) (International Council on Monuments and Sites): “O objectivo principal da preservação e 

da conservação é manter a autenticidade e integridade histórica do património cultural. Cada 

intervenção deve assim ser baseada em estudos e relatórios”; por sua vez, “Um diagnóstico 

minucioso e exacto da condição e das causas de degradação e falha estrutural da estrutura de 

madeira deve anteceder qualquer intervenção e basear-se em evidências documentais, 

inspecção física, análise e, se necessário, medidas das condições físicas e métodos de ensaio 

não destrutivos”. 

As fases de Inspecção e Diagnóstico são particularmente importantes nas estruturas de 

madeira, cuja capacidade resistente é fortemente afectada por diversos factores, tais como o 

ataque de agentes bióticos, a existência de defeitos ou anomalias, etc. Como se referiu no 

capítulo 1, com o objectivo de promover intervenções de reabilitação sustentadas, o NCREP tem 

participado em diversos projectos, desenvolvendo numerosas inspecções e diagnósticos de 

estruturas de edifícios antigos. O trabalho do NCREP incide na avaliação dos elementos 

estruturais, que nesse tipo de edifícios consistem fundamentalmente em paredes resistentes de 

alvenaria de granito e em pavimentos e coberturas de madeira, pronunciando-se sobre o seu 

estado de conservação e, consequentemente, sobre a necessidade de os reabilitar. 

Tendo em consideração alguma da experiência adquirida pelo NCREP no estudo de pavimentos 

de madeira, serão abordadas, no presente capítulo, as duas primeiras fases do processo, 

Inspecção e Diagnóstico, enquanto que no capítulo 5 será abordada a fase de Terapia 

(Reabilitação ou Reforço) e, de uma forma implícita, a fase de Controlo, ou Manutenção 

(envolvendo a Monitorização). 

Serão referidos os procedimentos e ferramentas mais utilizados, tais como a recolha de 

informação relativa à construção, os registos geométricos e fotográficos, a inspecção visual e, 
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em particular, os ensaios não destrutivos, que permitem a caracterização do material e a 

percepção do estado de conservação do edifício/estrutura a analisar. Será ainda evidenciada a 

importância de se proceder à compilação, tratamento e apresentação cuidada da grande 

quantidade de informação recolhida. 

De forma a entender quais os problemas mais comuns em pavimentos de madeira e que podem 

levar à necessidade de adopção de medidas de reabilitação/reforço, serão também descritos os 

principais danos estruturais dos pavimentos de madeira. 

Será ainda abordado o modo de verificação dos pavimentos segundo o Eurocódigo 5 (CEN; 

2004b), aplicando os procedimentos ao caso dos pavimentos com elementos estruturais de 

secção circular e tendo em atenção as condições de degradação normalmente existentes 

nesses elementos aquando das intervenções de reabilitação. 

O tema da Inspecção e Diagnóstico de estruturas é, hoje em dia, amplamente discutido, 

havendo inúmeros estudos e publicações, nomeadamente sobre técnicas de ensaios não 

destrutivos. No entanto, nota-se ainda alguma falta de sistematização da informação técnica 

existente que permita fornecer aos profissionais um elemento orientador que os leve a analisar, 

de uma forma correcta e expedita, as estruturas dos edifícios, particularmente as de madeira. 

Naturalmente que todos os edifícios apresentam as suas particularidades, não sendo por isso 

fácil tipificar uma forma de actuação. No entanto, existe uma série de passos chave que é 

importante percorrer e que abrangem praticamente todos os casos. Com este capítulo pretende-

se assim definir uma forma de actuação no caso de intervenção em pavimentos antigos de 

madeira, encontrando formas expeditas de apoiar a decisão de manutenção ou substituição, 

nomeadamente através de ferramentas que permitam a sua avaliação simples. 

4.2. Danos estruturais em pavimentos de madeira 

4.2.1. Introdução 

Neste ponto analisam-se os principais factores que conduzem à deterioração das estruturas de 

madeira, com particular relevo para os causadores de danos estruturais. Estas estruturas têm 

características particulares que se devem essencialmente ao facto de se tratar da matéria-prima 

de origem vegetal, conferindo-lhes uma degradação bastante distinta da prevista em estruturas 

executadas com base em materiais de origem mineral (Faria; 2002b). 

Como se poderá ver com mais detalhe no capítulo 5, para efeitos de reabilitação/reforço, podem-

se dividir os danos estruturais em locais e globais, tendo em conta os elementos em que 

ocorrem: elementos singulares, vigas por exemplo, no caso dos locais; totalidade dos elementos 
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do(s) pavimento(s) com implicação no comportamento global do edifício ou da estrutura, no caso 

dos globais. 

Por sua vez, para chegar a um melhor entendimento dos danos existentes, possibilitando o seu 

tratamento, é de igual modo importante conhecer as causas que lhes dão origem, considerando-

se adequado agrupa-los da seguinte forma: 

• Danos relacionados com defeitos e anomalias do material, tal como a existência de nós, 

fio inclinado em relação ao eixo da peça, etc., muitas vezes agravados por processos de 

secagem incompletos, dando origem a fendas, empenos, e outras degradações.  

• Danos relacionados com os ataques por agentes bióticos; 

• Danos relacionados com agentes atmosféricos e particularmente com a existência de 

ciclos molhagem/secagem da madeira; 

• Danos relacionados com a concepção/construção inicial incorrecta, com obras 

posteriores à construção inicial mal executadas, e com alterações de funcionalidade dos 

pavimentos. 

Estas são as causas mais frequentes de danos em pavimentos de madeira, sendo que a sua 

presença pode culminar na rotura. No entanto, como refere (Appleton; 2003), verifica-se 

frequentemente que os pavimentos de madeira, mesmo apresentando elevado nível de 

degradação, não sofrem roturas integrais, o que se explica pela contribuição de elementos como 

o soalho e o tecto para o comportamento estrutural do pavimento, nomeadamente pela 

mobilização do efeito de membrana. Esta influência dos vários elementos no comportamento 

estrutural dos pavimentos será analisada com mais detalhe no capítulo 6. 

Por sua vez, (ZORETA; 1986) refere que, felizmente, nos edifícios antigos o cálculo resultava de 

regras empíricas, que geralmente sobredimensionavam as secções, permitindo que, mesmo 

depois de décadas ou séculos de trabalho em más condições seja ainda possível, em grande 

parte dos casos, reabilitar os elementos estruturais. 

Note-se que o tempo pode eventualmente vir a ser um inimigo da madeira, não pela diminuição 

da qualidade da madeira que, pelo contrário, é muito resistente ao envelhecimento (como se 

pode ver em 2.3.2), mas pela acção dos vários agentes que a degradam no tempo: bióticos 

(insectos, fungos), atmosféricos (luz ultravioleta e água da chuva), fogo, etc. As questões 

relacionadas com a degradação pela acção do fogo, assim como a forma de tratamento das 

estruturas de madeira, serão analisados com detalhe no capítulo 5. 
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4.2.2. Danos relacionados com características do material 

Todas as irregularidades, defeitos e anomalias que aparecem na madeira influenciam bastante 

as suas condições de trabalho, afectando a sua qualidade e consequentemente os valores das 

suas propriedades físicas e mecânicas. A norma (NP180; 1962) descreve várias anomalias e 

defeitos que podem ocorrer na madeira, referindo que as suas causas podem estar ligadas com 

a própria estrutura do lenho, com o ataque de agentes vivos (animais ou plantas) e com o abate, 

a secagem e a laboração incorrectos. 

Será feita em seguida uma breve descrição de alguns dos defeitos mais comuns na madeira, 

tais como os nós, as fendas, o desvio de inclinação do fio em relação ao eixo da peça (fio 

diagonal ou fio torcido) e os empenos. Existem vários outros defeitos que é possível observar 

em elementos estruturais de madeira, nomeadamente o descaio, as bolsas de resina, a 

presença de medula ou entrecasco, a madeira de reacção, a existência de madeira juvenil, etc. 

(Botelho; 2006). No entanto, como a sua análise sai fora do âmbito deste trabalho, não serão 

analisados. 

4.2.2.1. Nós 

Os nós são considerados os defeitos mais condicionantes da resistência global dos elementos, 

apesar de, muitas vezes, não terem uma excessiva influência sobre o valor do módulo de 

elasticidade em flexão. Ainda assim, existem casos em que não têm importância relevante na 

saúde estrutural do elemento, sendo que a sua existência geralmente não diminui a resistência à 

compressão mas afecta quase sempre a resistência à tracção. Nas figuras seguintes 

apresentam-se alguns nós observados em estruturas inspeccionadas pelo NCREP. 

   
Figura 4.1. Presença de nós em vigas de pavimentos. 

4.2.2.2. Fendas 

As fendas de secagem surgem com mais frequência nos elementos de grande secção 

transversal na medida em que, durante o processo de secagem, as retracções são maiores na 

direcção tangencial do que na radial, sendo as longitudinais praticamente desprezáveis 
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(ZORETA; 1986). As fendas, que muitas vezes quase chegam a dividir a secção original em 

duas, podem conduzir à redução do momento de inércia e ter graves repercussões estruturais, 

nomeadamente se estiverem localizadas em elementos sujeitos a compressão axial ou em 

zonas de ligação de elementos (NP180; 1962). Nas figuras seguintes apresentam-se algumas 

fendas de secagem observadas em edifícios inspeccionados. 

  
Figura 4.2. Presença de fendas de secagem em pavimentos. 

As consequências desta fendilhação são difíceis de quantificar, sendo provável que reduza a 

rigidez dos elementos. (ZORETA; 1986) considera as fendas um dos piores danos da madeira, 

já que uma secagem mal efectuada pode gerar tensões internas na madeira que podem libertar-

se bruscamente quando se altera o estado de equilíbrio adquirido. Para além disso, o aumento 

da área exposta devido à existência de fendas de secagem leva a um aumento da 

susceptibilidade da madeira na ocorrência de fogo. 

Ainda assim, verifica-se que, se estiver dentro de determinados limites dimensionais 

estabelecidos nas normas de classificação visual, a ocorrência de fendas pode ter pouca 

influência na resistência da peça (Botelho; 2006). (Branco et al.; 2004b) considera mesmo que, 

em relação ao caso das fendas na madeira de eucalipto, as consequências da sua presença são 

normalmente inferiores ao que possam parecer a um técnico menos habituado a este material 

(ainda que possam adquirir importância quando próximas de ligações). 

É possível encontrar nas construções antigas cortes realizados nos extremos destas fendas para 

impedir a sua progressão, sendo que a sua posição em relação aos extremos das fendas, 

indicam se estas progrediram com o decurso do tempo ou se estão estáveis (não afectando 

muito o comportamento da madeira). 

4.2.2.3. Fio inclinado em relação ao eixo da peça (fio diagonal ou fio torcido) 

Este defeito consiste na inclinação do fio relativamente ao eixo longitudinal do elemento de 

madeira, sendo que a sua presença pode ser resultado de um processo de corte desadequado, 

ou mesmo da própria natureza morfológica dos elementos de madeira utilizados, que possuiria 

estas características. A existência deste defeito torna o elemento mais difícil de utilizar, sendo 
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que as elevadas tensões internas que se instalam na madeira com estas características, podem 

provocar empenos e fendas na ocorrência de pequenas alterações de humidade (NP180; 1962), 

podendo ainda ter implicações graves ao nível da resistência mecânica. É um defeito comum em 

elementos estruturais de pavimentos de edifícios antigos. 

4.2.3. Ataques de insectos e fungos 

4.2.3.1. Introdução 

O ataque por agentes bióticos é uma das degradações mais comuns nas estruturas de madeira, 

podendo produzir danos muito graves. A madeira é um material bastante susceptível a estes 

ataques, existindo vários agentes de degradação que alteram significativamente as suas 

propriedades, nomeadamente os fungos xilófagos, os insectos de ciclo larvar (caruncho) e os 

insectos sociais (térmitas). 

4.2.3.2. Fungos Xilófagos 

Dos vários fungos existentes, foi observado em vários dos edifícios inspeccionados pelo NCREP 

o de podridão parda ou cúbica, causada pelo fungo da espécie Serpula Lacrymans, 

característico de zonas húmidas e mal ventiladas, nomeadamente das entregas dos elementos 

estruturais do pavimento nas paredes, figura 4.3 e figura 4.4. A presença de teores em água da 

ordem dos 20%, juntamente com deficientes condições de ventilação, foi apontada como 

responsável pelo seu aparecimento (Costa et al.; 2007a), (Costa et al.; 2006). 

  
Figura 4.3. Presença de fungo de podridão cúbica 

do tipo Serpula Lacrymans na Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas, (Costa et al.; 2007a). 

Figura 4.4. Presença de fungo de podridão cúbica do tipo Serpula 

Lacrymans num edifício da praça Marquês de Pombal, Porto 

(Costa et al.; 2006). 

Podem ainda assim ocorrer ataques em elementos secos, particularmente quando os fungos 

têm a capacidade de transportar a água de zonas húmidas para zonas secas. Após a secagem, 

e devido a alterações de volume, as zonas atacadas formam um padrão de fissuração cúbica 

que se desagrega muito facilmente por contacto, desfazendo-se (Botelho; 2006). 
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É uma podridão visível apenas no exterior dos elementos atacados, quando estes perdem cerca 

de 10 a 20% do seu peso, o correspondente a uma perda de cerca de 80 a 95% da sua 

resistência mecânica (Arriaga; 2002). Uma vez que implica danos consideráveis nos elementos 

de madeira e sendo normalmente detectado quando a madeira já se encontra num estado 

avançado de degradação, é um tipo de podridão perigoso. 

4.2.3.3. Insectos Xilófagos 

Os insectos xilófagos considerados mais comuns em edifícios são os Anóbios (caruncho) e os 

Cerambicídeos (caruncho grande), e os seus ataques são normalmente identificáveis pelo serrim 

produzido, que consiste numa mistura de madeira com excrementos do insecto. 

Os Anóbios são normalmente encontrados em madeira estrutural com um teor de água elevado, 

a profundidades médias de 4-5cm, e alimentam-se do borne da madeira. Os Cerambicídeos 

atacam também principalmente o borne da madeira, sendo que quando o elemento atacado é 

constituído por uma grande percentagem de cerne, o seu ataque é limitado. Estes último grupo 

de insectos constitui um tipo de ataque perigoso para a segurança estrutural dos elementos, já 

que pode escavar galerias com diâmetros de cerca de 1cm, de orientação diversa, podendo 

mesmo chegar ao centro da secção (Botelho; 2006). 

Este tipo de ataque biótico foi verificado na quase totalidade dos edifícios inspeccionados, 

particularmente nas zonas de entrega das vigas dos pavimentos e nas coberturas, figura 4.5 e 

figura 4.6. 

  
Figura 4.5. Presença de ataques de 

insectos xilófagos no Palácio de 

Belomonte, Porto (Ilharco et al.; 2007c). 

Figura 4.6. Presença de ataques de insectos xilófagos na Escola 

Secundária Rodrigues de Freitas, Porto (Costa et al.; 2007a). 

4.2.3.4. Insectos Sociais 

Os principais tipos de insectos sociais (térmitas) existentes na península ibérica são as 

Reticulitermes Lucifigus Rossi e as Kalotermes Flavicollis. Enquanto as primeiras fazem ninhos 

no solo e no exterior, acedendo aos elementos de madeira dos edifícios através de galerias e de 
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frinchas nas alvenarias, as segundas fazem ninhos no interior dos próprios elementos de 

madeira. 

Segundo (Arriaga; 2002), as Reticulitermes Lucifigus Rossi vão buscar à terra os três elementos 

indispensáveis para a sua sobrevivência: a humidade permanente, a escuridão e a temperatura 

moderada e constante. O mesmo autor refere que as condições óptimas para os ataques são 

temperaturas a rondar os 30º e humidades relativas ambientais muito elevadas, sendo que com 

temperaturas inferiores a 2 ºC e com teores em água da madeira excessivos, os ataques não se 

realizam. Por sua vez, o tipo Criptotermes Brevis Walker ataca principalmente madeira com 

baixo teor em água (limite máximo de cerca de 15%) designando-se por isso por térmitas de 

madeira seca. 

Os ataques destes insectos são preferencialmente na madeira de primavera (menos densa) e 

consistem na abertura de galerias de espessura muito reduzida (1 a 2mm), paralelas à 

orientação do fio, deixando intactas secções entre as galerias e a capa exterior, o que faz com 

que só sejam detectados num estado avançado, na existência de deformações exageradas ou 

inclusivamente de rotura do elemento estrutural com consequências que podem ser muito 

graves (Botelho; 2006). 

Em alguns edifícios inspeccionados foram encontrados ataques de térmitas, normalmente 

associados às respectivas galerias exteriores de entrada no edifício, figura 4.7 e figura 4.8. 

Ainda assim, este tipo de ataque foi verificado em muito menor número do que, por exemplo, os 

ataques por insectos xilófagos. 

  

Figura 4.7. Galeria exterior fabricada 

pelas térmitas para circulação, Palácio de 

Belomonte, Porto (Ilharco et al.; 2007c). 

Figura 4.8. Entrega de viga muito degradada e deformação do pavimento 

devido a ataque de térmitas. Escola Secundária Sá de Miranda, Braga, 

(Delgado et al.; 2007). 
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4.2.4. Danos causados por agentes atmosféricos  

4.2.4.1. Introdução 

A acção dos agentes atmosféricos de degradação da madeira faz-se sentir principalmente pela 

radiação solar e pela chuva, particularmente através da ocorrência de ciclos de 

molhagem/secagem. A madeira tem uma grande variação dimensional em relação ao seu teor 

em água, sendo que a ocorrência de ciclos de molhagem/secagem provoca variações 

volumétricas, causando tensões internas nas peças, e consequentemente a sua degradação, 

nomeadamente através do aparecimento de empenos e fendas (normalmente longitudinais). 

Por sua vez, a abertura das fendas permite a retenção de humidade na madeira, potenciando a 

ocorrência de ataques de agentes bióticos, e resultando no envelhecimento da estrutura celular 

e na diminuição da resistência da peça (Botelho; 2006). A humidade não origina, por si só, a 

degradação das estruturas de madeira, mas a permanência destas em ambientes húmidos e 

com má ventilação fornece as condições adequadas aos ataques dos já referidos agentes 

biológicos (Faria; 2002b). 

4.2.4.2. Radiação solar 

A radiação solar afecta uma camada superficial da madeira através da decomposição da lenhina 

pela acção dos raios ultravioleta, levando a uma alteração da sua coloração superficial, que 

passa de uma tonalidade inicial amarelada, para uma acinzentada. Quando posteriormente a 

madeira é exposta à água da chuva, a sua superfície é lavada por escorrimento, ficando uma 

nova camada de madeira sã exposta à radiação ultravioleta, levando a um processo de 

degradação contínuo (Botelho; 2006). Por sua vez, a acção do Sol provoca a abertura de fendas 

na madeira o que permite, na ocorrência de chuva, o alojamento da humidade e a consequente 

aceleração de ataques de agentes bióticos (Faria; 2006). 

4.2.4.3. Chuva 

O teor em água da madeira é um parâmetro que influencia muito as suas características, sendo 

que, quanto maior o seu valor, menor é a resistência mecânica da madeira, e maior é o seu 

inchamento e a susceptibilidade de ser atacada por agentes biológicos. O aparecimento de água 

em pavimentos de madeira devido à acção dos agentes atmosféricos acontece particularmente 

através da água da chuva (precipitação), podendo também acontecer a partir do terreno. 

De facto, nos pavimentos térreos do edifício pode dar-se a humidificação por ascensão de água 

por capilaridade através das paredes, ou pelo contacto directo dos elementos de madeira com o 
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terreno, o que é naturalmente de evitar. Neste caso, verifica-se com frequência o ataque de 

térmitas, uma vez que conseguem garantir uma entrada directa do terreno para o pavimento. 

A humidade de precipitação ocorre quando se dão infiltrações pelas coberturas, paredes ou vãos 

(portas e janelas), particularmente quando os edifícios se encontram em estado de abandono. 

Neste caso, os elementos mais atingidos dos pavimentos são os que se encontram próximo da 

envolvente do edifício, em particular as entregas das vigas nas paredes e as zonas sob os vãos. 

A presença de água, quando associada a ciclos de secagem/molhagem e a variações de 

temperatura, leva à criação de condições para que se desenvolvam fungos de podridão e 

ataques de insectos, em particular carunchos e térmitas. Como resultado destes ataques, ocorre 

a redução da secção útil das peças nas zonas das entregas nas paredes, originando 

deslocamentos verticais e rotações, acompanhados normalmente da redistribuição de esforços e 

da ocorrência de vibrações acentuadas nos pavimentos (Appleton; 2003). 

4.2.5. Danos relacionados com a má concepção/construção 

4.2.5.1. Concepção/construção iniciais 

Uma parte considerável dos danos verificados em pavimentos de madeira tem origem na 

concepção ou construção incorrectas, sendo os erros mais comuns a existência de secções 

insuficientes para as cargas actuantes, a existência de espaçamentos exagerados entre vigas, a 

falta de tarugamento, a má ligação entre soalho e vigamento, etc.  

Por sua vez, a não consideração, em fase de projecto, da possibilidade de ocorrência de 

fenómenos de fluência da madeira, leva a deformações elevadas a médio/longo prazo. Já o 

frequente dimensionamento incorrecto de elementos delicados como as ligações e os entalhes, 

pode originar roturas e deslizamentos, agravadas pela deformação em serviço (Faria; 2006).  

(Appleton; 2003) chama a atenção para o facto do projecto de pavimentos de madeira se ter 

tornado menos qualificado com o passar dos séculos, com o objectivo de os tornar mais 

económicos. Para isso, dá o exemplo de edifícios construídos no século XVIII e ampliados nos 

séculos XIX e XX com novos pisos constituídos por madeira de menor qualidade, com menores 

secções de vigas e maiores espaçamentos, e com o abandono de certas técnicas construtivas, 

como o recurso a peças metálicas, em ligações e reforços. 

De referir que estas deficiências de projecto/construção podem não ter consequências 

imediatas, mas levam a uma fragilização progressiva do comportamento estrutural dos 

pavimentos e a uma diminuição da sua durabilidade. 
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4.2.5.2. Obras executadas posteriormente à construção/Alterações de funcionalidade 

A realização de obras nos edifícios ao longo da sua vida é por diversas vezes origem de graves 

danos estruturais, particularmente devido à eliminação de elementos construtivos importantes, 

ao uso de materiais que introduzem humidades de construção, ao aumento de cargas devido por 

exemplo a mudanças de funcionalidade. De facto, a remoção de elementos construtivos 

importantes, tais como apoios de vigas, paredes de tabique ou a alteração dos esquemas 

estruturais, pode levar ao aparecimento de danos estruturais, como se poderá ver num exemplo 

de um edifício do Porto referido no capítulo 5. Já a adição de certos elementos de reforço, com 

rigidez diferente da madeira, se não bem ponderadas, podem afectar o comportamento global da 

estrutura, originando danos. 

Por sua vez, muitas das obras realizadas nos edifícios originam problemas relacionados com a 

designada humidade de construção, sendo um dos casos mais frequentes o resultante da 

instalação de redes de águas e esgotos nos edifícios, associada à construção de novas 

cozinhas e instalações sanitárias, nomeadamente em casos em que não são tidas em conta as 

características específicas dos edifícios e, em particular, dos seus pavimentos. Neste tipo de 

intervenção, são executadas lajetas de betão armado, muitas vezes sem o cuidado de instalar 

uma tela impermeável que protege os pavimentos de madeira da acção da água de 

amassadura. Os ataques de agentes bióticos ocorrem devido à permanência da humidade e é 

geralmente afectada toda a superfície dos compartimentos em que foram introduzidas as novas 

lajes sendo que, devido à sua menor espessura, as tábuas de soalho e os revestimentos dos 

tectos subjacentes são os que sofrem uma degradação mais rápida, figura 4.9. A ocorrência de 

roturas das canalizações de águas e esgotos, pelos motivos já referidos, é também factor 

importante de degradação dos pavimentos, figura 4.10. 

  
Figura 4.9. Degradação de 

pavimento de madeira devido à 

construção de lajeta de betão. 

Edifício da praça Marquês de 

Pombal, Porto, (Costa et al.; 2006). 

Figura 4.10. Degradação de 

pavimento devido a rotura de 

canalização. Edifício do largo dos 

Lóios, séc. XIX, Porto, (Costa et 

al.; 2007b). 

Figura 4.11. Degradação de 

pavimento devido à introdução de 

canalização. Edifício em Braga. 

Finalmente, refere-se que a alteração da funcionalidade dos edifícios que impliquem aumento de 

carga, para além contribuir para a ocorrência de problemas estruturais nas paredes resistentes, 
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originam o aumento do estado de tensão e deformação dos pavimentos e dos elementos que o 

suportam podendo resultar em danos estruturais e no limite em situações de rotura. 

4.3. Inspecção visual e recolha de informação 

4.3.1. Inspecção visual 

4.3.1.1. Introdução 

Uma das primeiras fases do processo de reabilitação consiste na análise detalhada do edifício 

através de uma inspecção visual. Tendo em conta que a importância da preservação dos valores 

arquitectónico, construtivo e histórico do edifício, deve-se procurar efectuar uma inspecção 

exaustiva, tentando fazer uma análise tanto ao nível global, como ao nível dos pormenores, 

fornecendo indicações acerca das zonas críticas e dos elementos construtivos com maior 

necessidade de reparação (Ornelas et al.; 2006).  

A inspecção visual do edifício tem em vista o levantamento de todos os materiais estruturais e 

não estruturais e dos danos existentes, ou seja, do estado de conservação do edifício. É umas 

das tarefas mais importantes em todo o processo de reabilitação e é normalmente organizada 

em documentos escritos, vulgarmente designados por relatórios de inspecção. Uma vez que 

estes relatórios são consultados por pessoas ligadas a diferentes áreas, é fundamental que 

apresentem a informação de forma clara, sendo por isso importante delinear desde o início a 

forma de levantamento e organização da informação (como se poderá ver no ponto 4.3.3). 

No caso dos pavimentos de madeira, uma das maiores dificuldades que surge na sua inspecção 

é que normalmente a sua estrutura não é visível. O contacto visual e físico com os elementos a 

inspeccionar é impedido devido à presença de elementos construtivos (soalho e tectos) que 

impossibilitam o acesso aos elementos a examinar. Como refere Zoreta (1986), para resolver 

este problema é importante realizar mentalmente uma radiografia dos elementos considerados e 

deduzir a localização da(s) eventuais falha(s) através dos sinais visíveis. Segundo este autor, se 

for conhecido o esquema estrutural do pavimento, pode-se obter conclusões correctas sem 

necessidade de efectuar sondagens ou ensaios, analisando simplesmente o comportamento de 

cada elemento. Refere ainda que uma das características das estruturas de madeira é a de 

obrigar os técnicos a aprender a julgar os seus sintomas, realçando que isso pode ser menos 

complexo do que se possa supor. 
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A Inspecção visual no caso dos pavimentos de madeira tem assim dois objectivos principais: o 

levantamento dos materiais e o levantamento dos danos, podendo ainda ser utilizada para 

proceder à classificação da madeira, atribuindo-lhe uma determinada classe de qualidade. 

4.3.1.2. Levantamento material/estrutural 

Esta fase consiste no levantamento das características dos elementos estruturais dos 

pavimentos, tais como o grupo de madeiras a que pertencem (Resinosas/Folhosas) e % 

aproximada do borne e do cerne (Machado et al.; 2000), as dimensões (secções transversais, 

vãos, espaçamentos entre vigas e espessura de soalhos), a existência de tarugamento, 

procurando compreender o seu funcionamento. De igual modo, é importante analisar quais as 

condições de apoio das vigas na parede, se existe folga, e se a ligação apresenta argamassa 

adequada. Refere-se a importância de proceder à limpeza das camadas existentes de sujidade, 

pó, detritos de animais, com escova de fibra vegetal ou sintética e aspirador (Feio et al.; 2006a), 

antes de se iniciar a inspecção visual. 

A informação relativa aos materiais estruturais tornar-se-á completa com a realização de uma 

campanha de ensaios (destrutivos ou não destrutivos) e sondagens. A informação recolhida é 

normalmente apresentada através de esquemas estruturais do edifício, juntamente com cortes 

de secções, podendo ser utilizada para efectuar a modelação numérica do edifício ou de alguns 

elementos estruturais, se tal se vier a verificar necessário. Para complementar a informação 

recolhida poderão ainda ser efectuados levantamentos topográficos e fotogramétricos (Faria; 

2002b).  

4.3.1.3. Levantamento dos danos 

Após o levantamento material é importante fazer um levantamento detalhado dos danos 

existentes nos elementos estruturais de madeira, danos esses que se referiram resumidamente 

em 4.2. A avaliação destes danos vai desde a sua localização, até à medição da sua intensidade 

e actividade, passando pela avaliação das causas que lhe deram origem, verificando, por 

exemplo, a existência de potenciais focos de humidade. É ainda importante identificar a 

qualidade da madeira, verificando a existência de defeitos como nós, fendas, etc., assim como 

detectar zonas com roturas mecânicas ou deformações excessivas (Machado et al.; 2000). 

De facto, deformações excessivas, elementos desalinhados ou uma nítida falta de rigidez do 

pavimento podem indiciar a degradação de alguns elementos de madeira ou das suas ligações, 

com a consequente perda de capacidade resistente da estrutura. Ao mesmo tempo, a 

observação de irregularidades de textura na madeira, alterações de cor, empolamentos da 

película superficial do elemento, serrim ou canais de terra, podem ajudar a descobrir qual o tipo 

de agente causador de degradação (Feio et al.; 2007). 
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Uma vez que nem sempre é possível determinar a extensão dos ataques e a consequente 

quantificação da secção residual, poderá ser essencial realizar ensaios e sondagens para 

completar a informação recolhida, que é normalmente apresentada em mapas de danos do 

edifício. 

4.3.1.4. Classificação visual da madeira. Atribuição de classes de qualidade 

Apesar da existência de vários ensaios complementares ao diagnóstico que serão descritos nos 

pontos seguintes, (Machado; 2006) considera que a avaliação da resistência de elementos de 

madeira antigos assenta muitas vezes nos critérios da classificação utilizados para madeira 

serrada para estruturas novas, e que consistem basicamente na identificação da espécie da 

madeira, na sua qualidade e estado de conservação. Como se poderá ver em 4.5.3.2, a classe 

de qualidade da madeira é determinada com a observação visual dos elementos, tendo em 

conta a grandeza e tipo de defeitos que apresentam. Através do conhecimento deste parâmetro 

e da espécie da madeira é possível, através das normas aplicáveis, EN338 (CEN; 2003a) e 

EN1912 (CEN; 2003c), obter os valores característicos da resistência mecânica, que se podem 

posteriormente utilizar na verificação de segurança dos elementos (Machado et al.; 2000). 

(Machado et al.; 2003) qualifica este tipo de classificação, realizado através do conhecimento 

empírico adquirido pela observação de elementos de madeira em serviço, como o princípio de 

limitação de defeitos, referindo que a maioria dos critérios estabelecidos a partir de 1800 (como 

a dimensão dos nós ou a presença de bolsas de resina) é ainda hoje tomada como válida, e 

abrangida nas normas nacionais de classificação visual da madeira para estruturas. 

Segundo (Machado; 2006), a avaliação da estrutura através desta metodologia pode ser feita de 

duas formas distintas. Na primeira é feita a análise rigorosa de todos os elementos, tendo em 

conta os defeitos existentes e modelos de efeito de defeitos nas suas propriedades mecânicas. 

Aos factores de resistência obtido devem-se ainda afectar coeficientes de correcção, atendendo 

a factores de geometria ou de utilização, incluídos no EC5, e por possíveis danos mecânicos nos 

elementos devido ao tempo em serviço (Machado; 2006).  

Na segunda abordagem, é atribuída a mesma classe de qualidade a todos os elementos, 

ponderando os defeitos apresentados pela globalidade e atendendo à capacidade de 

distribuição de esforços entre os elementos da estrutura, admitindo uma maior percentagem de 

peças de qualidade inferior à classe de qualidade atribuída. Nesta abordagem deve-se atender 

ainda às limitações do emprego das normas de classificação para elementos em serviço 

(dificuldade de visualização, etc.). Segundo o autor, esta segunda abordagem apresenta um 

carácter mais conservativo, uma vez que a classe de qualidade passa a englobar elementos 

com diferentes níveis de defeitos, não tendo em conta que dois elementos da mesma classe de 
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qualidade podem divergir consideravelmente quanto à sua resistência (função do tipo e 

grandeza dos defeitos presentes) (Machado; 2006). 

Em relação à classificação visual da madeira, (Botelho; 2006) refere que, para além de exigir o 

envolvimento de técnicos especializados e experientes e a análise de uma grande quantidade de 

factores, não é sensível à existência de defeitos internos que, como se sabe, podem ter bastante 

influência no valor da tensão de rotura dos elementos. Para além disto, menciona o facto de, em 

elementos estruturais em serviço, não ser normalmente possível inspeccionar todas as secções 

da peça, tornando a sua aplicação difícil, particularmente em pavimentos. 

(Branco et al.; 2004b) corrobora indicando que, mesmo quando aplicada às secções de madeira 

utilizadas actualmente, a classificação visual revela pouca objectividade, uma vez que a inclusão 

numa classe depende da apreciação do técnico, sendo que propriedades importantes como a 

massa volúmica não são consideradas. O facto da classificação ser baseada numa inspecção 

visual efectuada de acordo com uma norma é, segundo o autor, uma das dificuldades do 

processo, já que as actuais normas de classificação visual não foram pensadas para as grandes 

secções usadas nas construções antigas. Um dos exemplos sugeridos para a demonstrar a 

dificuldade de aplicação das regras de classificação é o da limitação de fendas nas peças, já que 

geralmente a aplicação deste critério a elementos de grandes secções resulta numa 

subavaliação da sua resistência devido à grande quantidade de fendas que estes geralmente 

apresentam (Arriaga; 2002). O autor refere ainda a existência de estudos (Salomon; 2000) que 

comprovam a necessidade de modificar as actuais regras de classificação visual de forma a 

possibilitar a classificação de madeiras de grande secção. 

4.3.2. Recolha de informação de arquivo e consulta de manuais antigos 

Uma das etapas do processo de Inspecção consiste na recolha de informação relativa ao edifício 

em estudo, de forma a conhecer o seu enquadramento histórico, arquitectónico e paisagístico. 

Normalmente é possível obter esta informação através de licenças de obra, plantas das 

construções e memórias descritivas nos arquivos municipais. Estes elementos, juntamente com 

dados relativos a eventuais obras ou alterações de projecto, são importantes, na medida em que 

podem revelar soluções construtivas e esquemas estruturais do edifício dificilmente 

reconhecíveis sem esse auxílio. Como refere (Guedes et al.; 2006b) a avaliação histórica do 

edifício e de possíveis intervenções ocorridas no passado é importante para integrar todo o 

conhecimento documental num modelo de intervenção consistente e de respeito pelo edifício.  

No caso particular do NCREP, a confrontação de situações verificadas em obra com os 

projectos originais de alguns edifícios antigos facilitou, por diversas vezes, a percepção de 

alterações estruturais ao projecto, e contribuiu para a resolução dos problemas encontrados. Na 
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figura 4.12 observa-se o alçado principal de um edifício construído em 1856 (Graça; 1856), que 

sofreu obras de remodelação em 1944 (Sobrinho; 1947) com o projecto apresentado na figura 

4.13, que incluiu a demolição das escadas de madeira originais ao nível do rés-do-chão e a 

construção de novas escadas em betão armado, tendo resultado numa deformação 

generalizada dos pavimentos de madeira dos vários pisos.  

 
Figura 4.12. Alçados principais originais de edifício do 

séc. XIX (1856), Porto.  

Figura 4.13. Projecto, datado de 1944, de 

remodelação de edifício do séc. XIX (1856), Porto. 

Outro instrumento importante no conhecimento das construções existentes consiste na consulta 

de manuais antigos, que transmitem informações acerca dos materiais e sistemas construtivos 

utilizados nas épocas em que foram construídos. No capítulo 3 foram descritos vários 

pormenores de soluções construtivas retiradas de alguma desta bibliografia. 

4.3.3. Importância da organização da informação recolhida ao longo da 
inspecção 

O registo exaustivo dos danos revela-se de grande utilidade já que permite uma visão global dos 

problemas, auxiliando na avaliação do seu interrelacionamento, assim como o conhecimento 

completo dos materiais que compõem o edifício e dos esquemas estruturais, permitindo 

estabelecer uma correlação entre os elementos construtivos e os fenómenos observados 

(Ornelas et al.; 2006; Paupério et al.; 2006a). Por sua vez, como se verá em seguida, a forma de 

organização da grande quantidade de informação recolhida acaba por ter uma grande 

importância no auxílio às fases de inspecção e diagnóstico, como é referido em (ICOMOS; 

1999): “A condição da estrutura e dos seus componentes deve ser cuidadosamente 

documentada antes de qualquer intervenção, assim como todos os materiais utilizados em 

tratamentos, de acordo com o Artigo 16º da Carta de Veneza e com os Princípios do ICOMOS 

para a documentação de monumentos, conjunto de edifícios e locais.” 

Deste modo, a informação recolhida deve ser tratada com técnicas de documentação 

adequadas. À medida que aumenta a complexidade e o valor do edifício inspeccionado, 
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aumenta também a quantidade de informação registada e a dificuldade em proceder ao seu 

tratamento e à sua apresentação de forma eficaz e apelativa. O que acontece muitas das vezes 

com os habituais relatórios de inspecção escritos em formato clássico, que disponibilizam 

informação das diversas áreas que intervêm no processo, é que cada técnico consulta apenas a 

informação necessária à sua especialidade (Paupério et al.; 2006b) perdendo-se a relação entre 

as diferentes áreas. 

As dificuldades na documentação e apresentação da informação recolhida, resultantes do uso 

de formatos de apresentação desadequados, são normalmente responsáveis pela deficiente 

ligação existente entre os utilizadores da informação (gestores de projecto, planeadores, 

políticos e decisores) e os fornecedores da informação (técnicos e especialistas). Na medida em 

que os utilizadores da informação são muitas vezes externos à intervenção, é fundamental que 

os relatórios apresentem a informação de forma clara e perceptível e que possa realçar o valor 

do edifício em análise e fundamentar a necessidade da intervenção. Sendo assim, os processos 

de documentação e apresentação da informação consideram-se essenciais para um projecto de 

reabilitação bem sucedido ao nível técnico, financeiro e social (Ilharco et al.; 2007d). 

Devido às inúmeras inspecções efectuadas pelo NCREP a edifícios antigos, e à quantidade de 

informação recolhida em cada uma destas inspecções, tem-se percebido a grande dificuldade 

existente no tratamento e apresentação desta informação, ficando o formato clássico de relatório 

aquém da informação obtida e tornando a inclusão de toda a informação nestes relatórios um 

obstáculo para a sua consulta e manuseamento (Paupério et al.; 2006b).  

Desta forma, na realização dos vários relatórios de inspecção, no âmbito do tratamento, 

sistematização e apresentação de informação, tem-se optado por apresentar a informação 

recolhida de uma forma mais gráfica. O resultado da inspecção pode assim ser apresentado sob 

a forma desenhada e escrita, com as respectivas vantagens na facilidade de exposição da 

informação. São assim elaborados mapas de compartimentos, de sondagens, plantas com 

materiais estruturais e não estruturais, cortes e plantas estruturais, etc., para que seja possível 

sistematizar a organização dos vários espaços e elementos estruturais do edifício, 

estabelecendo uma terminologia e sequência a utilizar ao longo do estudo (Costa et al.; 2002). 

Na figura 4.14 e na figura 4.15 pode-se observar o exemplo duma planta estrutural da cobertura 

e um corte de um pavimento de um edifício do Porto do início do séc. XX que foi analisado pelo 

NCREP (Costa et al.; 2005b). 
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Figura 4.14. Planta estrutural da cobertura de 

edifício do início do séc. XX, Praça Marquês 

de Pombal Porto, (Costa et al.; 2005b).  

Figura 4.15. – Corte ao nível do pavimento de edifício do 

início do séc. XX, Praça Marquês de Pombal Porto, (Costa et 

al.; 2005b). 

Para além destas peças desenhadas relativas à compartimentação e aos sistemas construtivos 

do edifício, são também elaborados mapas de danos em que é possível visualizar a informação 

relativa às diferentes patologias identificadas e ao seu local de ocorrência. 

Na medida em que se considera importante uniformizar as definições dos diferentes danos, 

adoptou-se a terminologia da Informação Técnica do LNEC “Materiais Pétreos e Similares, 

Terminologia das formas de alteração e degradação” (Henriques; 2004a). Este documento, além 

de fornecer as definições dos diferentes danos, associa-lhes um símbolo gráfico que permite a 

sua representação nos levantamentos efectuados. Um exemplo do uso desta terminologia no 

levantamento dos danos dos compartimentos interiores e da fachada principal do edifício 

referido anteriormente (Costa et al.; 2005b) é apresentado na figura seguinte. 

 

 
Figura 4.16. Levantamento de danos num compartimento e na fachada de um edifício do início do séc. XX, 

Praça Marquês de Pombal Porto, (Costa et al.; 2005b). 

No caso particular dos pavimentos de madeira, tem-se verificado que a informação gráfica é 

essencial, fornecendo uma percepção mais completa dos problemas existentes. 

Na figura 4.17 é possível observar o levantamento do estado de conservação dos pavimentos de 

um edifício do séc. XIX situado no largo dos Lóios, no Porto (Costa et al.; 2007b). Neste caso, e 
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uma vez que a camada de soalho tinha sido previamente removida para ser substituída, foi 

possível observar todas as vigas, optando-se por representar o seu estado de conservação 

através de uma cor respectiva (verde para bom estado de conservação; amarelo para estado de 

conservação razoável; e vermelho para mau estado de conservação, necessitando de 

tratamento, reforço ou substituição). Foi simultaneamente elaborada uma tabela com a descrição 

dos danos observados e com as medidas de reparação preconizadas, figura 4.17. 
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Figura 4.17. Esquema gráfico e tabela com levantamento de danos em elementos estruturais dos pavimentos 

de edifício do séc. XIX, Largo dos Lóios, Porto, (Costa et al.; 2007b). 

Na figura 4.18 é possível observar as isolinhas das deformações verticais dos pavimentos de um 

edifício do séc. XIX. Esta representação, juntamente com a do corte longitudinal do edifício com 

as deformações, permitiu transmitir a ordem de grandeza das deformações existentes nos 

pavimentos do edifício. 
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Figura 4.18. Isolinhas de deformações verticais e corte longitudinal com as respectivas deformações dos 

pavimentos. Edifício do séc. XIX. 

Em alguns casos desenvolveu-se inclusivamente um modelo estrutural e arquitectónico 

tridimensional, onde se pode observar a estrutura do edifício, permitindo avaliar o seu 

funcionamento geral e obter medidas, quer de paredes resistentes e divisórias, quer de secções 
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e comprimentos dos vigamentos de madeira dos pavimentos e coberturas. Nas figuras seguintes 

é possível observar os modelos tridimensionais realizados para um edifício do início do séc. XX, 

situado na praça Marquês de Pombal, no Porto (Costa et al.; 2005b). 

  
Figura 4.19. Modelo arquitectónico tridimensional de 

edifício do início do séc. XX, Praça Marquês de 

Pombal Porto, (Costa et al.; 2005b). 

Figura 4.20. Modelo estrutural tridimensional de 

edifício do início do séc. XX, Praça Marquês de 

Pombal Porto, (Costa et al.; 2005b). 

Estes novos elementos de consulta complementam o relatório técnico escrito e permitem a 

inclusão e compilação de informação num formato de consulta mais fácil e visualmente mais 

atractivo. A utilização de informação mais gráfica facilita a troca de informação entre os diversos 

agentes envolvidos no processo de reabilitação, contribuindo para o seu sucesso. Naturalmente 

que no caso de construções de maior dimensão, onde é expectável um maior volume de 

informação a tratar e a organizar, as vantagens introduzidas por este tipo de formato serão ainda 

mais notórias (Paupério et al.; 2006b). Em conclusão, a inspecção com levantamento 

estrutural/material/danos de um edifício deve ser baseada numa metodologia sistematizada, já 

que se considera ser esta uma ferramenta fundamental de apoio a intervenções sustentadas no 

património. 

4.4. Ensaios in situ e laboratoriais  

4.4.1. Ensaios não destrutivos 

4.4.1.1. Introdução 

Existem hoje em dia inúmeros instrumentos que permitem avaliar, de uma forma não destrutiva, 

o estado de conservação dos elementos estruturais de madeira e, inclusivamente, chegar a 

valores de características físicas e mecânicas do material. Desde a utilização de instrumentos 
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mais tradicionais, como o martelo e o formão que, quando usados por pessoal experiente, 

podem dar indicações muito úteis acerca do estado de conservação dos elementos, até ao uso 

de instrumentos mais complexos como o Resistograph, o Pilodyn ou os Sismógrafos, é 

actualmente possível chegar a resultados importantes mantendo a integridade das peças.  

Segundo (Machado et al.; 2000), as técnicas não destrutivas são aquelas que “infligindo ou não 

danos mecânicos aos elementos inspeccionados, não condicionam significativamente a sua 

capacidade resistente”. Este mesmo autor refere ainda que utilização destas técnicas deve ser 

feita numa lógica de interacção, para que o utilizador não se veja confrontado com número 

insuficiente de dados, ou com uma grande quantidade de informação que pode não conseguir 

interpretar correctamente. 

(Feio; 2005) refere ainda que “a inspecção e a avaliação in situ das propriedades da estrutura 

representam uma importante parte da conservação das estruturas históricas de madeira e os 

métodos não destrutivos são excelentes para atingir um bom nível de conhecimento na análise 

estrutural, diagnóstico e inspecção de construções antigas”.  

Faz-se em seguida uma breve descrição dos instrumentos de ensaios não destrutivos que têm 

vindo a ser utilizados pelo NCREP na avaliação de pavimentos de madeira. Não se pretende 

efectuar uma descrição exaustiva de todos os métodos de ensaio não destrutivo existentes no 

mercado, mas sim analisar os ganhos obtidos e as dificuldades sentidas na utilização de alguns 

destes instrumentos ao longo de diversas análises efectuadas a edifícios antigos. Por sua vez, 

no capítulo 6 será analisado com mais detalhe um caso de estudo de um edifício antigo da 

cidade do Porto em que estes métodos foram também utilizados. 

4.4.1.2. Martelo e formão 

O martelo e o formão são instrumentos simples que permitem avaliar de uma forma expedita a 

existência de danos nos elementos estruturais de madeira. Através da comparação entre o som 

originado pelo embate de um martelo numa peça de madeira sã e numa deteriorada, é possível 

perceber a existência de partes degradadas (vazios, degradações internas, fendas, etc.), figura 

4.21. Por sua vez, com a utilização do formão é possível avaliar a dureza superficial da madeira, 

analisando, de uma forma expedita, a sua integridade. 

No entanto, é necessário ter em conta que com estes elementos é muito difícil quantificar a 

extensão da degradação ou a qualidade da madeira sendo que, no caso do martelo, diferentes 

secções transversais, condições de apoio, teores em água da madeira e, inclusivamente, a 

interacção com outros elementos, podem induzir o utilizador em erro (Machado et al.; 2000). 
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4.4.1.3. Higrómetro 

O higrómetro permite a obtenção do teor em água da madeira, contribuindo assim para a 

percepção do potencial de ataques de agentes bióticos, figura 4.22. Um teor em água elevado 

será revelador, por exemplo, de uma deficiência na impermeabilização de fachadas ou 

coberturas. 

  
Figura 4.21. Avaliação da integridade 

de viga de madeira com o martelo. 

Figura 4.22. Medição do teor em água da madeira com o higrómetro. 

A este respeito, (Feio et al.; 2006b) refere que as normas actuais respeitantes à segurança 

estrutural, em particular o EC5 (CEN; 2004b), estabelecem a existência de risco de ataque por 

fungos sempre que a madeira estiver exposta valores de humidade superiores a 20%, sugerindo 

ainda que nas madeiras que já sofreram ataques de fungos, este limite de segurança deva ser 

reduzido para 18%. Desta forma, através de leituras periódicas com o higrómetro, é possível 

actuar preventivamente, eliminando eventuais entradas de água, e verificando zonas com maior 

potencial de ataques de fungos, que normalmente correspondem a detalhes construtivos que 

permitam a acumulação de humidade, ou a zonas que apresentem alterações cromáticas, 

manchas, sujidades, mesmo depois de limpas, uma vez que indiciam ataques anteriores (Feio et 

al.; 2006b). 

Com o conhecimento deste parâmetro é então possível afectar de factores correctivos os valores 

característicos da resistência mecânica dos elementos estruturais (Machado et al.; 2000). Ainda 

assim, este autor refere que o desconhecimento acerca de um eventual tratamento preservador 

aplicado à madeira pode conduzir a erros nas leituras. 

Na inspecção de um pavimento de um edifício do séc. XIX situado no largo de São Domingos, 

no Porto, a leitura de valores de teor em água superiores a 22% indicou a existência de entradas 

de água pela fachada que foram responsáveis pela presença de ataques de insectos xilófagos, 

(Ilharco et al.; 2006). Após várias medições conseguiu-se localizar a zona de entrada de água e 

proceder à sua reparação. Por sua vez, nalguns pavimentos de madeira da Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas, um edifício do Porto do início do séc. XX (Porto), a presença de teores em 

água da ordem dos 20%, juntamente com deficientes condições de ventilação, foi apontada 
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como responsável pelo aparecimento de um fungo de podridão cúbica do tipo Serpula 

Lacrymans (Costa et al.; 2007a). 

4.4.1.4. Videoscópio 

O Videoscópio, figura 4.23, é um instrumento que permite observar zonas de difícil acesso ou 

não visíveis directamente, possibilitando a visualização, por exemplo, de estruturas dos 

pavimentos de madeira através de pequenos buracos, aberturas ou falhas nas tábuas do soalho. 

No caso particular do Palácio de Belomonte, um imponente edifício do séc. XVIII do Porto 

analisado pelo NCREP (Ilharco et al.; 2007c), o Videoscópio foi um precioso auxílio já que 

possibilitou a observação dos vigamentos de alguns pavimentos, tendo-se verificado a existência 

de perfis metálicos de reforço e inclusivamente de alguns ataques de insectos xilófagos, figura 

4.24. Com esta visualização, foi possível concluir, sem danos para a estrutura, que não era 

necessário proceder a reforços de vigas, optando-se apenas por preconizar um tratamento 

curativo da madeira contra os ataques referidos. 

  
Figura 4.23. Videoscópio. Figura 4.24. Observação de estrutura do pavimento 

através do videoscópio. 

4.4.1.5. Resistograph 

O Resistograph é um instrumento utilizado desde 1985 na inspecção de estruturas de edifícios 

antigos e na avaliação da degradação biológica de árvores (Bertolini et al.; 1998), e relaciona a 

energia dispendida na penetração de uma agulha com a resistência da madeira à perfuração. É 

um dos métodos não destrutivos mais utilizados, já que realiza perfurações quase imperceptíveis 

e sem qualquer influência na resistência mecânica da peça sendo, ao mesmo tempo, de fácil 

utilização, necessitando apenas de um operador. 

Os seus resultados são de interpretação simples e proporcionam informação qualitativa de 

grande interesse, já que fornecem um registo desenhado da variação da resistência à 

perfuração, que permite identificar variações de densidade ao longo das secções dos elementos 
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estruturais, anéis de crescimento, zonas de degradação biológica, fendas e vazios existentes 

nas peças, normalmente não visíveis por inspecção visual. 

Por outro lado, (Botelho; 2006) considera o tempo despendido no tratamento de dados e no 

cálculo estatístico e as limitações no fundamento do método que poderão induzir erros, 

sobretudo quando se pretende deduzir valores quantitativos, algumas das desvantagens deste 

método. Para além disso, este autor refere que o método se pode tornar bastante exaustivo já 

que, para que o resultado final seja fiável, devem ser executados no mínimo 30 ensaios por cada 

peça. É ainda importante ter em conta que “o técnico deverá ter conhecimento das propriedades 

da madeira, de forma a ser capaz de analisar correctamente determinados aspectos da saída de 

dados, como a identificação de anéis de crescimento e zonas dos lenhos inicial e final, 

capacidade de distinção entre medições radiais e tangenciais, identificação de defeitos, entre 

outros” (Botelho; 2006), situação que nem sempre acontece. 

• Funcionamento 

Os instrumentos são normalmente constituídos por um elemento perfurador e por um dispositivo 

de recolha e armazenamento de dados (que normalmente inclui as baterias e a impressora), 

figura 4.25, figura 4.26 e figura 4.27. A perfuração realiza-se a velocidade constante, ajustável 

pelo utilizador, através de uma agulha de diâmetro de 1,5mm mais larga na extremidade (3mm), 

com comprimento variável conforme o modelo comercial. Por cada ensaio realizado é obtido um 

gráfico que indica a potência eléctrica consumida com a penetração da agulha no avanço. Este 

gráfico é impresso em papel e armazenado de forma automática na memória do equipamento, 

para que a informação possa ser mais tarde tratada com software apropriado. 

   
Figura 4.25. Resistograph E300. Figura 4.26. Resistograph 3450-S. Figura 4.27. Dispositivo de recolha 

de dados do modelo 3450-S. 

Como a perfuração das peças é feita na direcção transversal, as medições efectuadas podem 

ser radiais ou tangenciais. Na medida em que nas estruturas em serviço, em particular nos 

elementos de secção rectangular, nem sempre é possível distinguir qual o tipo de medição 

efectuada, já que os topos das vigas estão normalmente ocultos, é necessário considerar um 

valor médio. Para (Capuz; 2003) – espécies Pinus silvestris e Pinus nigra, e (Botelho; 2006) – 
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espécie Pinus radiata, esta adopção não é incorrecta já que não existe uma diferença relevante 

entre os valores de Resistograph radiais e tangenciais. 

Para obter valores quantitativos é necessário efectuar um tratamento estatístico dos dados 

recolhidos. Um dos métodos, sugerido por (Botelho; 2006), preconiza a remoção dos valores 

iniciais e finais (1/6 da amostragem em cada extremidade), chegando a um valor médio, 

designado correntemente por Valor de Resistograph (VR). Este procedimento procura ter em 

consideração o facto dos valores iniciais e finais corresponderem a zonas de menor resistência 

e/ou com degradação superficial, podendo influenciar os resultados e caracterização da 

resistência do elemento.  

Depois de obtido o valor de Resistograph (VR), e se tal for aplicável para a espécie de madeira 

em questão, recorre-se a um dos vários estudos existentes que correlacionam este valor com 

propriedades mecânicas da madeira obtidas através de ensaios laboratoriais, tais como a massa 

volúmica (ρ), a tensão de rotura à flexão na direcção do fio (fm) e módulo de elasticidade na 

direcção do fio (E0). 

• Correlações existentes 

Os resultados fornecidos pelo Resistograph são relacionáveis principalmente com a massa 

volúmica da madeira, sendo possível obter um perfil de variação radial desta ao longo da 

perfuração, nomeadamente as diferenças de densidade entre o lenho inicial (ou de primavera) e 

o lenho final (ou de Outono), assim como perdas de densidade devido a degradações/vazios 

(Botelho; 2006). De facto, tanto (Feio; 2005) – espécie Castanea sativa Mill., como Botelho 

(2006) – espécie Pinus radiata chegaram a boas correlações entre a massa volúmica e o valor 

de Resistograph (este último autor chegou a correlações com R2 = 70,1%). 

No entanto, existem algumas limitações na utilização do Resistograph para a obtenção de 

valores quantitativos, particularmente para características mecânicas, já que os estudos 

experimentais que existem são apenas para algumas espécies e nem todas as correlações entre 

os resultados obtidos e as características da madeira são aceitáveis. De facto, em relação às 

características mecânicas, (Feio; 2005) não encontrou correlações aceitáveis entre VR, o 

módulo de elasticidade e a resistência à compressão, tendo concluído que o seu uso para a 

quantificação destas características não é recomendável. Por sua vez, para a espécie de Pinus 

radiata, (Botelho; 2006) chegou a correlações bastante baixas entre VR e fm (R2 = 23,61%) e 

entre VR e E0 (R2 = 46,81%), concluindo que o uso isolado do Resistograph para a obtenção 

destes valores é pouco prudente. No trabalho realizado por este autor é possível encontrar um 

resumo de vários estudos existentes com correlações entre os valores do Resistograph e 

propriedades da madeira. 
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Segundo (Botelho; 2006), a utilização conjunta do Resistograph com outros instrumentos de 

ensaio não destrutivo, tais como um instrumento de ultra-sons designado Sylvatest, permite 

alcançar resultados bastante aceitáveis. Este autor considera mesmo que o Resistograph deve 

ser complementado com outras técnicas não destrutivas para a avaliação in situ da resistência à 

flexão (fm), sugerindo nomeadamente o Georradar e os raios-X, uma vez que os resultados 

obtidos com aquela técnica são pouco sensíveis à existência de certos defeitos localizados, tais 

como os nós em zonas de rotura e/ou de tensões elevadas, que podem ter grande influência no 

valor de fm. 

• Aplicações práticas 

Na inspecção de pavimentos de madeira de edifícios antigos o NCREP utilizou dois modelos 

deste instrumento: o Resistograph E300 (IML), constituído por um elemento perfurador, baterias 

e impressora portátil, figura 4.28 e figura 4.29, e o Resistograph 3450-S (Rinn) constituído por 

um elemento perfurador e pelo dispositivo de recolha e armazenamento de dados (que inclui as 

baterias e a impressora), figura 4.30. 

  
Figura 4.28. Utilização do Resistograph 

para avaliação da integridade de escadas 

de madeira.  

Figura 4.29. Utilização do 

Resistograph em pavimento 

de madeira. 

Figura 4.30. Utilização do Resistograph 

para avaliação da integridade de viga de 

madeira. 

A velocidade de penetração adoptada na análise da maioria das estruturas com o modelo E300 

foi de 5cm/minuto. As agulhas de ambos os modelos têm 1,5mm de diâmetro e são mais largas 

na extremidade (3mm), sendo que a do Resistograph E300 tem comprimento de 300mm e a do 

Resistograph 3450-S de 400mm, o que lhes permite adaptarem-se à maioria das estruturas mais 

comuns de madeira (apesar da agulha garantir um comprimento de perfuração efectiva inferior a 

esses valores). 

O modelo E300 fornece apenas os dados de forma gráfica, em papel, o que acaba por ser uma 

desvantagem em termos de tratamento de dados. Por sua vez, no modelo 3450-S o perfil de 

Resistograph obtido em cada ensaio sai impresso num papel de cera (resolução de 0,1 mm, de 

forma a ser possível ler à escala 1:1 a força exercida por cada unidade de comprimento) e 

armazena-se de forma automática na memória do equipamento (1000 dados por milímetro de 
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penetração) (Casado et al.; 2005), calculando automaticamente o valor médio de Resistograph 

(VR). 

Com estes equipamentos foi possível verificar, por exemplo, que os pavimentos e escadas de 

madeira de um edifício do séc. XIX (1856) situado no largo de São Domingos se encontravam 

em excelente estado de conservação, não necessitando de reforço. 

Por sua vez, numa viga do Palácio de Belomonte, com cerca de 300 anos de idade, foi possível 

descobrir um vazio interior que, em algumas zonas, chegava a atingir metade da secção 

transversal (Ilharco et al.; 2007b). Foi feita a avaliação da extensão da degradação ao longo do 

comprimento do elemento, permitindo estimar o comprimento do reforço a instalar. Nas figuras 

seguintes é possível observar a saída de resultados do Resistograph, sendo visíveis as 

degradações/vazios existentes no perfil radial das peças perfuradas. Como se verifica, a 

informação qualitativa é muito útil, já que transmite a extensão do vazio existente ao longo da 

secção. 

 

 
Figura 4.31. Gráficos obtidos com o Resistograph em vigas do pavimento do Palácio de Belomonte. 

4.4.1.6. Pilodyn 

Outro instrumento frequentemente utilizado na inspecção de estruturas de madeira designa-se 

Pilodyn, figura 4.32 e figura 4.33, e permite conhecer alguns parâmetros físicos da madeira, 

Zona de degradação 
acentuada 

Degradação pontual Degradação 
superficial 

Degradação 
superficial 

Degradação 
superficial 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

103 

como a massa volúmica, a partir de correlações com a dureza superficial, ou seja, com a 

resistência à penetração superficial da madeira medida através da leitura da profundidade 

alcançada pela agulha do aparelho.  

  
Figura 4.32. Pilodyn 6J (Proceq; 2003). Figura 4.33. Esquema de funcionamento do Pilodyn 

(Proceq; 2003). 

Este instrumento possibilita ainda a detecção de diversos tipos de defeitos, quando se associa a 

redução de resistência da madeira à profundidade de penetração da agulha. Nesse sentido, é 

muito utilizado na determinação prévia do aparecimento de doenças através de medições 

periódicas e no estabelecimento de classes e categorias de resistência entre diversas espécies 

de madeira (Feio; 2005). No entanto, é importante ter em conta que a análise da madeira é 

efectuada para pequenas profundidades e que as leituras não permitem a detecção de bolsas 

de degradação no interior dos elementos (Machado et al.; 2000). 

• Funcionamento 

Através da aplicação de uma pancada seca no topo do equipamento, é originada a libertação de 

uma mola que transforma a energia potencial elástica numa energia de impacto. Este impacto 

leva a que uma agulha metálica com 2,65 mm de diâmetro penetre na superfície da madeira 

permitindo o registo da sua profundidade de penetração. A profundidade é marcada enquanto o 

Pilodyn ainda se encontra pressionado contra as peças e é lida em milímetros (0-40 mm, sem 

decimais) na escala do instrumento. 

De forma a evitar reduzir a variabilidade indesejada originada pela orientação dos anéis de 

crescimento, deve-se fazer os disparos num ângulo de 90º entre a direcção de penetração e a 

tangente ao crescimento dos anéis anuais (Feio; 2005). Por outro lado, uma vez que a agulha 

penetra em profundidades pequenas, os resultados são superficiais e o equipamento deve ser 

utilizado com precaução, verificando por exemplo se a camada exterior se encontra deteriorada 

devido ao ataques de agentes bióticos. Uma vez que ensaios efectuados por diversos autores 

demonstraram que o teor em água afecta consideravelmente a profundidade de penetração 

(Bonamini et al.; 2001) é importante avaliar correctamente o teor em água na altura das leituras. 
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• Correlações existentes 

A maioria das correlações existentes entre os valores obtidos pelo Pilodyn e as propriedades da 

madeira são entre a dureza superficial (ou a resistência à penetração superficial) e a massa 

volúmica, o que acaba por ser uma limitação deste equipamento. 

(Gorlacher; 1987) (em (Feio; 2005)) obteve bons coeficientes de correlação (R² = 0.74-0.92, 

dependendo da espécie de madeira) entre a massa volúmica e a profundidade de penetração do 

Pilodyn, para um número de medições elevado, assim como (Feio; 2005), que chegou a uma 

correlação (R² = 0.78) para a espécie de castanho (Castanea Sativa, Mill). No entanto, as 

correlações com características mecânicas são baixas. (Feio; 2005) chegou a alguns valores de 

correlações para o módulo de elasticidade, Ec,90, e para a resistência à compressão 

perpendicular ao fio, fc,90, para a espécie de castanho (Castanea Sativa, Mill) que, sendo baixos, 

não aconselham a sua utilização como medida quantitativa. 

Por sua vez, (Turrini et al.; 1983) (em (Feio; 2005)) propôs relações empíricas correlacionando a 

força de impacto e o módulo de elasticidade, adoptando um factor de redução para o módulo de 

elasticidade baseado na classificação visual dos elementos: 80% para elementos sem defeitos e 

50% para elementos com nós e pequenas partes degradadas. 

• Aplicações práticas 

Nos diversos pavimentos inspeccionados pelo NCREP utilizou-se o modelo Pilodyn 6J, tendo-se 

procurado detectar a existência de defeitos, a partir de medições efectuadas em diversos pontos 

do mesmo elemento estrutural (meio vão e entregas) e entre diferentes elementos estruturais. O 

objectivo era fazer uma análise comparativa e concluir, através de um número alargado de 

leituras, acerca da integridade dos pavimentos, figura 4.34 e figura 4.35. 

   
Figura 4.34. Utilização do Pilodyn para 

avaliação da integridade de um pavimento de 

madeira. Escola Sá de Miranda (séc. XIX), 

Braga, (Delgado et al.; 2007). 

Figura 4.35. Utilização do Pilodyn para avaliação da integridade de 

uma viga de madeira. Edifício António Carneiro (séc. XX), Porto (Costa 

et al.; 2007c). 
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No entanto, para além de uma avaliação qualitativa sobre o estado de conservação dos 

elementos de madeira, o baixo número de correlações existentes na bibliografia para as 

espécies avaliadas não permitiu chegar a valores quantitativos de parâmetros físicos e 

mecânicos. 

4.4.1.7. Sismógrafos 

Os sismógrafos são instrumentos utilizados frequentemente pelo NCREP na avaliação de 

estruturas de edifícios antigos. Para os ensaios de medição de vibração ambiental são utilizados 

dois sismógrafos com 18 bits de resolução, que permitem o registo de acelerações nas três 

direcções, figura 4.36. Estes registos são depois transferidos para um computador onde se 

realiza a análise dos sinais recolhidos. 

  
Figura 4.36. Sismógrafos utilizados na inspecção de um pavimento de madeira. 

As leituras são normalmente efectuadas em diferentes locais dos pavimentos, sendo que a partir 

dos registos de acelerações de cada estação são calculadas as correspondentes densidades 

espectrais de potência, que fornecem as frequências próprias de vibração do pavimento. Por sua 

vez, e como se poderá ver com mais detalhe no capítulo 6, a leitura das frequências próprias 

permite estimar a rigidez dos pavimentos, ou seja, o seu módulo de elasticidade, permitindo 

fazer uma avaliação do seu estado de conservação e da eventual necessidade de 

reabilitação/reforço. 

4.4.1.8. Ensaios de carga 

Os ensaios de carga permitem avaliar, de uma forma rigorosa, a deformabilidade de pavimentos 

e verificar a capacidade resistente a uma dada acção, já que simulam condições reais de carga 

in situ. Nesse sentido, são utilizados pelo NCREP sempre que se considera conveniente para a 

aferição destas características, figura 4.37, apesar de nem sempre ser possível devido aos 

meios que é necessário disponibilizar para a sua realização. Naturalmente que a sua inclusão no 

conjunto dos ensaios não destrutivos só faz sentido se não envolver a inutilização do pavimento 

ensaiado, ou seja, se não se ultrapassar o limite elástico dos elementos estruturais. 
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Figura 4.37. Ensaio de carga de pavimento de madeira. 

Os ensaios são normalmente realizados para cargas da ordem de 1,5x a carga de serviço e 

consistem basicamente na aplicação de carga crescente ou de ciclos de carga-descarga e na 

medição contínua das deformações, através de LVDT. Convém referir que as descargas devem 

ser feitas sem que haja deformações residuais significativas, sinal da permanência do material 

em regime elástico. Antes de realizar os ensaios é importante efectuar o cálculo da estrutura de 

forma a estimar o seu comportamento, tentando assim evitar à priori situações em que o 

carregamento ultrapassasse o seu limite elástico. 

No capítulo 6 é apresentado o caso de um edifício antigo da cidade do Porto em que foi 

realizado um ensaio de carga ao pavimento de madeira, com o objectivo de conhecer o 

comportamento dos seus elementos estruturais. 

4.4.1.9. Identificação da espécie 

A identificação da espécie da madeira inclui-se nos ensaios não destrutivos na medida em que, 

na grande maioria das vezes é conseguida através da remoção de provetes muito reduzidos, 

que não afectam a capacidade resistente do elemento a ensaiar. 

Esta identificação é importante já que, devido à sua natureza biológica, o material lenhoso 

apresenta grande variabilidade em relação às propriedades físico-mecânicas sendo a espécie 

florestal um factor importante na avaliação da capacidade resistente do elemento (Machado et 

al.; 2000). Nos casos em que não é possível identificar o tipo de madeira, através de inspecção 

visual in situ, utilizando factores como a cor, a textura, a diferenciação entre borne e cerne, terá 

então de se proceder à extracção de pequenos provetes para análise laboratorial através de 

lupa ou microscópio. Estes pequenos provetes têm espessuras de cerca de 20μm e devem ser 

correctamente preparados e colorados, permitindo a observação da disposição celular da 

madeira, que é uma característica intrínseca de cada espécie e que lhe confere determinadas 

características comportamentais (Feio et al.; 2006b). 
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4.4.1.10. Outros ensaios não destrutivos 

Existem outros instrumentos de ensaio não destrutivos cujas aplicações, modo de 

funcionamento, vantagens e desvantagens se encontram amplamente referidos na bibliografia. 

Entre eles referem-se os equipamentos de Ultra-sons, o Método das vibrações induzidas, o 

Georradar, a Detecção acústica de insectos xilófagos, a Radiografia, a Dendocronologia, etc. 

Faz-se neste ponto uma breve referência a uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia na 

inspecção de estruturas de madeira, que consiste na utilização de ondas ultra-sónicas. 

A técnica de ultra-sons permite estimar as propriedades mecânicas da madeira, nomeadamente 

o módulo de elasticidade dinâmico, através da velocidade de propagação de sons ao longo das 

fibras. O valor obtido deste parâmetro pode-se, em função da espécie analisada, correlacionar 

com o módulo de elasticidade estático e com a resistência mecânica do elemento (Botelho; 

2006; Machado et al.; 2000). As correlações existentes entre as propriedades mecânicas e a 

velocidade de propagação de ondas ultra-sónicas na direcção longitudinal são, em alguns casos, 

bastante razoáveis (Botelho; 2006). 

É uma técnica bastante útil na detecção de defeitos como nós, fendas e vazios, e fornece boas 

estimativas do módulo de elasticidade à flexão, particularmente quando utilizado em conjunto 

com outras técnicas de inspecção (classificação visual, Resistograph, raios-X, etc.), 

possibilitando ainda a obtenção de um perfil de variação das propriedades mecânicas ao longo 

do comprimento das peças. É bastante adequado em inspecções in situ, uma vez que permite o 

ensaio de peças sem as danificar (Machado; 2003).  

Ainda assim, é importante ter em conta a existência de factores, tais como o teor em água, a 

temperatura, a direcção da medição (existe uma forte dependência dos resultados em relação à 

direcção da propagação da onda), que podem condicionar a velocidade de propagação das 

ondas ultra-sónicas. Por sua vez, para a avaliação da tensão de rotura das estruturas de 

madeira não é um método muito adequado, já que este parâmetro pode ser muito condicionado 

pela existência de defeitos localizados que, por sua vez, podem ter pouco significado no valor 

global da velocidade de propagação de ultra-sons no elemento ensaiado (Botelho; 2006; 

Machado; 2003). (Feio et al.; 2006c) explica que a fraca relação entre este método e a 

capacidade resistente dos elementos pode ser explicada pelo facto do comprimento das ondas 

ultra-sónicas ser geralmente maior do que as dimensões dos defeitos localizados. 

(Machado et al.; 2000) refere ainda que no caso de avaliação da degradação interior de um 

elemento, este método deve ser utilizado apenas quando não houver disponibilidade de 

equipamentos de resistência à furação (por exemplo, o Resistograph), já que este último é mais 

fiável no que diz respeito a essa identificação. 
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4.4.2. Ensaios semi-destrutivos e destrutivos 

4.4.2.1. Introdução 

Para a caracterização mecânica e do estado de conservação dos elementos estruturais podem-

se efectuar ensaios semi-destrutivos ou destrutivos salientando-se, entre estes, os ensaios 

laboratoriais em provetes pequenos isentos de defeitos e em provetes de tamanho real. Como 

se verá em seguida, enquanto os primeiros se podem eventualmente considerar semi-

destrutivos, já que utilizam provetes de tamanho reduzido, podendo não implicar a inutilização 

do elemento estrutural ensaiado, os segundos ensaios, utilizando amostras de tamanho real, 

conduzem à destruição do elemento estrutural ensaiado. Estes dois tipos de ensaios 

normalizados são os seguintes: 

• Os que utilizam provetes de pequena dimensão e isentos de defeitos, e que em Portugal 

se realizam segundo as normas (NP618; 1973), (NP619; 1973), (NP620; 1973), (NP621; 

1973), (NP622; 1973), (NP623; 1973); 

• Os que utilizam provetes de tamanho real, contendo os defeitos naturais da madeira, e 

que são executados com duração determinada e sob condições normalizadas de 

temperatura e humidade relativa do ar. A norma europeia utilizada para a sua realização 

é a EN 408 (CEN; 2003b). 

O comportamento mecânico da madeira é muito diferente quando se ensaiam provetes de 

pequena dimensão e isentos de defeitos ou provetes de tamanho real e com defeitos, 

manifestando-se claramente no modo de rotura à flexão. Nos pontos seguintes descrevem-se os 

comportamentos observados nos provetes e as diferenças mais significativas entre os resultados 

obtidos nos dois tipos de ensaio. 

Naturalmente que, na maior parte das situações, não é possível, nem desejável efectuar ensaios 

destrutivos, já que impossibilitam a preservação de uma parte ou da totalidade dos pavimentos. 

No entanto, existem situações em que a sua realização é possível podendo inclusivamente ser 

úteis para o conhecimento do funcionamento estrutural dos pavimentos. No capítulo 6 será 

referido um caso de estudo no qual foram efectuados ensaios destrutivos num pavimento antigo 

de madeira que iria ser demolido, tendo-se procurado conhecer o funcionamento dos vários 

elementos do pavimento, para que a informação recolhida pudesse ser utilizada em futuras 

intervenções de reabilitação de pavimentos. 
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4.4.2.2. Ensaios em provetes isentos de defeitos 

A obtenção das propriedades mecânicas da madeira através de provetes de pequenas 

dimensões e isentos de defeitos foi bastante utilizada até há 40 anos atrás, apesar de ainda 

continuar a ser adoptada hoje em dia. Os valores obtidos nestes ensaios são normalmente 

afectados por um conjunto de correcções (ou coeficientes de segurança), de forma a ter em 

conta o tamanho da peça real, a existência de defeitos, etc. As normas portuguesas em que se 

baseiam são as seguintes: 

• (NP618; 1973) – Ensaio de compressão axial; 

• (NP619; 1973) – Ensaio de flexão estática; 

• (NP620; 1973) – Ensaio de flexão dinâmica; 

• (NP621; 1973) – Ensaio de tracção transversal; 

• (NP622; 1973) – Ensaio de fendimento; 

• (NP623; 1973) – Ensaio de corte. 

Apesar das normas portuguesas não referirem a aplicação de factores correctivos aos 

resultados dos ensaios, (Alvarez et al.; 2000) indica que sobre os valores obtidos se aplicavam 

alguns factores de correcção, relacionados com a duração de carga, o teor em água da madeira, 

a largura (ou altura) da peça, a qualidade da madeira e o coeficiente de segurança. Este autor 

refere que numa altura em que este procedimento de ensaio começou a ser posto em causa 

(anos 70), Madsen realizou um estudo experimental com o objectivo de confirmar a sua validade 

como forma de prever o comportamento da madeira de tamanho real e com defeitos (Madsen; 

1992). Para isso, através do ensaio de um elevado número de amostras, estudou estes factores 

de correcção, tendo chegado à conclusão que alguns deles se desviam bastante do valor 

indicado, chegando mesmo a ser pouco conservativos, devendo por isso a sua aplicação ser 

feita com algumas reservas. 

Por sua vez, (Alvarez et al.; 2000) refere que em provetes livres de defeitos o efeito da qualidade 

da madeira na resistência é avaliado segundo factores que diminuem a resistência obtida em 

função da qualidade correspondente, ver ponto 4.5.3.2. O autor refere que o facto de se 

considerar a mesma correcção para todas as espécies é errado, na medida em que o que 

acontece na realidade é diferente. De facto, segundo o mesmo autor, as espécies com nós 

pequenos e em grande quantidade comportam-se bastante melhor do que as espécies com nós 

grandes e em pequena quantidade. Sendo assim, o método de classificação é errado, uma vez 

que considera que o efeito dos nós é independente da espécie, ou seja, o efeito da frequência 
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dos nós, que tem influência na resistência, é ignorada. Em relação a este ponto, este autor 

refere inclusivamente a existência de ensaios com provetes de madeira de dimensões 

comerciais, que levaram a concluir que “os sistemas de classificação baseados na redução da 

resistência da madeira livre de defeitos não corresponde bem com a realidade”. 

A grande diferença de comportamento dos dois tipos de provetes (pequenos e de tamanho real) 

manifesta-se quando são submetidos à flexão. No caso do provete pequeno livre de defeitos, e 

admitindo a hipótese de deformação plana da secção (hipótese de Bernoulli), existem três fases 

de tensões diferentes, até se alcançar a rotura, figura 4.38, (Alvarez et al.; 2000): 

• Fase 1 – Os valores máximos das tensões de tracção e compressão encontram-se 

ainda dentro dos ramos de proporcionalidade linear entre tensão e deformação. A 

diferença de módulos de elasticidade em tracção e compressão revela-se nas diferentes 

pendentes das respectivas rectas. Nesta fase existe um pequeno desvio do eixo neutro; 

• Fase 2 – A fibra mais comprimida alcança deformação e tensão correspondentes ao 

início do tramo não linear (curvo) da lei de distribuição das tensões de compressão, 

existindo nesta fase um aumento superior do desvio do eixo neutro de forma a equilibrar 

as resultantes das tensões de tracção e compressão; 

• Fase 3 – A tensão de compressão da fibra extrema alcança o valor último, dando-se a 

plastificação do bordo comprimido e passando a existir um aumento de deformação sem 

haver aumento de tensão. Esta fase termina com a rotura da peça quando se alcança a 

deformação de rotura em tracção, aumentando nessa altura o desvio do eixo neutro. 

 

Figura 4.38. Distribuição de tensões de flexão em provete de madeira isento de defeitos (Alvarez et al.; 2000). 

O início da rotura acontece assim na zona comprimida, onde se dá a plastificação das fibras, 

sendo que em seguida se alcança a rotura das fibras traccionadas através da descida da 

posição do eixo neutro. A rotura dá-se deste modo pelas fibras traccionadas, apesar da sua 

resistência à tracção ser praticamente o dobro da resistência à compressão. 
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Importa referir que a designação destes ensaios como “semi-destrutivos” pode não ser a mais 

correcta, na medida em que a remoção dos provetes pode culminar na inutilização do elemento 

estrutural ensaiado, particularmente no caso dos provetes para ensaiar à flexão. Se se optar 

pela realização destes ensaios, a remoção do provete deve ser feita cuidadosamente, 

escolhendo um local que minimize as consequências negativas para o elemento estrutural. 

4.4.2.3. Ensaios com provetes de tamanho real 

A madeira estrutura (comercial) usada apresenta defeitos e variabilidade de qualidade. Nesse 

sentido, de forma a simular as condições reais, os ensaios realizados actualmente utilizam 

peças de dimensões reais, com os respectivos defeitos associados. As normas europeias que se 

utilizam para a determinação das propriedades mecânicas de peças de madeira nestas 

condições são as seguintes: 

• EN 408 (CEN; 2003b) “Timber Structures. Structural timber and glued laminated timber – 

Determination of some physical and mechanical properties”. Esta norma específica 

métodos de ensaio para a determinação das propriedades mecânicas de peças 

estruturais de madeira maciça ou lamelada colada: módulo de elasticidade em flexão; 

módulo de distorção; resistência à flexão; módulo de elasticidade em tracção paralela ao 

fio; resistência à tracção paralela ao fio; módulo de elasticidade em compressão paralela 

ao fio; resistência à compressão paralela ao fio; módulo de elasticidade em tracção 

perpendicular ao fio; resistência à tracção perpendicular ao fio; módulo de elasticidade 

em compressão perpendicular ao fio; resistência à compressão perpendicular ao fio; 

resistência ao corte. Descreve ainda o modo de determinação das dimensões, do teor 

em água e da massa volúmica das peças de ensaio; 

• EN 384 (CEN; 2004e) “Structural timber – Determination of characteristic values of 

mechanical properties and density”. Esta norma estabelece o procedimento para a 

determinação dos valores característicos das propriedades mecânicas e da densidade 

para uma determinada população de madeira e inclui relações que permitem deduzir os 

valores característicos de algumas propriedades mecânicas a partir dos valores 

característicos da resistência à flexão, densidade e módulo de elasticidade. 

A partir destas normas é possível conhecer os parâmetros físicos e mecânicos da madeira, 

assim como o seu comportamento que, como se referiu, é muito diferente do da madeira isenta 

de defeitos. De facto, se estivermos em presença de uma viga submetida à flexão com um nó 

(ou outro defeito) na zona traccionada, figura 4.39, o modo de rotura inicia-se geralmente junto 

do nó por perda simultânea de resistência à tracção no sentido perpendicular e paralelo ao fio 

(como se poderá verificar no capítulo 6). A secção útil é assim diminuída e a peça entra em 

rotura na zona traccionada (Alvarez et al.; 2000). 
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Figura 4.39. Rotura em flexão de provete de madeira com defeitos (Alvarez et al.; 2000). 

A rotura dá-se como uma combinação de tensões de tracção paralela e perpendicular ao fio e os 

defeitos apresentam uma grande influência no nível de tensão de rotura; quando são 

significativos, o nível de tensão de rotura está geralmente abaixo do limite elástico; se a madeira 

for de boa qualidade, o comportamento da peça aproxima-se do da madeira isenta de defeitos. 

Como refere (Botelho; 2006), o ensaio de peças com defeitos fornece importantes informações 

sobre o comportamento das estruturas de madeira, sendo por isso fundamental analisar 

detalhadamente os vários aspectos relativos à qualidade das peças ensaiadas, tais como o 

número, as dimensões e a localização de nós nas zonas onde ocorre a rotura e a inclinação do 

fio. 

4.4.2.4. Análise comparativa entre os ensaios com provetes isentos de defeitos e com 
provetes de tamanho real 

Conclui-se que a avaliação da resistência da madeira a partir de provetes pequenos e isentos de 

defeitos pode chegar a resultados pouco ajustados à realidade das peças com dimensões reais. 

A sua validade seria maior na época em que foi desenvolvido (1927), já que nessa altura a 

madeira comercial era de qualidade superior à disponível presentemente. 

A madeira livre de defeitos e a madeira comercial com defeitos como nós e fendas apresentam 

comportamento tão distinto que podem considerar-se praticamente materiais diferentes. Sendo 

assim, em grande parte dos casos, o ensaio de provetes pequenos isentos de defeitos poderá 

não ser o procedimento adequado quando se pretende obter as propriedades mecânicas para 

emprego estrutural da madeira. Nesse sentido, a tendência actual na determinação das 

propriedades mecânicas é a de ensaiar peças com as dimensões e nas condições mais 

parecidas com o destino final da madeira.  

Este procedimento faz sentido na avaliação de elementos estruturais novos. No entanto, quando 

se pretende reabilitar estruturas de madeira torna-se discutível, uma vez que implica a 

destruição dos elementos ensaiados. Verifica-se neste ponto a maior orientação dos novos 
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códigos para estruturas novas, em detrimento da verificação da segurança de estruturas 

existentes. 

Considera-se então importante, em intervenções de reabilitação, avaliar a possibilidade e o 

interesse de retirar e ensaiar provetes pequenos isentos de defeitos, tendo em conta as 

limitações de resultados que lhe estão associadas. Os ganhos resultantes do facto de não se 

destruir um ou mais elementos estruturais poderão compensar esta eventual falta de rigor. Com 

o objectivo de analisar a sua fiabilidade e aplicabilidade em intervenções de reabilitação, 

efectuou-se uma campanha de ensaios segundo as duas normas, que será apresentada no 

capítulo 6. 

4.4.2.5. Outros ensaios semi-destrutivos e destrutivos 

Existem outros ensaios semi-destrutivos e destrutivos que é possível realizar, mas que não 

serão aqui abordados. Ainda assim, no capítulo 6 será analisado um ensaio destrutivo em 

particular, realizado pelo NCREP com o objectivo de avaliar a resistência das ligações por atrito 

das vigas de madeira às paredes de alvenaria. 

4.4.3. Utilização dos resultados dos ensaios in situ e laboratoriais 

Como se referiu, através dos ensaios não destrutivos, semi-destrutivos e destrutivos é possível 

quantificar os parâmetros resistentes dos elementos estruturais, sendo os resultados obtidos de 

grande importância e particularmente úteis no fornecimento de dados para o dimensionamento 

ou verificação de segurança dos pavimentos. Estes ensaios encerram vantagens e 

inconvenientes que interessa contabilizar, e que se resumem em seguida: 

• Os ensaios não destrutivos possibilitam, através da utilização de vários instrumentos, 

o conhecimento de algumas características físicas e mecânicas da madeira, sendo 

teoricamente o método mais adequado para a quantificação destas características já 

que é rápido, prático e, acima de tudo, não destrutivo. No entanto, apresenta como 

inconveniente a relativa falta de rigor ou mesmo a impossibilidade de obtenção de 

resultados quantitativos de características mecânicas; 

• Os ensaios semi-destrutivos materializados, por exemplo, através de ensaios em 

provetes pequenos e isentos de defeitos, podem ser muito úteis, já que permitem a 

aquisição de informação importante relativa às características mecânicas da madeira, 

sem no entanto inutilizarem as peças ensaiadas (em particular se forem tomadas 

medidas de reparação para as zonas em que se removeram os provetes); 
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• Os ensaios destrutivos, como são exemplo os realizados em laboratório em provetes à 

escala real, transmitem informação rigorosa relativa às características mecânicas e 

físicas do material, mas provocam a destruição dos elementos, não podendo por isso 

ser, naturalmente, aplicados em todas as situações. 

A opção mais natural em estruturas antigas de madeira será a utilização de ensaios não 

destrutivos. No entanto, estes necessitam de ser desenvolvidos, já que a maioria não 

caracteriza, com a precisão necessária, as propriedades mecânicas do material, focando-se 

principalmente nas suas propriedades físicas (massa volúmica, humidade, e geometria). Outra 

limitação importante relativa a estes ensaios relaciona-se com a sua calibração, já que é 

necessário atender ao teor em água, à espécie de madeira, à massa volúmica, e à direcção da 

realização do ensaio (longitudinal, tangencial, radial) para interpretar os resultados obtidos 

(Machado et al.; 2000). É importante mencionar ainda a eventual imprudência da sua utilização 

directa na avaliação da resistência à flexão das vigas, na medida em que a informação fornecida 

por estes não tem em conta a presença de defeitos localizados, que normalmente têm uma 

grande influência no valor da tensão de rotura à flexão.  

Para contornar o facto de não existir nenhum ensaio não destrutivo que permita isoladamente 

prever com rigor as características resistentes da madeira, (Bonamini; 1995) sugere a 

combinação dos dados obtidos através de várias técnicas não destrutivas, assim como (Feio; 

2005), que indica, inclusivamente, o desenvolvimento de novas técnicas, tais como o Raio-X e a 

termografia. 

Apesar de todos os seus inconvenientes, os ensaios não destrutivos podem ser um bom 

complemento para alcançar um nível de confiança aceitável na análise de estruturas de madeira, 

particularmente tendo em conta que, devido à grande variação das características da madeira, 

mesmo entre elementos da mesma espécie, seria necessário um grande número de ensaios 

laboratoriais para caracterizar as propriedades de uma estrutura com alguma fiabilidade. 

(Botelho; 2006) refere mesmo que para algumas espécies de madeira é possível obter valores 

numéricos, com alguma segurança, das principais propriedades mecânicas (fm e Eo), desde que 

se realize um número alargado de ensaios não destrutivos e sejam utilizadas expressões 

conservadoras definidas por diferentes autores. 

Como se poderá ver no capítulo 6, a utilização dos sismógrafos (outro ensaio não destrutivo) 

permite ainda estimar o módulo de elasticidade médio do pavimento, através do conhecimento 

das suas frequências de vibração sendo que, através da comparação das frequências entre 

diferentes zonas do pavimento, é possível avaliar o seu estado de conservação. A informação 

relativa ao módulo de elasticidade do pavimento permite (juntamente com o conhecimento de 

outros parâmetros) efectuar a verificação dos estados limites de deformação e vibração. 
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4.5. O Diagnóstico. Tratamento e análise da informação 

4.5.1. Introdução  

A importância da fase de inspecção para um conhecimento completo acerca do comportamento 

dos pavimentos de madeira tem vindo a ser evidenciada ao longo deste capítulo, através da 

referência às ferramentas que permitem conhecer as características dos elementos estruturais e 

o seu estado de conservação, tais como a inspecção visual e os ensaios in situ e laboratoriais. 

Para a realização de um diagnóstico que permita chegar a uma conclusão acerca da 

necessidade de intervenção numa estrutura é necessário conjugar toda a informação recolhida 

na fase de inspecção, analisar os materiais e os sistemas estruturais, os danos e interpretar as 

suas causas. Como se referiu em 4.3.3, o registo exaustivo dos danos e dos materiais revela-se 

de grande utilidade permitindo a avaliação do seu interrelacionamento sendo que, a consulta de 

especialistas de diferentes áreas (Arquitectura, História, Arqueologia, Estruturas, Geotecnia, 

Restauro) é bastante profícua, já que a discussão surgida contribui normalmente para um melhor 

entendimento dos problemas (Paupério et al.; 2006a). 

4.5.2. Estabelecimento de modelos estruturais adequados  

Para um melhor conhecimento do comportamento da estrutura em análise são normalmente 

realizados modelos estruturais que, se devidamente calibrados, permitem a comparação dos 

danos teóricos produzidos por diferentes acções com os danos efectivamente observados na 

estrutura (Costa et al.; 2005a). Este autor refere, no entanto, que “o estabelecimento de modelos 

estruturais adequados, baseados em premissas coerentes com a observação da estrutura e com 

os resultados dos ensaios experimentais é uma tarefa difícil, uma vez que os métodos de análise 

estrutural utilizados para construções novas podem não ser precisos nem fiáveis para as 

estruturas históricas, podendo resultar em decisões inadequadas”. Esta situação deve-se, 

nomeadamente, à dificuldade em entender correctamente a complexidade de uma construção 

antiga, às incertezas relativas às características dos materiais mas que se podem conhecer 

mediante ensaios, e à representação imperfeita do comportamento estrutural, associada às 

simplificações adoptadas.  

Estes modelos estruturais podem ser materializados por modelos numéricos, que devem 

descrever a estrutura e os fenómenos associados adequadamente, possibilitando uma correcta 

verificação estrutural dos pavimentos (Costa; 2005; Costa et al.; 2005a). Esta ferramenta de 

cálculo permite uma previsão do comportamento das estruturas de madeira da fase linear até à 

rotura, sendo muito importante para compreender o seu comportamento estrutural.  
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A avaliação da segurança pode então ser efectuada com base na análise dos resultados da 

modelação estrutural e da sua comparação com a capacidade resistente dos elementos que 

compõem a estrutura. Sendo assim, estes modelos devem ter em conta três aspectos 

fundamentais: o esquema estrutural, as características dos materiais e as acções a que a 

estrutura está submetida (Costa et al.; 2005a). O objectivo da modelação deve ainda ser tido em 

consideração, já que poderá influenciá-la. Em relação a este ponto refere-se que a modelação 

pode ser feita com o objectivo de reproduzir e interpretar os danos estruturais encontrados, 

prever a resposta estrutural sob condições ainda não experimentadas, ou simular os efeitos 

resultantes de intervenções de reabilitação e/ou reforço (Arêde et al.; 2002). 

Importa ainda mencionar que a calibração dos modelos numéricos, essencial para uma 

reprodução mais fidedigna do comportamento da estrutura, assume particular importância na 

avaliação da segurança de uma estrutura, e pode ser feita através do conhecimento das 

características físicas e mecânicas do material obtidas através de ensaios realizados, e 

nomeadamente da comparação entre frequências de vibração numéricas e experimentais, que 

permite obter o módulo de elasticidade da madeira (Costa et al.; 2005a). 

4.5.3. Verificação de pavimentos de madeira segundo o EC5 

4.5.3.1. Introdução 

No presente capítulo será feita uma abordagem à verificação dos Estados Limites Últimos (ELU) 

e de Utilização (ELS) preconizada pelo EC5 (CEN; 2004b), que permite concluir acerca da 

necessidade de intervenção nos pavimentos de madeira, particularmente a um nível global. Este 

documento apresenta alguns modelos de cálculo aplicáveis a estruturas de madeira na 

verificação aos estados limites, sendo em geral aplicáveis os modelos de cálculo correntes das 

áreas de “Resistência de Materiais” e de “Teoria de Estruturas” (Faria; 2002a). Segundo este 

autor, existe um conjunto de dificuldades em estruturas de madeira que obrigam à tomada de 

algumas precauções na realização de projectos: 

• A obrigatoriedade de analisar o problema das vibrações e das deformações (muitas 

vezes este estado limite é crítico em termos de dimensionamento); 

• A obrigatoriedade de efectuar análises lineares de 2ª ordem em algumas estruturas; 

• A dificuldade de calcular ligações e a importância que estas têm nos esforços a que as 

peças estão submetidas e a consequente necessidade de escolher correctamente o 

modelo de cálculo de acordo com o processo de ligação escolhido; 

• A influência da temperatura e humidade no comportamento da madeira; 
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• A anisotropia da madeira e a respectiva influência no modo de montar as peças. 

Esta última característica é muito importante já que, devido ao seu comportamento anisotrópico, 

que pode ser aproximadamente definido como transverso isotrópico, a madeira apresenta 

propriedades distintas quando solicitada em diferentes direcções, nomeadamente, na direcção 

perpendicular e paralela ao fio (figura 4.40). Refere-se que, no caso dos elementos estruturais 

principais dos pavimentos, ou seja vigas, as tensões predominantes são de flexão (na direcção 

do fio), compressão (perpendicular ao fio), corte e torção (ambas tangenciais). 

 
Figura 4.40. Curva tensão – extensão em madeira isenta de defeitos na direcção perpendicular às fibras (tracejado) 

e na direcção das fibras (contínuo) (Blass et al.; 1995). 

Sendo assim, no que diz respeito aos ELU em pavimentos é necessário, na maioria dos casos, 

fazer as seguintes verificações:  

• Flexão simples; 

• Risco de instabilidade lateral-torsional ou bambeamento; 

• Corte; 

• Compressão perpendicular ao fio; 

• Torção. 

Para efectuar as verificações é necessário comprovar a validade da condição Sd < Rd, em que Sd 

é o valor de cálculo de um esforço actuante, ou de um conjunto de esforços devidamente 

combinados, e Rd é o valor de cálculo do esforço resistente correspondente.  

Por sua vez, em relação aos ELS é necessário efectuar as seguintes verificações: 

• Deformação; 

• Vibração. 
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Apesar de em alguns casos poder ser necessário efectuar outras verificações, neste trabalho só 

se apresentam estas, que se consideram as mais relevantes.  

4.5.3.2. Factores que influenciam as propriedades mecânicas da madeira. Análise dos 

valores de cálculo a adoptar 

• Teor em água da madeira. Classes de serviço 

A grande influência da humidade da madeira nas suas propriedades mecânicas, que se reflecte 

na sua diminuição com o aumento da humidade, faz com que este factor se deva ter em conta 

nos cálculos. Os ensaios mecânicos para a determinação destas propriedades efectuam-se em 

condições ambientais fixas (20 ± 2º C e 65 ± 5% de humidade relativa) que equivalem, na 

maioria dos casos, a um teor em água da madeira de 12%. Quando este teor em serviço for 

diferente, deve ser efectuada uma correcção das características mecânicas, associando às 

estruturas uma classe de serviço. Estas classes estão dirigidas para o cálculo dos valores 

resistentes e das deformações (instantâneas e diferidas) sob condições ambientais 

determinadas (Alvarez et al.; 2000): 

- Classe de serviço 1, caracterizada por um teor em água dos materiais correspondente a uma 

temperatura de 20ºC ± 2º C e uma humidade relativa do ar ambiente excedendo 65% somente 

durante algumas semanas por ano (esta classe corresponde a um teor em água da madeira de 

equilíbrio). Uma vez que os pavimentos de madeira são estruturas interiores, esta é a classe de 

serviço normalmente associada às suas condições de exposição; 

- Classe de serviço 2, caracterizada por um teor em água na madeira correspondente a um 

ambiente caracterizado por uma temperatura de 20ºC ± 2º C e a uma humidade relativa do ar 

ambiente excedendo 85% somente durante algumas semanas por ano; 

- Classe de serviço 3, caracterizada por condições climáticas que conduzem a valores do teor 

em água dos materiais superiores aos que se verificam na classe de serviço 2. 

• Duração das acções 

As acções influenciam muito a resistência dos elementos de madeira podendo inclusivamente, 

no caso de carregamento de longa duração, diminuir até cerca de 40% a sua capacidade 

resistente instantânea inicial (Negrão; 2001). De facto, a madeira, quando submetida a tensões 

elevadas, sujeita-se a um processo de fluência, sendo a velocidade de aumento da deformação 

praticamente proporcional ao estado de tensão instalado. Neste sentido, a madeira comporta-se 

melhor quando está sujeita a estados de tensão baixos para acções permanentes, suportando 

aumentos localizados de tensões por períodos relativamente reduzidos de tempo. Assim, já que 
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nas peças com maior capacidade resistente as tensões instaladas deverão ser maiores, verifica-

se uma maior influência da duração das acções na resistência e no aumento de deformação 

(Botelho; 2006). 

Uma vez que os ensaios segundo a norma EN408 (CEN; 2003b) se realizam com uma duração 

de acções de 3 a 7 minutos, é necessário corrigir as suas propriedades mecânicas para 

durações diferentes. Sendo assim, para o cálculo da resistência e da deformação, as acções 

associam-se a uma das classes de duração de acções da tabela 4.1definidas pelo EC5 (CEN; 

2004b): 

Tabela 4.1. Classes de duração de acções (CEN; 2004b). 

Classe de duração de 
acções 

Ordem de duração acumulada da 
acção característica Exemplos de acções 

Permanente Mais de 10 anos Peso próprio, divisórias 

Longa duração 6 Meses a 10 anos Armazenagem 

Média duração 1 Semana a 6 meses Sobrecarga uso, neve 

Curta duração Menos de uma semana Neve, vento 

Instantânea   Sismo 
 

No caso dos pavimentos, consideram-se como acções permanentes os pesos próprios da 

estrutura, ou seja, as vigas, os tarugos, o soalho e todos os outros elementos que se encontram 

apoiados no pavimento e que possuam carácter permanente (tectos, etc.), e os seus valores 

calculam-se a partir das dimensões dos elementos e dos pesos volúmicos dos materiais que os 

constituem. Se a estrutura for constituída por madeira classificada, esses valores estão descritos 

na norma EN 338 (CEN; 2003a). No entanto, como é natural, nas estruturas antigas a madeira 

não é classificada, não sendo por isso possível usar os valores definidos nessa norma. 

Por sua vez, as sobrecargas de uso estão relacionadas com a utilização dos edifícios, as 

pessoas, os arquivos, os materiais armazenados, etc. Os valores para as sobrecargas de uso 

específicas de pavimentos encontram-se no Regulamento de Segurança e Acções (RSA; 1983) 

e no Eurocódigo 1 (CEN; 2002) , sendo que para pavimentos de compartimentos destinados a 

utilização de carácter privado (caso das habitações), o valor a adoptar é de 2,0kN/m2. 

De referir que, na maioria dos casos, não é necessário considerar o vento e a neve na análise 

dos pavimentos de madeira interiores. No entanto, segundo o Eurocódigo 8 é necessário 

considerar a acção sísmica no dimensionamento, particularmente no que diz respeito às 

ligações entre elementos (e outros detalhes), de forma a garantir a assegurar uma reserva de 

resistência suficiente (ductilidade e dissipação de energia) (Ceccotti; 1995). No trabalho deste 
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autor são referidos alguns dos cuidados a ter na construção em zona sísmica, assim como 

algumas das soluções utilizadas antigamente nas construções tradicionais. 

Para atender à influência da duração das acções nas propriedades mecânicas (devido à 

ocorrência do fenómeno de fluência) é necessário considerar um factor de modificação da 

resistência, kmod, tabela 4.2, que tem em consideração o tempo de actuação das acções e o 

ambiente de serviço, e é usado como um coeficiente, quase sempre redutor, das propriedades 

mecânicas instantâneas referidas a um teor em água de 12% (Branco; 2001). Tendo em conta 

este factor, o valor de cálculo Xd de uma determinada propriedade do material obtém-se pela 

seguinte expressão: 

Mkd XkX γ⋅= mod  (4.1) 

Em que Xk é o valor característico da propriedade do material e γM é o coeficiente parcial de 

segurança para a propriedade do material que, para a madeira e seus derivados, é igual a 1,3. 

Tabela 4.2. Valores de kmod (CEN; 2004b). 

Classe de duração das acções 
Material Norma 

Classe 
de 

Serviço Permanentes Longa 
duração 

Média 
duração 

Curta 
duração Instantânea 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madeira 
Maciça 

EN 14081-1 
(secções 

rectangulares) 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

 

No caso da introdução de novos elementos de madeira, pode-se reduzir a importância do 

fenómeno de fluência na resistência global de elementos estruturais através da aplicação de 

algumas medidas, nomeadamente o emprego de contra-flechas, a instalação de elementos 

estruturais estabilizados (em termos de teor em água), e a garantia de que os elementos 

estruturais não estarão sujeitos a grandes variações térmicas e higrométricas (Botelho; 2006). 

Nas estruturas de madeira existe a possibilidade de ocorrência do fenómeno de fadiga, que está 

relacionado com a perda de resistência do material devido a variações alternadas e frequentes 

de esforços a que um determinado elemento está sujeito. (Botelho; 2006) refere que este 

fenómeno “é mais importante quando a variação do esforço actuante implica alterações 

frequentes de estados de tensão de compressão para tracção, como resultado, por exemplo, da 

acção do vento e da vibração induzida por máquinas”. Refere-se que o comportamento da 

madeira à fadiga é bom, ao contrário do que sucede em materiais com estrutura quimicamente 

organizada (do tipo cristalino). 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

121 

• Qualidade da madeira  

A qualidade da madeira é um factor muito importante na sua resistência. Os defeitos, como os 

nós, o fio inclinado, as fendas, etc., podem diminuir consideravelmente as suas propriedades 

mecânicas. Sendo assim, foi adoptado para as madeiras o princípio das classes de resistência, 

que consiste na atribuição das principais propriedades físicas e mecânicas a um conjunto de 

madeiras para estruturas, de forma simples e objectiva, facilitando assim a sua aplicação em 

projectos de estruturas de madeira. 

Na Europa, este princípio de classes de resistência foi obtido através da norma EN 338 (CEN; 

2003a) que trata a madeira de forma semelhante ao que já era feito com o betão e com o aço, 

introduzindo assim um factor de segurança adicional na especificação do material, cabendo ao 

projectista escolher a classe de resistência a usar no cálculo, tabela 4.3. 

Tabela 4.3. Classificação de espécies em classes resistentes (CEN; 2003a). 

 

 

Esta norma refere que “a uma população de peças em madeira pode ser atribuída uma dada 

classe de resistência se os respectivos valores característicos de fm,k (resistência à flexão) e ρk 

(massa volúmica) forem maiores ou iguais aos valores da classe respectiva indicados na Tabela 

1 da EN338, e o valor médio de E0,m (módulo de elasticidade) exceda 95% do correspondente 

valor indicado na referida tabela”. 
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As propriedades físicas e mecânicas especificadas na norma EN338 para cada classe de 

resistência associam-se a classes de qualidade que resultam da classificação da madeira em 

função dos seus defeitos (Botelho; 2006). Em Portugal existe apenas norma de classificação em 

classes de qualidade para a espécie de madeira de Pinho bravo (Pinus pinaster Ait.). A norma 

(NP4305; 1995) “Madeira serrada de pinheiro bravo para estruturas – classificação visual” 

classifica a madeira de pinho bravo nas classes de qualidade “E” e “EE”. A atribuição destas 

classes de qualidade assenta nas normas de classificação visual ou mecânica de madeira para 

estruturas, pelo que é necessário definir uma forma de as relacionar com as classes definidas na 

EN338. A norma europeia EN 1912 (CEN; 2003c) “Structural Timber – Strength classes – 

Assignment of visual grades and species” relaciona a madeira de diversas espécies com os 

vários sistemas nacionais de classificação em classes de qualidade e a correspondente 

classificação em classes de resistência. Por exemplo, a classe de qualidade “E” do pinho bravo 

encontra-se associada à classe C18 definida pela norma EN 338. 

• Massa volúmica da madeira  

A massa volúmica é uma característica com uma grande influência nas propriedades mecânicas 

da madeira. No entanto a correlação entre estes parâmetros varia com a espécie de madeira em 

questão e com a sua classe de qualidade e é, em geral, baixa. (Botelho; 2006) considera que, 

para elementos de madeira de resinosas com defeitos equivalentes, existe uma 

proporcionalidade entre a resistência à flexão na direcção do fio e a massa volúmica, sendo que 

para madeiras da mesma espécie florestal e para madeira de folhosas, esta ligação é 

igualmente rigorosa. No entanto, através de ensaios realizados em madeira de castanho, (Feio; 

2005) chegou a correlações fracas entre os dois parâmetros, considerando que esta propriedade 

não pode ser tomada para efectuar a previsão das propriedades mecânicas da madeira. 

• Factor de carga partilhada (distribuída), ksys, (system strength) 

O EC5 admite um aumento das resistências de cálculo dos elementos de madeira, 

multiplicando-os por um factor designado de carga partilhada, ksys, sempre que estes façam 

parte de sistemas estruturais formados por vários elementos iguais, uniformemente separados, e 

que se encontrem unidos transversalmente por uma estrutura secundária (tarugos e soalho, no 

caso dos pavimentos) que, para além de os contraventar, consiga distribuir a carga para os 

elementos vizinhos. Este incremento da resistência explica-se pelo trabalho solidário das peças 

devido à distribuição transversal da carga através da estrutura secundária. Sendo assim, os 

elementos principais mais frágeis assumem uma carga menor do que os mais resistentes graças 

à relação existente entre a resistência e a rigidez das peças de madeira (Alvarez et al.; 2000). 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

123 

O valor admitido pelo EC5 para ksys é de 1,1, se não for realizada uma análise mais detalhada 

para elementos estruturais e sistemas de distribuição de carga. A verificação de resistência 

destes sistemas deve ser feita assumindo que as cargas são de curta duração, sendo que um 

exemplo de estruturas que podem beneficiar deste acréscimo são os pavimentos de madeira 

com vão inferior a 6,0m e com distribuição de carga realizada através de tarugos e de soalho 

(Alvarez et al.; 2000). No capítulo 6 este assunto será abordado com mais detalhe.  

4.5.3.3. Verificação à Flexão Simples (Estados Limites Últimos - ELU) 

As vigas dos pavimentos de madeira são elementos predominantemente submetidos à flexão 

apresentando, fruto das suas características físicas e mecânicas, uma elevada relação 

resistência à flexão/peso, que lhes confere normalmente um bom comportamento a este esforço. 

Como se referiu atrás, esta resistência é influenciada, entre outros factores, pela massa 

volúmica da madeira, pelo seu teor em água, pela duração das acções, pela existência de 

descontinuidades no material, pela inclinação do fio e, particularmente, pela presença de nós e 

outros defeitos (Dias; 1999). 

Como foi possível ver em 4.4.2, sempre que uma secção está sujeita à flexão, pode-se admitir 

que a distribuição de tensões é linear quando em nenhuma fibra é atingida a tensão limite de 

proporcionalidade. Quando este limite é ultrapassado obtém-se uma distribuição de tensões não 

linear que introduz tensões de tracção superiores às de compressão, ficando assim o eixo neutro 

desviado em relação ao centro geométrico (Dias; 1999). 

A verificação do valor de cálculo da tensão actuante de flexão é feita da seguinte forma: 

dmdm fz
I

Msd
,, ≤=σ  (4.2) 

Em que, Msd é o valor de cálculo do momento-flector; I é o momento de inércia segundo o eixo 

do momento; z é a distância na perpendicular desse eixo à fibra; fm,d é o valor de cálculo da 

tensão resistente de flexão.  

(Pfeil; 1994) refere que as vigas de secção circular têm módulos de resistência 

aproximadamente iguais aos de vigas quadradas de área equivalente, podendo ser 

dimensionadas como tal. Para isso, deve-se considerar o lado da secção quadrada equivalente 

h com a expressão: h = 0,886 x d, em que d é o diâmetro da viga. O mesmo autor refere ainda 

que para madeira redonda de “diâmetro variável, adopta-se no cálculo um diâmetro nominal 

constante, igual ao diâmetro no terço da peça, no lado mais fino limitado a uma vez e meia o 

diâmetro na extremidade mais fina”. 
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Na quantificação dos valores de cálculo da tensão resistente a utilizar na verificação da 

segurança dos elementos estruturais dos pavimentos, é importante considerar uma alteração 

preconizada pelo EC5 para o caso das vigas de madeira de secção rectangular com massa 

volúmica inferior a 700kg/m3. Esta alteração está relacionada com o facto de na norma EN338, 

as resistências à flexão e tracção paralelas ao fio estarem referidas a uma altura da secção (ou 

à maior dimensão da secção transversal no caso de tracção) de 150mm. Se a sua altura for 

inferior a 150mm, o valor característico da tensão resistente à flexão fm,k deve ser multiplicado 

pelo factor kh, que é um coeficiente que tem em conta o efeito de volume ou da altura e não é 

aplicável a vigas de secção circular (CEN; 2004b):  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

3.1

150
min

2.0

hkh
 (4.3) 

Com h em mm. A existência deste factor advém da relação entre a resistência da madeira e o 

tamanho da peça, que leva a que, quanto maior for o seu volume, menor é a sua tensão de 

rotura. Este comportamento justifica-se com base na teoria de rotura frágil, na qual o material se 

assimila a uma cadeia em que a falha da ligação mais frágil conduz à falha do conjunto: quanto 

maior é o número de ligações, maior é a probabilidade de rotura. A aplicação prática deste 

fenómeno no cálculo reduz-se às solicitações de flexão e tracção paralela e perpendicular ao fio, 

desprezando o seu efeito de corte (Alvarez et al.; 2000). Deste modo, os valores de cálculo para 

da resistência à flexão da madeira deverão ser obtidos a partir da seguinte equação. 

M

km
hsysdm

fk
kkf

γ
,mod

, ×=  (4.4) 

4.5.3.4. Verificação da Instabilidade lateral-torsional ou Bambeamento (ELU) 

Em vigamentos de secção rectangular é necessário ter em conta o fenómeno de instabilidade 

lateral-torsional ou bambeamento, analisado no ponto 3.3.3. Através da figura 3.24 e da figura 

3.25, foi explicado que se o valor de M for inferior a Mcrit., a viga se deforma no plano vertical 

devido à flexão segundo o eixo perpendicular ao da viga; quando atinge o valor de Mcrit., a viga 

passa a sofrer também deslocamento horizontal por rotação, originado pela encurvadura da 

zona comprimida. Para uma viga simplesmente apoiada sob a acção de um momento uniforme, 

o valor do momento crítico, Mcrit, é dado pela seguinte expressão: 

L

IGIE
M torz

crit
05,005,0π

=  (4.5) 
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Em que E0,05 é o valor característico do módulo de elasticidade; G0,05 é o valor característico do 

módulo de distorção; Iz é o momento de inércia segundo o eixo fraco, Itor momento de inércia 

torsional; L é o comprimento do elemento. 

Como se referiu, a expressão de Mcrit é aplicável para uma viga simplesmente apoiada com dois 

momentos aplicados. Se a viga tiver outro tipo de carregamento ou diferentes condições de 

apoio, o valor do momento crítico é calculado substituindo o valor de L por Lef que se calcula 

multiplicando L por βv que é dado na tabela 4.4. 

Tabela 4.4. Factor βv para distintas condições de apoio e carregamento (Alvarez et al.; 2000).  

 

 

Finalmente, a tensão crítica de bambeamento correspondente a Mcrit, para uma viga de secção 

transversal rectangular é dada por:  

2205,005,005,0

2

,
/1

/63.01
hb

hbGEE
h

b
Lef

critm
−

−
=

πσ  (4.6) 

Em que b e h correspondem à largura e altura da secção transversal da viga, respectivamente. 

Refere-se que nas vigas de secção circular não se considera a ocorrência deste fenómeno de 

instabilidade (Pfeil; 1994). 

(Alvarez et al.; 2000) constatou que é possível simplificar esta expressão já que, para diferentes 

relações de b/h, os valores do segundo radical variam muito pouco. Sendo assim, e 

considerando uma relação de E/G=16, obtém-se a seguinte expressão simplificada da tensão 

crítica de bambeamento: 

ef
critm hL

bE 2
05,0

,
75.0

=σ  (4.7) 
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A verificação deste fenómeno de instabilidade preconizada pelo EC5 para elementos estruturais 

de secção rectangular submetidos à flexão passa pelo cumprimento da seguinte condição: 

dmcritdm fk ,, ≤σ  (4.8) 

Em que kcrit é um coeficiente que tem em conta a redução da resistência à flexão devido a este 

fenómeno e que apresenta os seguintes valores, EC5 (CEN; 2004b): 
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Em que λrel,m é a esbeltez relativa em flexão, dada pela seguinte expressão: 

critm

km
mrel

f

,

,
, σ

λ =  (4.10) 

Substituindo-se σm,crit pela equação 4.7, verifica-se que λrel,m depende das propriedades 

mecânicas da madeira, das dimensões da secção transversal da viga e do comprimento eficaz 

de bambeamento. Refere-se que, segundo o EC5, o valor de kcrit poderá considerar-se igual à 

unidade, correspondendo à inexistência de bambeamento, se os deslocamentos transversais do 

bordo comprimido e a rotação dos apoios em torno do eixo longitudinal estiverem restringidos. 

Em pavimentos de madeira, uma vez que a presença de tarugos e de soalho reduz o 

comprimento livre do bordo comprimido das vigas, a possibilidade de ocorrência deste fenómeno 

de instabilidade, que diminui consideravelmente a sua capacidade resistente, é bastante 

reduzida. No entanto, se se pretender reduzir ainda mais a sua probabilidade de ocorrência, 

pode-se ainda aumentar a rigidez de flexão lateral (EI) e de torção (GJ) da secção, assim como 

restringir os movimentos de apoio que facilitam o surgimento de instabilidade, tornando a ligação 

viga-parede mais rígida (Branco; 2001), ver capítulo 5. 

4.5.3.5. Verificação ao Corte (ELU) 

O esforço de corte nos pavimentos de madeira dá-se essencialmente na zona dos apoios das 

vigas, e surge através de tensões tangenciais de corte em que as fibras são cortadas 

transversalmente, ocorrendo o seu esmagamento. Por outro lado, pelo facto de estarem 

submetidas simultaneamente à flexão e ao corte, desenvolvem-se ao longo das vigas tensões 

tangenciais de corte e de deslizamento, dando-se muitas vezes a rotura segundo o plano mais 

fraco, ou seja, por deslizamento (Branco; 2001), figura 4.41. 
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Figura 4.41. Tensões tangenciais de corte e de deslizamento (Alvarez et al.; 2000). 

A verificação da resistência ao corte segundo o EC5 é feita através do cumprimento da seguinte 

condição: 

d,vsd f≤τ  (4.11) 

Em que τsd é o valor de cálculo da tensão actuante de corte (ou tangencial) e fv,d é o valor de 

cálculo da tensão resistente de corte. 

Segundo a norma EN338 (CEN; 2003a) os valores característicos da tensão resistente variam 

entre 1,8MPa e 6,0MPa. Por outro lado, de acordo com a norma EN 384 (CEN; 2004e), se não 

existirem amostras de tamanho estrutural para ensaiar, os valores característicos da resistência 

ao corte podem ser obtidos a partir dos valores característicos da resistência à flexão, através da 

seguinte equação: 

( )⎩
⎨
⎧

= 8.0
,

, 2.0
8,3

min
km

kv f
f  (4.12) 

Com fv,k e fm,k em (N/mm2). No cálculo da tensão de corte (ou tangencial) máxima consideram-se 

as expressões da resistência dos materiais, para materiais homogéneos e isotrópicos (Branco; 

2001): 

hb
Vsd

sd ×
= 5.1τ  (4.13) 

Em que Vsd é o valor de cálculo para o esforço transverso actuante. Se existirem cargas 

pontuais situadas a uma distância igual ou inferior a 2h do eixo do apoio, o valor de Vsd vem 

reduzido da seguinte forma (Branco; 2001): 

h
dVV sdrsd 2, =  (4.14) 
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Em que Vsd,r é o valor reduzido do esforço transverso e d é a distância da carga pontual ao eixo 

do apoio. (Alvarez et al.; 2000) refere que, para as dimensões correntes de vigas, de forma a 

cumprir a deformação e a resistência à flexão, o corte não tem uma grande importância, com 

excepção de peças de secção variável, de vigas curtas com cargas pontuais elevadas ou de 

vigas com entalhes nas extremidades. 

4.5.3.6. Verificação à Compressão perpendicular ao fio (ELU) 

A resistência à compressão na direcção perpendicular ao fio depende da distribuição da carga 

na viga sendo que, se esta for toda comprimida, as fibras são apertadas entre si até que seja 

atingida a tensão correspondente ao seu esmagamento. No caso dos pavimentos, este tipo de 

esforço dá-se principalmente nas zonas de apoio das vigas, onde se concentra toda a carga em 

pequenas superfícies que devem ser capazes de transmitir a reacção sem sofrer deformações 

importantes ou rotura (Alvarez et al.; 2000).  

Os danos dão-se então essencialmente por esmagamento transversal nos apoios ou devido a 

cargas concentradas. A figura 4.42 apresenta um gráfico da relação tensão-deformação num 

ensaio de compressão perpendicular ao fio, sendo possível observar que o comportamento só é 

linear num primeiro tramo e que a rotura se produz num esmagamento sem chegar à rotura clara 

(Alvarez et al.; 2000). 

 
Figura 4.42. Relação tensão-deformação em compressão perpendicular ao fio (Alvarez et al.; 2000). 

Quando a zona comprimida do elemento diminui, a rigidez torna-se maior e as alterações no seu 

valor, que são menos acentuadas, surgem para tensões mais elevadas. Este comportamento, 

juntamente com o aumento de resistência, justifica-se pela transferência de carga através das 

fibras para as zonas descarregadas. Se apenas uma das faces da viga for carregada, a 

resistência à compressão perpendicular ao fio aumenta com a maior possibilidade de 

distribuição das tensões pelas fibras não comprimidas (Branco; 2001). 

Como todas as outras características resistentes da madeira, a resistência à compressão é 

muito afectada pelo teor em água da madeira e pelo tempo de duração das acções, diminuindo 

com o aumento destes. Sendo assim, os valores característicos devem ser afectados pelo 

coeficiente correctivo kmod para se obter o valor de cálculo respectivo. As descontinuidades na 
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madeira afectam normalmente a sua resistência apesar de, no caso particular da presença de 

nós, a influência poder não ser elevada, com excepção do prejudicial fio inclinado que a 

presença do nó necessariamente provoca na madeira (Dias; 1999). 

Como se referiu, a verificação pelo EC5 dos elementos submetidos à compressão perpendicular 

ao fio é normalmente feita nas zonas dos apoios, onde a tensão é máxima, através do 

cumprimento da seguinte condição: 

dccdc fk ,90,90,,90, ⋅≤σ  (4.15) 

Em que, σc,90,d é o valor de cálculo da tensão actuante de compressão perpendicular ao fio na 

zona de contacto; fc,90,d é o valor de cálculo da tensão resistente de compressão perpendicular 

ao fio do elemento; e kc,90 é um coeficiente de majoração que tem em conta a distribuição da 

carga, a possibilidade de deslizamento e o nível de deformação por compressão. Geralmente, o 

valor de kc,90 é tomado igual a 1,0. No entanto, em alguns casos referidos pelo EC5 (CEN; 

2004b) pode ser superior, sendo que o valor máximo que é possível adoptar é 4,0. No caso dos 

apoios extremos das vigas, e sempre que a distância da extremidade do suporte à extremidade 

da viga (a) for inferior ou igual a (h/3), temos a seguinte expressão para o cálculo deste 

parâmetro: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
l

hlkc 12
1

250
38,290,  (4.16) 

Por sua vez, no caso dos suportes intermédios temos: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
l

hlkc 6
1

250
38,290,  (4.17) 

Em que ap é a largura do apoio, figura 4.43. 

 
Figura 4.43. Viga apoiada (CEN; 2004b). 

Refere-se que no cálculo da área de apoio das extremidades das vigas, embora a sua rotação 

produza uma concentração de tensões no bordo interno do apoio, admite-se uma tensão 

uniforme (Pfeil; 1994). 
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Á semelhança do que acontece com as outras propriedades da madeira na direcção 

perpendicular ao fio, a resistência à compressão na direcção perpendicular é muito inferior à 

existente na direcção paralela ao fio, exibindo valores característicos variáveis entre 4,3MPa 

(classe C14) e 13,5MPa (classe D70), EN338 (CEN; 2003a). 

A norma EN 384 (CEN; 2004e) define as seguintes relações entre esta característica e a massa 

volúmica da madeira: 

kkcf ρ007.0,90, =   Para madeira de resinosa (4.18) 

kkcf ρ015.0,90, =  Para madeira de folhosa (4.19) 

4.5.3.7. Verificação à Torção (ELU) 

A torção não é um esforço muito comum nas estruturas correntes de madeira, sendo o seu 

comportamento condicionado pela sua baixa resistência à tracção paralela ao fio que leva 

normalmente à sua rotura segundo linhas de tracção perpendiculares ao fio (Branco; 2001). A 

análise deste esforço segundo o EC5 baseia-se na verificação da seguinte condição: 

dvshapedtor fk ,, ×≤τ  (4.20) 

Em que τtor,d é o valor de cálculo da tensão resistente de torção e kshape é um coeficiente que 

depende da secção transversal do elemento (CEN; 2004b): 

Tabela 4.5. Coeficiente kshape (CEN; 2004b). 

Para secções transversais circulares 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ +

=

0,2

15,01min

2,1

b
hkshape

 

Para secções transversais rectangulares (h é a maior e 

b é a menor dimensão da secção transversal) 

(4.21) 

Mais uma vez, e tal como para as restantes solicitações atrás referidas, consideram-se válidas 

para a análise das tensões provocadas pela torção (τtor,d ), as expressões habituais da 

Resistência dos Materiais para materiais homogéneos e isotrópicos (Branco; 2001): 

Secções circulares:                     3d,tor r
Mt2

⋅
⋅

=
π

τ  (4.22) 

Secções rectangulares:                     2d,tor bh
Mt

⋅⋅
=

α
τ  (4.23) 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

131 

Em que Mt é o valor do momento torsor, r é o raio da secção transversal da viga, h e b a maior e 

menor dimensões da secção transversal da viga, e α é um coeficiente que tem em conta a 

relação entre h e b (Alvarez et al.; 2000), tabela 4.6. 

Tabela 4.6. Coeficiente α que tem em conta a relação entre h e b (Alvarez et al.; 2000). 

h/b 1.00 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 4.00 6.00 8.00 10.00 ∞ 

α 0.208 0.231 0.239 0.246 0.258 0.267 0.282 0.299 0.307 0.313 0.333  

(Branco; 2001) refere a existência de situações em que, juntamente com tensões de torção, se 

dão tensões de corte, indicando a inexistência de referências no EC5 a esta situação, podendo-

se, nos casos em que tal se aplique, utilizar o critério de Mohler-Hemmer: 

1
2

,

,

,

, ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

dv

dv

dtor

dtor

ff
ττ

 (4.24) 

Em que τv,d é o valor de cálculo da tensão de corte e ftor,d é o valor de cálculo da tensão 

resistente à torção. Uma vez que ftor,d é superior a fv,d  pode-se aplicar, pelo lado da segurança, a 

simplificação de o considerar igual a fv,d (Alvarez et al.; 2000). 

4.5.3.8. Verificação da Deformação (Estados Limites de Utilização - ELS) 

A madeira, devido à sua natureza visco elástica, apresenta uma fluência considerável, podendo 

a sua deformação final atingir o dobro da deformação instantânea, se as condições ambientais e 

de duração das acções assim o proporcionarem. Por essa razão, os critérios de utilização 

relacionados com a deformação limitam frequentemente as dimensões dos elementos 

horizontais de madeira. 

De facto, a deformação da madeira a longo prazo sob carregamento depende muito das 

condições ambientais, mesmo sabendo-se que a fluência num elemento com um teor em água 

alto e constante é apenas ligeiramente superior ao dum elemento com teor em água baixo e 

constante. Na realidade, o factor mais importante é a intensidade da variação do teor em água 

do material, o que significa que a deformação a longo prazo é maior para madeira situada no 

exterior, com rápidas e frequentes flutuações de humidade relativa, do que em madeira situada 

no interior, em que o clima é controlado. Pela mesma razão, a madeira com secções 

transversais grandes exibe uma menor fluência do que a madeira com menores secções, já que 

no primeiro caso o material tem uma resposta mais lenta a flutuações da humidade relativa da 

envolvente (Thelandersson; 1995). 

Ainda assim, no caso dos pavimentos, e devido ao facto de, na maioria das situações, estes 

corresponderem a classes de serviço 1 (ver ponto 4.5.3.2), a situação poderá não ser tão grave 
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como em estruturas exteriores. No entanto, a entrada de água para o interior dos edifícios pode 

contribuir para que sejam reunidas as condições para um aumento das deformações.  

Interessa assim considerar as deformações instantâneas e as deformações finais, que têm em 

conta o fenómeno da fluência. No dimensionamento através do EC5, a quantificação das 

deformações é feita tendo em consideração esta divisão, subdividindo-se ainda as deformações 

nas provocadas por acções permanentes e por acções variáveis. Para proceder à avaliação das 

deformações calcula-se então a deformação instantânea, que se afecta depois de um coeficiente 

que tem em conta a fluência devido aos carregamentos (Branco; 2001). Sendo assim, a 

deformação final, ufin, é calculada por: 

( )definsfin k1uu +⋅=  (4.25) 

Em que kdef é um factor que tem em conta a classe de serviço e a duração das acções, e cujos 

valores se encontram na tabela 4.7. 

Tabela 4.7. Valores de kdef (CEN; 2004b). 

Classe de serviço 
Classe de duração das acções 

1 2 3 

Permanente 0.6 0.8 2.0 

Longa duração 0.5 0.5 1.5 

Média duração 0.25 0.25 0.75 

Curta duração 0.0 0.0 0.3 
 

(Alvarez et al.; 2000) refere que no caso de madeira maciça colocada em obra com teor em 

água superior ao ponto de saturação, ou seja, que vai sofrer secagem em serviço, deve ser 

acrescentado 1,0 a estes valores de kdef. 

Por sua vez, as deformações instantâneas (flechas a meio vão) para as acções permanentes e 

variáveis são calculadas através das seguintes equações da Resistência dos Materiais: 

• Numa viga simplesmente apoiada submetida a uma carga pontual (F): 

⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
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⎞
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⎛××+
×

==
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5
61

48 L
h

G
E

EI
LFfuins  (4.26) 

• Numa viga simplesmente apoiada submetida a uma carga uniformemente distribuída (q): 
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Como se verifica, o módulo de elasticidade da madeira na direcção paralela ao fio adopta 

valores diferentes conforme se trate de solicitações de compressão ou tracção. No entanto, na 

prática é utilizado o valor “aparente” do módulo de elasticidade em flexão, que resulta de um 

valor intermédio entre o de tracção e o de compressão (Alvarez et al.; 2000). 

Refere-se ainda que a parcela de deformação devido ao esforço transverso (uv) é baixa 

relativamente à parcela devido ao momento-flector (um) (Thelandersson; 1995): 

2

96,0 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛××=
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h

G
E

u
u

m

v
 (4.28) 

Para o caso de uma viga simplesmente apoiada submetida a uma carga distribuída, o quociente 

entre a deformação por esforço transverso e por flexão é aproximadamente igual a 0,15 para 

L/h=10 e menos de 0,05 para L/h=20. Para uma carga concentrada o quociente é cerca de 20% 

superior (Thelandersson; 1995). Tomando como exemplo os pavimentos dos edifícios do Porto, 

com vãos de 5,0m e secções com 0,20 de altura (L/h=25), verifica-se que a contribuição do 

esforço transverso para a deformação é muito reduzida (da ordem dos 2%). 

As flechas calculadas referem-se ao meio vão das vigas. No entanto, se um elemento não 

estrutural ligado à viga necessitar de ser protegido contra deformações excessivas, a flecha no 

ponto onde esse elemento está colocado deve ser calculada. Por sua vez, a escolha da 

combinação de acções para o cálculo das flechas deve depender das consequências esperadas 

para as deformações excessivas (Thelandersson; 1995). 

• Limitação das deformações. Metodologia do EC5 

As deformações admissíveis dos pavimentos são limitadas pelas seguintes razões (Alvarez et 

al.; 2000; Thelandersson; 1995): 

• Questões de uso e aspecto, de forma a evitar ondulações do pavimento; 

• Questões funcionais, evitando danos em elementos não estruturais como paredes 

divisórias (por exemplo de tabique); 

• Questões de equipamento, como por exemplo as canalizações, evitando o seu mau 

funcionamento. 
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Para as vigas de pavimentos de madeira simplesmente apoiados têm-se diferentes 

componentes de deformação, figura 4.44. 

 
Figura 4.44. Componentes da flecha numa viga simplesmente apoiada 

Em que u1 é a deformação devida às acções permanentes imediatamente após o carregamento; 

u2 é a deformação devida às acções variáveis e a alguma carga permanente variável com o 

tempo; u0 é a contraflecha (se existir, caso em que deve tomar um valor de 1,5 vezes a 

deformação devida a cargas permanentes); unet é a flecha aparente dada por: 

unet = u1 + u2 – u0 (4.29) 

Refere-se ainda que a flecha final (ufin) é igual à soma de u0 e unet. 

O EC5 define basicamente dois critérios para limitar a deformação das estruturas:  

• O primeiro serve para limitar as deformações que podem produzir danos em elementos 

não estruturais (Thelandersson; 1995), e é verificado através da limitação das 

deformações instantâneas devido a cargas variáveis (u2, ins ); 

• O segundo limita a deformação devida à carga total (unet, fin e ufin) e é importante para 

cumprir requisitos de funcionalidade e de aspecto visual. É um limite mais flexível do que 

o anterior, já que neste caso o critério é baseado numa combinação de carga mais 

severa (Thelandersson; 1995). 

Na tabela 4.8 indicam-se os valores limite definidos pelo EC5 para o cumprimento destes 

critérios, sendo que para a verificação as deformações são calculadas considerando os valores 

característicos das cargas. 

Tabela 4.8. Valores limite para deformações (CEN; 2004b). 

 
u2, inst  

Flecha instantânea 
u2, fin 

Flecha final 
unet,fin 

Flecha final 

Viga simplesmente apoiada L/300 a L/500 L/250 a L/350 L/150 a L/300 

Consola L/150 a L/250 L/125 a L/175 L/75 a L/150 
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Os valores limite em relação ao primeiro critério dependem da natureza e detalhe dos elementos 

não estruturais (tais como tectos estucados) que podem sofrer danos. Em relação ao segundo 

critério, os valores limite dependem de factores como o tipo de edifício, tipo de estrutura, se a 

viga é visível ou não, a atitude dos utilizadores do edifício, sendo, por exemplo, os requisitos 

normalmente muito maiores em edifícios residenciais do que em edifícios industriais 

(Thelandersson; 1995). 

(Alvarez et al.; 2000) refere que no caso de pavimentos ligeiros e com baixa rigidez à flexão, 

podem-se produzir sensações incómodas para os utilizadores devido à deformação, devendo 

então ser aplicado um limite de deformação devido a cargas variáveis de L/360. 

4.5.3.9. Verificação da Vibração (ELS) 

Nos edifícios habitacionais, o dimensionamento de pavimentos de madeira ao estado limite de 

vibração tem em consideração a resposta humana aos seus efeitos. Aliás, a causa mais comum 

de excitação dos pavimentos é o próprio movimento das pessoas, que origina uma cadência de 

impactos, em que cada um causa uma resposta transitória de vibração amortecida (Hu et al.; 

2001). A análise desta resposta transitória pode ser útil para avaliar as propriedades de vibração 

dos pavimentos considerando-se que, em relação à resposta humana à vibração transitória de 

um pavimento, parâmetros como a frequência, a magnitude e o amortecimento são os mais 

importantes. 

O comportamento vibratório do pavimento é influenciado pela rigidez, massa, amortecimento e 

esquema estrutural. Em grande parte dos casos, as características de rigidez do material são 

adequadas para assegurar satisfatoriamente o comportamento vibratório do pavimento. No 

entanto, acontece por vezes os pavimentos dimensionados para cumprir o critério da 

deformação sob cargas uniformemente distribuídas exibirem problemas de vibração. De facto, o 

uso de parâmetros de resposta estática, como as deformações, apesar de fornecer algum 

controlo, nem sempre produz um comportamento satisfatório (Hu et al.; 2001). 

(Ohlsson; 1988) concluiu que para contabilizar adequadamente os factores que afectam a 

resposta humana à vibração dos pavimentos, devem ser considerados dois critérios para 

pavimentos leves com frequências fundamentais superiores a 8Hz. Estes critérios foram os 

adoptados pelo EC5 (CEN; 2004b) no dimensionamento dos pavimentos ao estado limite de 

vibração, assegurando que as acções que actuam sobre um determinado elemento estrutural ou 

estrutura não causem vibrações que possam implicar o seu funcionamento desadequado ou um 

nível de desconforto inaceitável por parte dos utilizadores. 
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• 1º CRITÉRIO 

Segundo (Ohlsson; 1988), o primeiro critério existe para suprimir o movimento devido às 

componentes de frequência baixa (inferiores a 8Hz), que são originadas pelos passos. Uma vez 

que as frequências do pavimento são, à partida, superiores a 8Hz, as componentes de baixa 

frequência tendem a produzir movimentos que são de natureza semi-estática, sendo por isso 

suficiente o controlo da deformação estática. A aplicação deste critério pressupõe o 

cumprimento da seguinte condição: 

5.1≤Fu  (4.30) 

Em que u (mm) é o valor da flecha máxima provocada por uma força estática concentrada F 

aplicada em qualquer local do pavimento. Para o cálculo das deformações a meio vão pode-se 

utilizar a equação seguinte: 

longEI
FLu

)(48

3
=  (4.31) 

Em que (EI)long é a rigidez do pavimento na direcção das vigas e que segundo (TRADA; 1998) 

pode ser calculada multiplicando um factor de 1,2 à rigidez das vigas, que simboliza o aumento 

de rigidez conferido pelo soalho. Nesta equação é desprezada a parcela referente ao esforço 

transverso. O documento (TRADA; 1998) sugere a introdução de um factor que tem em conta a 

distribuição de carga entre diversos membros de um pavimento quando submetidos a cargas 

concentradas. O factor sugerido α é igual a 0,5, ou seja, considera-se que apenas 50% da carga 

é absorvida pela viga carregada sendo que os outros 50% vão para as outras vigas. Se para 

além disso considerarmos a parcela de esforço transverso, temos a seguinte equação: 
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• 2º CRITÉRIO 

O segundo critério existe para limitar a magnitude da resposta transitória devido ao impacto do 

pé (calcanhar) no pavimento. Este impacto excita as componentes mais altas das frequências do 

pavimento e a sua resposta é governada pela rigidez, massa e coeficiente de amortecimento do 

pavimento. A aplicação deste segundo critério pressupõe o cumprimento da seguinte condição: 
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( )11100 −⋅≤ ξfv  (4.33) 

Em que ξ é o coeficiente de amortecimento, v é o valor inicial máximo da velocidade de vibração 

vertical do pavimento (m/s), e f1 é a frequência fundamental de uma viga simplesmente apoiada, 

calculada de acordo com a equação seguinte: 

( )
m

EI

L
f long

21
2
π

=  (4.34) 

Em que m (kg/m) é o valor da massa por unidade de comprimento. 

Segundo o EC5 o nível de vibrações deve ser estimado através de leituras ou de cálculos, tendo 

em conta a rigidez esperada do elemento ou estrutura e o coeficiente de amortecimento. O 

amortecimento é uma propriedade que influencia as amplitudes em vibração forçada e a taxa de 

diminuição das amplitudes em vibração livre, sendo que quando é grande resulta numa rápida 

diminuição da vibração livre. As mais importantes fontes de amortecimento dos sistemas 

estruturais são o amortecimento do próprio material, que normalmente é reduzido, e o 

amortecimento por fricção, que é o mais importante, e que está relacionado com os detalhes 

construtivos, como a ligação entre elementos, as condições de apoio, etc. (Hu et al.; 2001). 

O EC5 refere que, a não ser que se prove que outros valores são mais adequados, o coeficiente 

de amortecimento pode ser considerado igual a ζ = 0,01 (i.e. 1 %). No entanto, o valor a adoptar 

para este parâmetro não reúne consenso. (Soltis et al.; 2002) refere que este coeficiente tem 

sido estudado por uma série de investigadores, considerando que podem ser esperados valores 

de 0,15 em edifícios, dependendo do tipo de material usado e da fricção entre as ligações. Por 

sua vez, (Corder et al.; 1975) e (Kermani et al.; 1996) ensaiaram pavimentos, tendo chegado a 

coeficientes de amortecimento de 0,027 a 0,083 e 0,05 respectivamente. 

Para um pavimento de madeira com vão L e largura b, simplesmente apoiado nos quatro lados, 

a velocidade de vibração v (m/(N.s2)) pode ser calculada simplificadamente do seguinte modo: 
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(EI)b é a rigidez à flexão da placa equivalente ao pavimento na direcção perpendicular às vigas 

((EI)b < (EI)long). 

(Hu et al.; 2001) refere que a forma de cálculo apontada por (Ohlsson; 1988) e adoptada pelo 

EC5 necessita de validação, particularmente no que diz respeito ao cálculo de n40 e do valor de 

0,01 (1%) para o coeficiente de amortecimento. (Beattie; 1998) concluiu que o coeficiente de 

amortecimento para pavimentos não carregados, que é um parâmetro que altera muito os 

resultados obtidos, é superior ao valor de 1% sugerido no EC5; considera ainda que a forma de 

verificação do estado limite de vibração é pouco efectiva. 

Refere-se finalmente que segundo o EC5 os pavimentos de habitações com frequência 

fundamental (f1) não superior a 8 Hz deverão ser alvo de análise específica e de uma 

intervenção com vista a obter um valor de frequência fundamental superior ao mínimo indicado 

(CEB; 1991), de forma a evitar fenómenos de ressonância. 

4.5.4. Avaliação da necessidade de intervenção estrutural 

Uma vez conhecidas as propriedades físicas e mecânicas da madeira e o seu estado de 

conservação, e através da verificação do pavimento aos estados limites últimos e de utilização, 

que permitem a aferição do seu comportamento global, é finalmente possível decidir sobre a 

necessidade e extensão das medidas de intervenção a tomar, quais os elementos estruturais 

que necessitam de intervenção, sendo possível avaliar assim se o pavimento necessita de 

reabilitação/reforço ou substituição a nível local e (ou) global. 

Ainda assim refere-se que na verificação dos pavimentos, e como foi possível ver no ponto 

anterior, é muito importante ter em conta, para além das condições de degradação dos 

elementos estruturais, o facto de uma grande parte dos pavimentos de edifícios antigos possuir 

vigamento de secção circular, com diâmetros variáveis ao longo do seu comprimento e com uma 

importante falta de linearidade, o que acaba por complicar a análise destas estruturas. 

Como refere (ZORETA; 1986), a falta de homogeneidade existente, não só entre diferentes 

espécies, mas mesmo entre diferentes árvores da mesma espécie e entre partes distintas do 

mesmo tronco (cerne e borne), complica a avaliação da capacidade resistente do pavimento, e 

só com alguma experiência e bom senso o técnico pode estabelecer valores para as 

características resistentes dentro das margens necessárias de segurança. Um problema 

acrescido é o facto já referido de, muitas das vezes, ser difícil definir a espécie de madeira 

presente, na medida em que não há acesso visual adequado. O facto de uma razoável parte das 

estruturas de madeira ter sofrido alterações ao longo da sua vida, sendo por isso construídas 
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com uma variedade de materiais e técnicas resultantes de diferentes períodos da história, pode 

dificultar ainda mais o seu reconhecimento. 

Todas estas particularidades da madeira tornam difícil a obtenção de dados em relação ao seu 

comportamento, obrigando à utilização de coeficientes de segurança muito conservadores, que 

acabam por explicar a existência de estruturas de madeira que, se verificadas em relação aos 

estados limites últimos deveriam ter entrado em rotura, mas que se mantêm em funcionamento, 

sem sinais visíveis de dano grave. 
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5. Intervenção Estrutural 

5.1. Introdução 

Como se referiu no capítulo anterior, a decisão e a escolha acerca das técnicas de 

reabilitação/reforço a utilizar devem ser o resultado de uma análise completa da estrutura. Deve-

se, em primeiro lugar, avaliar a segurança presente e posteriormente os níveis esperados como 

resultado das acções existentes. Segundo (ICOMOS; 2004), a análise teórica de construções 

antigas deve ser sempre interpretada em função do comportamento da estrutura ao longo do 

tempo, com observação precisa no local e com muita experiência prática. (Costa et al.; 2005a) 

acrescenta que o trabalho deve ser analisado e levado a cabo através de uma análise detalhada 

das técnicas e tecnologias que eram originalmente usadas na construção. 

No presente capítulo serão analisadas algumas das várias técnicas de reabilitação e reforço 

estrutural que é possível utilizar nos pavimentos de madeira, associando a sua utilização a 

danos estruturais específicos. Estes danos, e consequentemente as técnicas de 

reabilitação/reforço associadas, serão divididos em dois grupos principais: locais e globais. Por 

danos locais entende-se os que ocorrem ao nível dos elementos estruturais dos pavimentos, 

quer seja nos seus apoios (principalmente através de roturas por corte), quer seja ao longo do 

seu comprimento (nomeadamente através de roturas por flexão). Por sua vez, designam-se por 

danos globais os que envolvem a totalidade dos pavimentos, podendo inclusivamente ter 

implicações estruturais ao nível dos restantes elementos do edifício. 

As técnicas podem ainda ser subdivididas em preventivas ou interventivas; referindo-se as 

primeiras às usadas para prevenir, evitar ou atenuar os danos e o colapso, e as segundas às 

que se realizam após a ocorrência de danos (Costa et al.; 2005a).  

Para além de se analisarem os tratamentos destes diferentes danos, serão estudadas algumas 

formas de melhorar o comportamento dos pavimentos, particularmente em relação aos 

excessivos níveis de deformação e vibração que por vezes se manifestam. Ao longo do capítulo, 

e tendo em conta a experiência do NCREP, procurar-se-á apresentar casos práticos, 

particularmente de edifícios da cidade do Porto, nos quais certas técnicas de reabilitação/reforço 

tenham sido ou possam vir a ser aplicadas. 

As técnicas analisadas que impliquem o acesso pela parte inferior do pavimento, ou 

inclusivamente a remoção dos tectos podem não ser exequíveis, na medida em que existem 

inúmeras situações em que interessa manter estes últimos elementos, devido ao seu valor 

(nomeadamente quando são estucados ou em madeira). Refere-se ainda que no caso de 
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degradações associadas a ataques de agentes bióticos, a intervenção deve começar com um 

tratamento curativo da madeira e com a eliminação das eventuais entradas de água, uma vez 

que nenhuma solução que actue exclusivamente sobre as vigas resolve as causas da 

degradação. O tratamento biótico das madeiras deve ser feito in situ por aspersão ou 

pincelagem com produtos de tratamento próprios contra fungos e insectos.  

O objectivo deste capítulo é efectuar uma análise critica comparativa que ajude a definir quais as 

soluções de reabilitação/reforço de pavimentos mais adequadas às diferentes situações. Isto 

porque, apesar de se verificar a existência de uma grande quantidade de estudos e de 

informação técnica relativa a técnicas de reforço de estruturas de madeira, em particular as que 

envolvem o uso de materiais modernos, sente-se ainda a falta de um estudo que analise de uma 

forma conjunta estas várias técnicas, avaliando a sua aplicabilidade nas diferentes situações. 

Conclui-se com uma frase de (Costa et al.; 2005a): “As intervenções em construções são um 

compromisso entre a execução de um pequeno trabalho de conservação, tentando não interferir 

com o conceito original da construção e a necessidade de uma intervenção de reforço para 

assegurar as exigências de segurança”. 

5.2. Cuidados a ter na intervenção estrutural 

A intervenção estrutural pode tomar diversas formas, consoante o tipo de objectivo pretendido e 

de acção realizada. Ainda assim, como se referiu no capítulo 2, o termo mais utilizado nestas 

intervenções é “reabilitação” sendo que, muitas vezes, nem sempre a sua utilização é feita 

adequadamente, acabando por ser confundido com “reforço” e mesmo com “substituição”. A 

definição das intervenções em pavimentos de madeira acaba por ser uma tarefa complexa 

devido à dificuldade de avaliar a capacidade resistente final da estrutura intervencionada e se a 

intervenção consistiu verdadeiramente num reforço ou numa reabilitação. 

De facto, quando é necessário intervir nos pavimentos de madeira de um edifício, surge 

inevitavelmente a dúvida em relação à intervenção a realizar nos seus elementos estruturais: 

reabilitar, reforçar ou substituir? Naturalmente que esta opção deve ser fundamentada de acordo 

com as condicionantes de cada caso, devendo-se ter em conta que a reabilitação é a solução 

mais natural e adequada para resolver os problemas que os pavimentos apresentam, permitindo 

que as suas características sejam mantidas, sendo que o reforço deverá ser utilizado, por 

exemplo, quando se prevejam mudanças de uso e aumento de carga dos pavimentos ou de sub 

dimensionamento dos pavimentos originais. 

Existem diversas técnicas de reabilitação/reforço tradicionais e modernas, sendo importante 

fazer a sua distinção e avaliar quais as situações mais adequadas para as utilizar. Como refere 
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(Henriques; 2004b) “o uso das tecnologias tradicionais ou modernas deve ser sempre avaliado 

segundo uma óptica de prudência e bom senso, utilizando os instrumentos de avaliação que a 

moderna teoria da conservação coloca ao nosso dispor”. 

Por sua vez, na implementação de soluções de reabilitação ou reforço é muito importante 

assegurar a manutenção da autenticidade original das estruturas de madeira. Tendo em conta 

esse objectivo (Faria; 2002b) faz as seguintes recomendações: 

• Sempre que se usarem materiais e soluções modernas, deve-se respeitar o passado 

preservando, tanto quanto possível, os materiais existentes. Por sua vez, não se deve 

intervir de uma forma destruidora, tentando deixar uma marca profunda da intervenção: 

a melhor solução é a que implica o menor número de alterações possível; 

• Deve-se aceitar a necessidade de intervenções futuras, respeitando ao mesmo tempo 

as intervenções precedentes e o seu contexto; 

• Deve ser preparado um plano de monitorização e manutenção para a construção em 

fase de utilização, que assegure o adequado acompanhamento da estrutura. 

• A intervenção deve ser exaustivamente documentada para permitir no futuro uma 

actuação compatível com as decisões tomadas em cada contexto. Por sua vez deve-se 

avaliar a necessidade de ajustar as soluções projectadas, tendo em conta o observado 

em fase de obra. 

Em relação a este ponto, (Guedes et al.; 2006a) refere que, “devido às suas particularidades, as 

intervenções em estruturas antigas, embora planeadas e dimensionadas de acordo com o 

conhecimento possível da estrutura, sofrem adaptações ou alterações importantes durante a 

preparação e a implementação, que devem ser entendidas como integrantes do processo de 

intervenção”. 

(Faria; 2002b) refere ainda alguns cuidados a ter na reabilitação de estruturas de madeira de 

forma a efectuar a verificação da segurança estrutural (estados limites últimos e de utilização), 

conseguindo melhorar a funcionalidade da estrutura: 

• Antes de proceder às acções de reabilitação devem-se eliminar todas as causas 

existentes de degradação; 

• Deve-se assegurar a ventilação dos apoios dos elementos estruturais evitando, na 

medida do possível, o contacto directo da madeira com materiais que retenham a 

humidade ou impeçam a ventilação (por exemplo, argamassas de cimento); 
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• É conveniente manter as estruturas num nível adequado (normalmente baixo) de 

esforço mecânico, devendo o controle da fluência e do desempenho em serviço 

(deformações, vibrações) ser executado com o mesmo cuidado da resistência mecânica; 

• Deve-se manter, sempre que possível, o nível existente de restrições ao deslocamento e 

de condições de apoio, evitando mudar a forma como os diversos elementos estruturais 

se encontram em serviço em relação ao esforço; 

• Deve-se verificar a estabilidade, o nível de degradação e a deformabilidade dos 

elementos de suporte (fundações, paredes, etc.) das estruturas de madeira antes de 

intervir nelas; 

• Sempre que possível, deve possibilitar-se a visualização das estruturas 

intervencionadas, permitindo a realização de inspecções periódicas (controle da 

temperatura, humidade, teor em água da madeira, etc.). 

Refere-se ainda a questão da reversibilidade da intervenção, abordada no capítulo 2. Na 

realidade, quase nenhuma intervenção é inteiramente reversível já que, como se poderá ver nos 

pontos seguintes, actua directamente sobre os elementos de madeira dos pavimentos, ou sobre 

as paredes de apoio. Esta questão é assim de análise complexa, assumindo a reversibilidade 

um carácter subjectivo. No entanto, de um modo geral as soluções menos intrusivas são as 

tendencialmente mais reversíveis. Por esta razão, ao longo da análise conjunta das diferentes 

técnicas este factor não será directamente abordado. 

5.3. Técnicas de reforço local nos apoios dos elementos estruturais 

5.3.1. Introdução 

Se após as fases de inspecção e diagnóstico e depois da verificação do pavimento se concluir 

que é necessário proceder ao seu reforço/reabilitação, existe uma grande diversidade de 

técnicas de reforço local que é possível adoptar. Como se referiu atrás, entende-se por técnicas 

de reforço local as que se utilizam para tratar os danos que ocorrem ao nível dos elementos 

estruturais dos pavimentos, particularmente nas vigas, quer seja nos apoios ou ao longo do seu 

comprimento. Como se referiu no capítulo 4, estes danos consistem normalmente em roturas 

associadas a esforços de flexão ou de corte devido ao dimensionamento ou detalhes 

construtivos incorrectos, a perdas de secção resistente originadas por ataque de agentes 

bióticos, à existência de nós ou defeitos, a mudanças de uso com acréscimos de carga, etc. 
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Todas estas causas podem não provocar a rotura dos elementos estruturais, mas estão muitas 

vezes associadas a um funcionamento deficiente da estrutura, com elevados níveis de vibração 

e de deformação. De forma a garantir a segurança por um lado, e o correcto funcionamento dos 

pavimentos de madeira por outro, é necessário intervir nos seus elementos estruturais, tanto na 

zona dos apoios, como ao longo do seu comprimento. 

Ao longo deste ponto serão analisadas as técnicas de reforço local nas zonas dos apoios, ao 

passo que no ponto 5.4 serão estudadas as técnicas de reforço local ao longo do comprimento 

das vigas. Isto, tendo sempre em conta que nos apoios os esforços a que a peça está submetida 

são predominantemente de corte e a meio vão de flexão. 

As zonas de apoio das vigas constituem lugares com grande risco de degradação, em particular 

quando a madeira se encontra com teores em água elevados, já que nestas condições os 

ataques dos agentes bióticos ocorrem mais facilmente provocando a redução da secção 

resistente dos elementos, que pode originar roturas por corte ou o seu deficiente apoio nas 

paredes.  

Nestas situações, e ainda que o resto da peça se encontre em bom estado, é necessário actuar 

para recuperar as condições de estabilidade que se encontram comprometidas. Este tratamento 

é muito importante, na medida em que a degradação das condições de ligação entre a estrutura 

dos pavimentos e as paredes resistentes tem consequências duplamente negativas sobre a 

segurança global da estrutura do edifício, i.e., quer para acções verticais, quer para acções 

horizontais, nomeadamente as sísmicas (Appleton; 2003). 

Para tratar as peças existem inúmeras soluções, algumas tradicionais e outras modernas 

dependendo o seu uso, entre outras razões, da causa do dano. No limite, a solução passará 

pela substituição integral da peça, facto que deverá ser cuidadosamente ponderado e analisado 

consoante a percentagem e a intensidade da degradação. 

Como se poderá ver, na escolha da técnica e do material a utilizar é muito importante ter em 

conta alguns factores que podem condicionar o sucesso da intervenção, sendo um deles as 

deformações diferenciais que dai resultam e que normalmente se dão devido a incompatibilidade 

entre materiais quando se usam, por exemplo, ligações coladas ou rígidas. De facto, (Uzielli; 

2002) refere que, nos casos em que são colados à madeira materiais não higroscópicos, como o 

aço e o FRP (fibras de vidro), podem surgir tensões que levem a madeira eventualmente à 

rotura; por um lado devido ao facto da madeira, na presença de humidade, exibir grandes 

variações volumétricas (particularmente na direcção perpendicular ao fio), e por outro, em 

particular para a maioria dos metais, apresentarem um coeficiente de expansão térmica maior 

que a madeira. Ao mesmo tempo, quando peças de madeira com diferentes direcções 
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anatómicas são coladas e quando peças com diferente rigidez são ligadas podem surgir tensões 

elevadas, que levam eventualmente à rotura das peças. 

5.3.2. Fixação ou introdução de um novo elemento na parede para apoio do 
vigamento 

5.3.2.1. Introdução 

Estas técnicas não implicam normalmente a remoção da zona degradada do elemento e 

consistem na criação de um novo apoio, normalmente através da fixação de uma peça à parede 

com a função de suporte dos elementos na sua parte sã. As formas mais comuns para estes 

suportes consistem na introdução de peças de madeira apoiadas em cachorros de pedra 

encastrados na parede, na fixação de cantoneiras metálicas à parede, ou na introdução de vigas 

de betão armado na parede. 

5.3.2.2. Frechal de madeira assente em cachorros de pedra fixados à parede 

A solução de instalação de um frechal de madeira sobre cachorros de pedra previamente 

introduzidos na parede (figura 5.1 e figura 5.2) é, hoje em dia, pouco utilizada em intervenções 

de reabilitação, tendo sido verdadeiramente utilizada antigamente, podendo-se por isso 

considerar mais um processo construtivo do que propriamente uma solução de 

reabilitação/reforço. Ainda assim, com o objectivo de avaliar as suas eventuais vantagens e 

desvantagens, será aqui descrito. Este tipo de solução era muito utilizado ainda em coberturas, 

sendo que nesses casos as vigas degradadas (linhas das asnas) apoiavam directamente nos 

cachorros de pedra. 

  
Figura 5.1. Esquema de frechal de madeira apoiado 

em cachorro de granito (Arriaga; 2002). 

Figura 5.2. Esquema de frechal de madeira apoiado em 

cachorro de granito (Lombardo et al.; 1997). 

É uma solução intrusiva (e pouco exequível em intervenções de reabilitação) devido à 

necessidade de fazer aberturas na parede sendo que, quando as paredes não têm grande 

espessura ou apresentam resistência reduzida, pode não ser aconselhável. No caso particular 

dos edifícios antigos da cidade do Porto, este problema não se costuma pôr, já que as empenas 
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são normalmente de alvenaria de granito com aparelho de alguma qualidade, sendo apenas 

necessário ter cuidado quando as paredes são meeiras, na medida em que a abertura de rasgos 

para a introdução de cachorros pode ter implicações na casa vizinha. Por sua vez, a carga 

transmitida à parede passa a ser excêntrica, transmitindo esforços de flexão o que poderá trazer 

problemas à parede se esta não for de boa qualidade e a ligação do cachorro não for bem 

executada. 

É muito importante efectuar uma boa ligação entre as vigas e o frechal e entre o frechal e os 

cachorros de pedra para que a solução funcione correctamente. Por outro lado, não existem, à 

partida, problemas de incompatibilidade entre materiais já que a sua ligação é simples. Refere-

se ainda que o tratamento dos elementos de madeira aos agentes bióticos se torna ainda mais 

importante no caso de se optar pelo frechal de madeira, para que este último não se degrade. 

Uma vez que os cachorros ficam à vista, é uma solução que tem algum impacto visual, não 

sendo possível aplicar em todas as situações devido ao abaixamento da cota do tecto, devido ao 

aumento da espessura do pavimento. Uma solução alternativa seria fixar directamente um novo 

frechal à parede através de parafusos ou buchas, onde se encastrariam as vigas, não sendo 

assim necessário introduzir os cachorros de pedra.  

5.3.2.3. Cantoneira metálica fixada à parede 

Esta técnica consiste na fixação de uma cantoneira metálica à parede através de parafusos, 

onde posteriormente vão assentar as vigas, figura 5.3 e figura 5.4. É uma solução menos 

intrusiva do que a anterior, mas em que a carga transmitida à parede é de igual modo 

excêntrica, levando à transmissão de esforços de flexão, embora mais distribuídos do que na 

solução anterior, sendo que, se a parede for resistente, este esforço pouco elevado não trará 

problemas. Pode ainda apresentar o inconveniente de ficar à vista, o que faz com que não possa 

ser aplicada em todas as situações. 

 

  
Figura 5.3. Esquema de vigamento apoiado 

em cantoneira metálica (Arriaga; 2002). 
Figura 5.4. Vigamento apoiado em cantoneira metálica fixada à parede 

com parafusos. Igreja de Ponte da Barca (Guedes et al.; 2002).  
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Tal como a solução anterior, nem sempre é possível aplicar esta técnica devido ao aumento da 

espessura do pavimento que origina. Por sua vez, o apoio e a ligação entre a viga e a cantoneira 

é muito importante, particularmente se estas forem de secção circular, sendo nesses casos 

necessário introduzir elementos adicionais (metálicos ou de madeira) para fazer a fixação das 

vigas. É uma solução que não coloca, à partida, problemas de incompatibilidade entre materiais, 

podendo ser usada sempre que não haja implicações arquitectónicas (tectos, por exemplo). 

Existe ainda a possibilidade de instalar uns cachorros metálicos a suportar a viga degradada, 

como se pode ver nas figuras seguintes relativas ao reforço das madres e asnas da cobertura da 

igreja de Valongo (Costa et al.; 2008a). Naturalmente que, sendo uma solução que ocupa mais 

espaço do que a das cantoneiras, tem mais limitações, só podendo ser utilizada em algumas 

situações. 

  
Figura 5.5. Vigas apoiadas em cachorros metálicos fixados à parede com parafusos. Igreja de Valongo (Costa et al.; 

2008a). 

5.3.2.4. Frechal de betão armado executado no interior da parede  

Apesar de figurar na bibliografia, a introdução de um elemento de betão armado no interior de 

uma parede (figura 5.6 e figura 5.7) não parece ser uma opção razoável, já que obriga a uma 

intervenção altamente intrusiva, e com a utilização de um material, betão, com um 

comportamento muito distinto do da parede, em alvenaria de pedra, podendo resultar em 

incompatibilidades entre materiais. 

 
 

Figura 5.6. Esquema de vigamento apoiado em viga de 

betão armado (Arriaga; 2002). 

Figura 5.7. Esquema de vigamento apoiado em viga de 

betão armado (Lombardo et al.; 1997). 
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Dependendo da configuração da viga de betão armado introduzida, esta solução pode transmitir 

cargas excêntricas em relação ao eixo da parede, provocando esforços de flexão que, apesar de 

serem em menor grau do que nas primeiras soluções referidas, podem ser mais graves porque a 

parede se encontra mais fragilizada. Por outro lado, do ponto de vista do impacto visual continua 

a ser uma solução discutível, não sendo, mais uma vez, passível de ser implementada sempre 

que existam tectos a preservar. Pelo grau de intrusividade e pelos graves problemas de 

incompatibilidade de materiais que pode originar, considera-se que a sua utilização não é 

conveniente. 

5.3.3. Introdução de novos elementos de madeira 

5.3.3.1. Introdução 

A introdução de novos elementos de madeira acaba por ser uma solução muito utilizada, já que 

permite que as características do pavimento se mantenham. Ainda assim, para que isso 

aconteça, é muito importante que os novos elementos de madeira a introduzir sejam da mesma 

espécie e possuam características naturais, como a resistência, o módulo de elasticidade 

semelhantes às da madeira existente. (Appleton; 2003) refere mesmo que é conveniente adoptar 

madeiras velhas, bem secas e de boa qualidade. Por sua vez, o teor em água na altura da 

aplicação deve ser compatível com o da madeira da estrutura, de forma a evitar-se problemas 

de incompatibilidade física. 

Ainda assim, nem sempre é possível conseguir madeira idêntica à existente já que, ou não 

existem as secções comerciais necessárias, ou não há tempo suficiente para secar a madeira 

cortada de forma a garantir o seu posterior bom desempenho (ZORETA; 1986). Pode-se atenuar 

esta limitação aproveitando madeira proveniente de demolições de edifícios antigos ou 

guardando as novas peças de madeira já secas no edifício onde vão ser instaladas para que 

adquiram a humidade de equilíbrio com o ambiente.  

Nas zonas de apoio das vigas é possível utilizar pelo menos duas soluções de reforço utilizando 

peças de madeira. Uma mais simples, consistindo no acoplamento das novas peças ao 

elemento existente, sem a remoção da área degradada; outra mais complexa, que implica a 

remoção das partes degradadas e a sua substituição por novas peças de madeira. 

5.3.3.2. Fixação de novas peças de madeira às antigas 

A solução mais simples consiste no acoplamento de novas peças de madeira de um ou de 

ambos os lados das peças antigas, unindo-as através de pernos, pregos, parafusos de porca, 

chapas ou cintas metálicas, figura 5.8 e figura 5.9. As novas peças de madeira passarão a fazer 
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o apoio na parede, sendo que a sua ligação pode ser reforçada com elementos metálicos 

inseridos na madeira e chumbados na alvenaria. 

  
Figura 5.8. Fixação de novas peças de madeira às 

antigas (Arriaga; 2002). 
Figura 5.9. Novos elementos de madeira ligados ao 

degradado através de cintas metálicas. Convento de 

Corpus Christi, Vila Nova de Gaia, (Costa et al.; 2007d). 

Para que a ligação entre as novas peças de madeira e as antigas seja adequada e permita uma 

correcta transmissão de esforços, ocorrendo em zonas não degradadas, é importante garantir 

um comprimento de sobreposição mínimo entre elas. Uma regra de bom dimensionamento 

indica que os novos elementos de madeira a adicionar devem ter a mesma altura dos elementos 

existentes (Cruz; 1993) e a sua largura, quando são aplicados dois, será pelo menos de metade 

da largura da viga existente (Appleton; 2003).  

A concepção estrutural dos ligadores deve ser cuidada, respeitando as normas regulamentares 

do EC5 (CEN; 2004b), particularmente no que diz respeito ao espaçamento, distância às 

extremidades da peça e redução da secção útil do elemento de madeira que acarretam. Além 

disso, devem ser devidamente protegidos contra a corrosão e contra o fogo. É muito importante 

notar que estas indicações devem ser estendidas a todas as outras soluções que serão 

descritas em seguida que utilizem ligadores metálicos. 

Esta solução de reforço tem normalmente como objectivo restabelecer a capacidade resistente 

em elementos partidos, enfraquecidos ou com fendas de grandes dimensões (Duarte; 2004), 

sendo também utilizada ao longo do comprimento dos elementos (ver 5.4.2). Tem a vantagem 

de não envolver operações de remoção que normalmente são demoradas e implicam o 

escoramento do pavimento. No entanto, apresentam o inconveniente de necessitarem de um 

tratamento preservador da madeira mais cuidado, já que os novos elementos de madeira ficarão 

em contacto com os deteriorados (sujeitos, na maior parte das vezes a ataques activos de 

agentes bióticos). Em relação a esta solução, (Appleton; 2003) refere que se tem verificado, com 

frequência, uma elevada taxa de degradação, em particular quando é realizada com madeiras 

mal tratadas e de qualidade inferior. 
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5.3.3.3. Substituição das partes degradadas por novas peças de madeira 

Esta solução consiste na substituição das partes degradadas das vigas por novas peças de 

madeira. Ao contrário da solução anterior, e uma vez que se remove a zona da viga que apoiava 

na parede, é necessário executar um escoramento provisório da estrutura. Depois do 

escoramento é efectuado o corte e a remoção da zona danificada do elemento, instalando-se 

por último o novo segmento de madeira, cuja ligação à parede pode ser reforçada com 

elementos metálicos inseridos na madeira e chumbados na alvenaria. 

A ligação do novo elemento de madeira à parte sã da viga pode ser feita através de elementos 

metálicos como parafusos e pernos, ou através de espigas de madeira, podendo ainda ser 

efectuada através de peças de madeira ou chapas metálicas fixadas mecanicamente entre si 

com parafusos de aço em cada uma das faces da viga, figura 5.10. O dimensionamento destes 

elementos de ligação deve ser realizado tendo em conta os esforços de flexão, tracção, 

compressão e corte actuantes na secção e assumindo que a ligação deve ser superabundante 

(Appleton; 2003) e devem ser tratados contra a corrosão e contra o fogo. 

 
Figura 5.10. Substituição da parte degradada da viga por novos elementos de madeira (planta). 

No caso de se utilizarem peças de madeira ou chapas metálicas, estas devem ter um 

comprimento que assegure uma sobreposição mínima de 0,20m com as vigas de madeira, e 

uma espessura e altura compatíveis com a resistência que se pretende assegurar sendo que, 

devido à possibilidade de existirem momentos flectores na secção, (Appleton; 2003) indica que 

devem ter a altura das vigas de madeira a reforçar. 

Em relação a soluções deste tipo, o ICOMOS recomenda que “sempre que possível e 

compatível com requisitos estruturais devem-se utilizar as juntas de madeira tradicionais para 

unir a parte existente e a nova”. Refere ainda que “os novos elementos ou partes de elementos 

devem ser distinguidos dos existentes, sendo desaprovado copiar a degradação natural ou 

deformação dos membros substituídos” (ICOMOS; 1999). Ainda que a primeira recomendação 

seja, na maior parte das vezes, difícil de seguir uma vez que nos elementos de madeira dos 

pavimentos não é comum existirem juntas (ao contrário dos elementos das asnas), a segunda 

resulta apenas de uma opção do projectista. 
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Em “Intervencion en Estructuras de Madera” (Arriaga; 2002), é feita a descrição completa de 

dois trabalhos de investigação efectuados por (Mettem; 1993) e por (Landa; 1997; Landa; 1999), 

que avaliam a eficácia à flexão e à rigidez das ligações de elementos madeira antigos e novos.  

O trabalho de (Mettem; 1993) indica que as soluções com cortes oblíquos fixados por meios 

mecânicos apresentam eficácias muito baixas e só podem ser empregues em zonas das vigas 

em que a flexão seja muito reduzida, como é o caso das zonas de apoio. No entanto, e como 

ressalva (Arriaga; 2002), não foi analisada no estudo a situação de esforço de corte elevado com 

flexão baixa, sendo que os ensaios foram apenas realizados com flexão pura. Tendo em conta 

que na zona dos apoios os esforços de corte são predominantes, seria importante, para analisar 

de forma mais realista este tipo de reforço, realizar ensaios em que estes esforços fossem 

considerados. Entre as três soluções de reforço estudadas por este autor, a mais eficaz 

apresentava um empalme segundo um plano oblíquo na vertical e um reforço com ferrolhos 

metálicos na união, figura 5.11 sendo que a solução menos eficaz apresentava um corte oblíquo 

à face superior da peça e espigas de madeira de carvalho na união, figura 5.12. 

Por sua vez, (Landa; 1997; Landa; 1999) chegou à conclusão que as soluções mais eficazes são 

as coladas sendo que, das três estudadas, a mais eficaz foi a solução com empalme oblíquo na 

vertical, figura 5.13, e a menos eficaz apresentava uma união por empalme de caixa e espiga 

recta, figura 5.14. As soluções com recurso a colagem de peças de madeira serão abordadas 

com mais detalhe em 5.3.5. 

  

Figura 5.11. Empalme com 

corte vertical obliquo e 

ferrolhos metálicos. Estudo 

de Mettem (1993), em 

(Arriaga; 2002). 

Figura 5.12. Empalme com 

corte obliquo à face 

superior e espigas de 

madeira Estudo de Mettem 

(1993), em (Arriaga; 2002). 

Figura 5.13. Empalme 

colado com corte vertical. 

Estudo de Landa (1997, 

1999), em (Arriaga; 2002). 

Figura 5.14. Empalme 

colado com caixa e espiga 

recta. Estudo de Landa 

(1997, 1999), em (Arriaga; 

2002). 

Este tipo de solução, com utilização de entalhes e encaixes, apresenta a desvantagem de 

necessitar de mão-de-obra especializada para a sua realização. Por outro lado, em vigamentos 

de secção circular a sua execução torna-se muito difícil. 
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5.3.4. Introdução de elementos metálicos 

5.3.4.1. Introdução 

As soluções com a introdução de elementos metálicos sempre conheceram um grande uso nas 

intervenções em pavimentos antigos de madeira, uma vez que as características dos elementos 

metálicos são um precioso auxílio para o seu reforço, permitindo aumentar a sua resistência e 

rigidez, e melhorar os níveis de conforto na utilização. Ainda assim, se a sua utilização não for 

ponderada, podem surgir problemas de compatibilidade com os elementos de madeira. 

É importante chamar a atenção para um inconveniente da introdução de peças metálicas, que 

consiste na sua baixa resistência ao fogo. A madeira normalmente suporta temperaturas às 

quais as estruturas metálicas já teriam sucumbido por diminuição da sua resistência. Sendo 

assim, para que os elementos metálicos não se tornem no ponto frágil da estrutura reforçada é 

importante proceder, em simultâneo com os elementos de madeira, à melhoria da sua 

resistência ao fogo, o que pode ser conseguido através de medidas construtivas (barreiras 

físicas) ou com produtos ignífugos. Este ponto será abordado com mais detalhe no capítulo 

referente ao tratamento ao fogo dos elementos estruturais (ver 5.7). Por sua vez, os elementos 

metálicos devem também ser protegidos contra a corrosão. Descrevem-se em seguida algumas 

das técnicas com elementos metálicos que é possível utilizar nos apoios das vigas: 

5.3.4.2. Fixação de chapas ou perfis metálicos à parte sã da madeira 

Uma solução muito utilizada em reabilitação/reforço de estruturas de madeira consiste na 

fixação de chapas ou perfis metálicos, através de pernos ou parafusos de porca, à parte sã do 

elemento de madeira degradado, num comprimento de cerca de 50 a 80cm, figura 5.15, figura 

5.16 e figura 5.17. É uma solução semelhante à que utiliza peças de madeira (ver 5.3.3.2) e de 

fácil aplicação, uma vez que não exige a remoção do material degradado. 

 
  

Figura 5.15. Reforço com 

elementos metálicos fixados à 

viga degradada (Arriaga; 

2002). 

Figura 5.16. Reforço com elemento 

metálico preconizado para apoio 

degradado, Igreja de Valongo, (Costa et 

al.; 2008a). 

Figura 5.17. Reforço com elementos 

metálicos fixados à viga degradada. 

Convento de Corpus Christi, Vila Nova de 

Gaia, (Costa et al.; 2007d). 
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(Duarte; 2004) refere que as peças metálicas depois de aparafusadas à viga de madeira 

originam uma viga mista com capacidades estruturais acrescidas. No entanto, um dos 

inconvenientes desta solução é o facto de resultar num elemento reforçado com uma rigidez 

relativamente precária, já que os elementos metálicos requerem uma deformação razoável para 

a sua entrada em carga, o que torna a solução pouco rígida quando comparada com a estrutura 

original, podendo-se deformar excessivamente ao fim de algum tempo. Apresenta ainda a 

desvantagem de ser uma solução com impacto visual, o que na maior parte dos pavimentos não 

é problema já que não se encontram à vista. Acresce ainda o facto de ser uma solução de difícil 

garantia de segurança através de cálculo – facto, no entanto, comum a grande parte dos 

reforços aqui mencionados. 

5.3.4.3. Introdução de elementos metálicos no interior da secção  

Uma solução normalmente mais eficaz do que a anterior consiste na introdução de peças 

metálicas no interior do elemento de madeira a reforçar, figura 5.18 e figura 5.19.  

  
Figura 5.18. Reforço metálico embebido na peça de 

madeira (Ashurst et al.; 1988). 
Figura 5.19. Reforço metálico embebido na peça de 

madeira (Ilharco et al.; 2007d). 

Esta solução exige a remoção da madeira degradada e a execução de um corte na parte sã da 

madeira, onde vão ser introduzidos os elementos metálicos de reforço, normalmente chapas. 

Finalmente procede-se à aplicação de elementos de madeira a tapar os elementos metálicos, 

conferindo-lhes uma protecção ao fogo. Nesta solução assume-se que os elementos metálicos 

passam a resistir a todas as solicitações aplicadas, sendo por isso importante garantir um 

comprimento mínimo de ancoragem na parte sã da madeira (Duarte; 2004). 

5.3.4.4. Colocação de perfis metálicos sob as vigas degradadas 

Uma solução encontrada na bibliografia (Arriaga; 2002), que só poder ser aplicada em situações 

muito particulares consiste na colocação de um ou mais perfis metálicos, dependendo da 

extensão da degradação, nas zonas de apoio, e perpendicularmente às vigas degradadas, figura 
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5.20. Este perfis são colocados paralelamente à parede, podendo apoiar nas paredes 

transversais ou sobre outros novos perfis paralelos às vigas de madeira apodrecidas e que 

apoiam por sua vez nas paredes. (Arriaga; 2002) refere a hipótese do espaço entre as vigas 

originais de madeira ser preenchido com betão para ajudar as ajudar a consolidar, o que parece 

ser de evitar, já que impede a sua correcta ventilação levando, muito provavelmente, ao 

agravamento da sua degradação. 

 
Figura 5.20. Dois níveis de perfis metálicos a suportar os elementos degradados (Arriaga; 2002). 

É uma solução que pode ser aplicada em qualquer zona do pavimento, sendo mais comum a 

meio vão (ver 5.4.3.4), mas que tem como grande inconveniente o aumento da sua espessura 

devido à introdução de um ou dois níveis de vigas, tendo por isso aplicação restrita. 

5.3.5. Introdução de colas epoxídicas com peças metálicas ou materiais 
compósitos  

5.3.5.1. Introdução 

As técnicas com utilização de colas epoxídicas são utilizadas há várias décadas e, apesar do 

seu conhecimento não ser ainda completo, apresentam algumas vantagens reconhecidas, 

nomeadamente o facto das colas serem muito trabalháveis, preenchendo cavidades sem 

apresentar problemas de retracção, e de terem uma boa aderência com quase todos os 

materiais, o que permite utiliza-las juntamente com reforços de diversos materiais, tais como 

fibras e metais (Arriaga; 2002). 

Por sua vez, o estudo de materiais compósitos tem-se acentuado nos últimos anos, originando 

um aumento da sua aplicação em obras de reabilitação ou de reforço estrutural. Ainda assim, 

sendo as técnicas que os utilizam relativamente recentes, carecem ainda da existência de casos 

práticos a partir dos quais se possam tirar algumas conclusões sobre o seu comportamento a 

longo prazo. 

Como resultado de alguns projectos, designadamente o “GIROD – Glue rods for timber 

structures”, o “COLORETIM – Composite local reinforcement for timber structures”, e o “LICONS 

– Low intrusion conservation systems for timber structures”, foi possível conhecer melhor o 

comportamento dos materiais e a eficiência das suas ligações, sendo que algumas conclusões 
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destes trabalhos podem ser encontradas na bibliografia (Cruz et al.; 2000). Por exemplo, o 

terceiro destes projectos tem como objectivo o estabelecimento de regras de dimensionamento e 

de procedimentos de execução e controlo de qualidade capazes de garantir o apropriado 

desempenho do sistema de reforço com materiais compósitos (mais precisamente colas 

epoxídicas e elementos de fibra de vidro) a curto e a longo prazo. (Cruz et al.; 2004b). 

Os materiais compósitos são constituídos por um material de reforço (fibras), que apresentam 

elevada resistência e módulo de elasticidade e por uma matriz polimérica (resina), que envolve 

as fibras permitindo a transferência de tensões entre elas.  

As fibras mais utilizadas são as de vidro (devido ao custo moderado face a boas propriedades 

mecânicas), de carbono (elevadas propriedades mecânicas, em especial o módulo de 

elasticidade em tracção) e aramidicas (Kevlar, por exemplo). Um dos processos de fabrico de 

compósitos mais utilizados é a pultrusão, que permite a obtenção de perfis que apresentam 

resistência mecânica elevada, leveza, flexibilidade e boa estabilidade dimensional, podendo ser 

produzidos em grandes quantidades a custos relativamente baixos. Para efeitos de reforço 

estrutural é importante que o material compósito tenha alguma resistência nas duas direcções. 

(Silva et al.; 2004) refere a existência de dois sistemas principais de materiais compósitos: os 

moldados e os pré-fabricados, sendo que nos primeiros a matriz e as fibras são misturadas em 

obra, ao passo que os segundos consistem em perfis pré-fabricados que já integram a matriz. 

Por sua vez, as matrizes mais utilizadas são as resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno, 

poliéster, policarbonatos) ou termoendureciveis (de epóxido, fenólicas, de poliéster de 

poliuretano ou de poliamida). De referir que os adesivos epóxi são as colas mais adequadas 

para operações in situ, já que não precisam de alta pressão durante a aplicação e cura e podem 

ser tolerantes à espessura da linha da cola (Cruz et al.; 2000). 

As colas epoxídicas são obtidas através da mistura de resina epoxídica e endurecedor, e são 

utilizadas na injecção de fendas, na colagem de peças ou no preenchimento de furos ou 

entalhes para fixação de elementos de reforço (varões ou chapas), normalmente metálicos ou 

constituídos por compósitos de FRP. Por sua vez, as caldas epoxídicas utilizam-se normalmente 

no reforço e na reconstituição da madeira, podendo também ser aplicadas na fixação de 

elementos de reforço (Paula et al.; 2006). Segundo esta autora, enquanto a calda deve ser um 

material penetrante, adequado para o preenchimento de áreas inacessíveis, possuindo 

características de eliminação do ar aprisionado, a cola deve ser tixotrópica e ter baixa tensão 

superficial, de forma a ser possível obter um bom espalhamento.  

Na utilização das colas epoxídicas é importante ter em conta que a temperatura de serviço a que 

as estruturas de madeira estão expostas pode influenciar consideravelmente as características 
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do material, mesmo quando protegido no interior dos elementos (Cruz et al.; 2006). Esta autora 

realizou ensaios de tracção de colas epoxídicas e ensaios de corte de juntas coladas, concluindo 

que a exposição destes materiais a temperaturas elevadas tem reflexos no desempenho da 

ligação colada variando, ainda assim, com a espécie de madeira e a cola utilizadas. Sendo 

assim, conclui que a concepção dos reforço de estruturas de madeira deve ter em consideração 

o efeito da temperatura de serviço devendo, sempre que possível, ser adoptadas disposições 

construtivas que impeçam o excessivo aquecimento dos elementos estruturais, nomeadamente 

através da ventilação dos espaços envolventes ou do sombreamento. Sugere ainda que na 

pormenorização do reforço se tire partido de um maior recobrimento da junta colada, limitando 

assim a temperatura a que a cola ficará exposta (Cruz et al.; 2006). 

Estes materiais são normalmente utilizados no reforço/reabilitação de estruturas de madeira com 

o objectivo de reparar as peças degradadas localmente devido a ataques bióticos ou a esforços 

excessivos, e aumentar a resistência e a rigidez dos elementos face a um aumento de carga, 

melhorando as condições de segurança e serviço (Cruz et al.; 2000) Os materiais a usar devem 

ser escolhidos de acordo com a espécie de madeira, condições ambientais, requisitos 

estruturais, condições de aplicação, etc. (Uzielli; 2002). 

Existem pelo menos duas soluções de reparação das zonas de apoio de elementos de madeira 

com colas epoxídicas que se podem utilizar: a introdução de varões selados com cola e a 

colagem de chapas metálicas ou de FRP no interior da viga. 

5.3.5.2. Introdução de varões metálicos ou de FRP selados com cola epoxídica  

Uma das soluções com colas epoxídicas mais utilizadas em zonas afectadas por podridão ou 

pelo ataque de insectos é a substituição da parte degradada do apoio da viga por uma 

argamassa epóxi ou por um novo elemento de madeira, que se ligam à madeira sã através de 

varões de reforço de aço inox ou de FRP (fibras de vidro).  

Quando a parte degradada é substituída por argamassa, o segmento refeito é formado por uma 

zona central de argamassa epoxídica ligada por varões e envolvida por peças de madeira que 

constituem uma cofragem perdida (e simultaneamente uma protecção ao fogo). Por sua vez, 

quando a parte degradada é substituída por um novo elemento de madeira, a ligação é feita 

normalmente com cavilhas pultrudidas de materiais compósitos ou com varões metálicos e faz-

se uma colagem por meio de uma cola epoxídica. 

A escolha das colas deve ser feita sob um ponto de vista de compatibilidade mecânica, 

privilegiando-se as que assegurem um material com resistência e módulo de deformabilidade 

semelhantes aos da madeira. (Appleton; 2003) refere que, neste caso, se torna desnecessário 

efectuar o dimensionamento, sendo apenas preciso dimensionar os ligadores de aço ou de 
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material compósito, assumindo que estes asseguram uma capacidade resistente igual a pelo 

menos 50% das necessidades totais. 

É um método particularmente adequado ao restabelecimento da resistência mecânica em zonas 

debilitadas por apodrecimento, em especial quando se pretende manter o aspecto e a forma 

original da estrutura, já que se consegue reduzir a visibilidade dos ligadores. Como se verá em 

5.4.4.2, para além das zonas dos apoios, pode ainda ser utilizado na reparação de qualquer 

outra zona dos elementos estruturais. Os procedimentos habitualmente adoptados neste método 

são os seguintes: 

• A – Escoramento das vigas em que se vai intervir para posterior remoção, em 

segurança, dos elementos degradados; a falta de escoramento ou um escoramento mal 

concebido poderá originar deformações não recuperáveis e danos na estrutura e noutros 

elementos a ela ligados, para além de poder colocar em risco pessoas e bens; 

• B – Determinação das partes de madeira que exibem características mecânicas 

insuficientes e que necessitam de substituição. Nas zonas parcialmente degradadas e 

que tenham uma área suficiente para garantir o apoio, procede-se à eliminação da parte 

destruída até chegar à madeira sã, fazendo-lhe uma impregnação com cola epoxídica 

figura 5.21. No entanto, se a zona deteriorada é grande deve-se substituir o segmento 

degradado por um novo em madeira, sendo a conexão entre a peça nova e a antiga 

realizada mediante varões de reforço e deixando uma junta de contacto entre ambas 

que se vai preencher com cola epoxídica. 

Para uma melhor transmissão dos esforços de corte entre os dois materiais, (Arriaga; 

2002) sugere a realização de um corte oblíquo em vez de um corte transversal em 

relação ao eixo da peça. No entanto, através dos ensaios realizados (Cruz et al.; 2004b) 

verificou que o comportamento da ligação não será afectado pela geometria da junta 

(45º ou 90º), concluindo ainda que a ligação com emenda de topo colada têm maior 

rigidez e menor resistência do que a ligação em que a junta fica aberta (sem cola). 

Refere-se ainda que o corte e a lixagem das superfícies devem ser feitos imediatamente 

antes da aplicação da cola (24h). Por outro lado, embora possa ser recomendável, o 

tratamento preservador das superfícies de colagem da madeira deve-se evitar, uma vez 

que requereria um período de secagem subsequente (Cruz et al.; 2004b). No entanto, se 

a durabilidade da madeira for insuficiente para a classe de risco existente, 

particularmente por não ser possível solucionar as causas de humidificação, ou porque a 

secagem de paredes se arraste durante algum tempo deve-se escolher, para os 

elementos a adicionar, madeira com durabilidade natural elevada ou tratada em 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

159 

profundidade com produtos preservadores de acção fungicida e/ou termiticida (Paula et 

al.; 2006). 

• C – Realização de furos e entalhes na parte sã da madeira (e nos eventuais elementos 

de madeira a adicionar) para o alojamento dos varões de reforço, figura 5.21 e figura 

5.22. As indicações em relação à orientação dos furos são variáveis: enquanto alguns 

autores referem que os furos devem ser orientados paralelamente à viga a recuperar 

(Duarte; 2004), outros afirmam que os furos se devem realizam a partir da face superior 

da viga com uma inclinação inferior a 20º em relação ao seu eixo (Cruz; 1993) ou de 20 

a 30º (Arriaga; 2002). Este último autor refere ainda que, sempre que não seja possível 

aceder à viga a partir da sua face superior, é possível proceder à furação a partir das 

suas faces laterais, fazendo-se os furos através de planos horizontais e com direcção 

obliqua em relação ao eixo da viga. 

Os furos devem ter um diâmetro superior ao das barras para facilitar a penetração da 

argamassa epóxi. Cruz (1993) aponta para diâmetros do furo superiores em 8mm aos 

diâmetros dos varões no caso de varões rugosos, e 2 a 4mm no caso de varões lisos. 

Por sua vez, faz referência a algumas disposições que deverão ser seguidas de forma a 

tornar a aplicação da técnica mais eficaz, tais como o afastamento mínimo de 9cm entre 

varões, a distância mínima de 6cm entre a armadura e a superfície da viga, o 

comprimento de ancoragem mínimo do varão na argamassa epoxídica de 15cm e, 

finalmente, o comprimento de ancoragem mínimo do varão na madeira de 30cm. 

 
Figura 5.21. Corte da zona degradada da viga e execução de furos (Arriaga; 2002). 

Figura 5.22. Furacão a partir das faces laterais da viga (Arriaga; 2002). 

• D – Limpeza dos furos com jacto de ar ou aspirador para remoção de poeiras e 

sujidades para que a aderência não seja prejudicada; 
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• E – Preenchimento dos furos com cola epoxídica e introdução dos varões ou das 

cavilhas de FRP pultrudidas lentamente, imprimindo-lhes um movimento de rotação para 

evitar a formação de bolhas de ar (Duarte; 2004), figura 5.23. A colocação destes varões 

ou cavilhas, que actuam pelo desenvolvimento da força axial segundo o eixo longitudinal 

das peças, pode ser feita com o auxílio de espaçadores para que não sofrem 

deslocações de posicionamento aquando da introdução da cola. Para assegurar um 

melhor comportamento dos elementos de madeira na direcção perpendicular ao fio, são 

muitas vezes introduzidas cavilhas secundárias do mesmo tipo na direcção transversal 

(Cruz et al.; 2000). 

As técnicas que envolvem a utilização de perfis pultrudidos de FRP requerem, de forma 

a garantir uma ligação mecânica entre a cola e o compósito, a preparação prévia da sua 

superfície ou, em alternativa, a escolha de perfis roscados ou texturados (Cruz et al.; 

2000). Para melhorar a aderência dos varões de compósito, estes devem então ser 

submetidos a um tratamento abrasivo com lixa fina, seguido de limpeza com acetona, 

imediatamente antes da sua colocação (Cruz et al.; 2004b). 

• F – No caso da opção ser o enchimento com argamassa da parte eliminada da viga, 

executa-se a montagem de uma cofragem de madeira a reconstituir essa zona, sendo 

que para impedir a perda da argamassa, as juntas da cofragem e eventuais fendas ou 

orifícios das vigas devem ser devidamente selados. 

 
Figura 5.23. Introdução dos varões ou cavilhas FRP e execução de cofragem (Arriaga; 2002). 

• G – Aplicação de uma argamassa epoxídica na cofragem que, como se referiu, deve ter 

módulo de elasticidade semelhante ao da madeira, de forma a obter uma melhor 

compatibilização das deformações, figura 5.24. A argamassa pode ser constituída por 

resina epoxídica e por um endurecedor misturado com areia e gravilha de quartzo, com 

o objectivo de conseguir um maior módulo de elasticidade (garantindo sempre a sua 

proximidade com o da madeira) e uma diminuição do custo do material (Arriaga; 2002), 

podendo ainda integrar cargas de agregados de sílica para melhorar a sua rigidez 

(Duarte; 2004).  
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Existem alguns cuidados a ter na altura da aplicação do produto, nomeadamente o facto 

do teor em água da madeira se situar abaixo de 16% para que seja compatível com o do 

material de colagem e, por outro lado, não ultrapassar um limite mínimo em relação às 

condições ambientais do local para que não ocorram variações dimensionais 

significativas após a intervenção (Reis et al.; 2006). 

Por outro lado, uma vez que a cola epoxídica é um material susceptível à temperatura, é 

importante que a aplicação seja feita com uma temperatura a rondar os 15º. Se por um 

lado uma temperatura demasiado baixa pode impedir a polimerização da cola, devendo 

nestes casos a argamassa ser protegida com materiais isolantes, por outro, uma 

temperatura demasiado elevada reduz de forma significativa o tempo de trabalho, pelo 

que é conveniente preparar pequenos volumes de cola e eventualmente efectuar o 

arrefecimento prévio dos componentes antes de proceder à mistura (Reis et al.; 2006). 

Sendo assim, durante a cura a argamassa deve ser protegida da intempérie e isolada 

termicamente quando se preveja a ocorrência de temperaturas baixas que retardem a 

reacção de polimerização. 

• H – Preenchimento da parte dos furos que ainda se encontra vazia entre os varões e a 

madeira com uma formulação mais fluida, que servirá para ancoragem das barras; 

 
Figura 5.24. Aplicação de cola epoxídica na cofragem e nos furos (Arriaga; 2002). 

Os modelos de cálculo adoptados nesta técnica, à semelhança dos utilizados no betão armado, 

admitem que a madeira e a argamassa de epóxido absorvem as tensões de compressão, 

enquanto as tensões de tracção são absorvidas pelos varões de reforço, admitindo-se ainda o 

comportamento linear elástico dos materiais e que em deformação as secções se mantêm 

planas. Em relação a este ponto, (Gemert et al.; 1987), que efectuou estudos de caracterização 

da ligação entre a madeira e a argamassa epoxídica (ver 5.3.3.3), considera que as bases de 

cálculo são normalmente insuficientes e que em algumas intervenções o dimensionamento não 

chega mesmo a ser efectuado. 
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5.3.5.3. Introdução de chapas metálicas ou de FRP no interior da viga com cola 

epoxídica 

Esta solução consiste na colagem de placas metálicas ou de FRP no interior da viga para a 

consolidação da sua zona de apoio, figura 5.25. É uma solução que também pode ser utilizada 

noutras zonas da viga a recuperar admitindo-se que, particularmente no caso de se utilizarem 

placas metálicas, os reforços possuem capacidade resistente suficiente para, por si próprios, 

resistirem a todas as solicitações existentes, sendo por isso importante garantir um comprimento 

mínimo de ancoragem na parte sã da madeira (Duarte; 2004). 

 
Figura 5.25. Reforço com chapas de aço e cola epoxídica (Ilharco et al.; 2007d). 

Os procedimentos a seguir nesta técnica são os seguintes: 

• A – Eliminação da parte degradada da madeira ou consolidação com uma cola 

epoxídica (sendo que assim haverá o inconveniente de não se conhecer com precisão o 

estado de conservação da madeira na ligação), figura 5.26; 

• B – Execução das aberturas para alojamento das placas, tendo o cuidado de assegurar 

uma profundidade regular e de evitar desvios, figura 5.26; 

• C – Colocação de uma chapa de apoio sobre a parede para que a carga concentrada 

das placas não provoque o seu corte ou esmagamento local. Introdução das placas de 

reforço, de aço ou de materiais compósitos, com folga de cerca de 4mm de cada lado 

para que a cola epoxídica penetre com facilidade. O comprimento de ancoragem da 

placa na zona sã da viga deve determinar-se por cálculo e ter entre 2 e 2,5 vezes a sua 

altura (Arriaga; 2002), figura 5.27; 

• D – Como protecção contra o fogo e, ao mesmo tempo com função estética, podem-se 

colocar peças de madeira ou argamassa a recobrir as placas, figura 5.27. 
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Figura 5.26. Eliminação da parte degradada e 

execução de aberturas (Arriaga; 2002). 
Figura 5.27. Introdução de chapas e colocação de 

peças de madeira (Arriaga; 2002). 

5.3.6. Considerações relativas às técnicas de reforço local nos apoios  

• Técnicas que envolvem a fixação ou a introdução de um novo elemento na parede 

para apoio do vigamento 

As três soluções apresentadas consistem basicamente em construir um novo apoio para as 

vigas, onde elas possam apoiar a sua parte sã, sendo que o facto das vigas ficarem “desligadas 

do contacto directo com as paredes, i.e., menos expostas à humidade é positivo. Como se foi 

referindo, são soluções que originam cargas excêntricas na parede o que, em casos de paredes 

com aparelho de má qualidade, pode originar danos estruturais a nível global. 

Por outro lado, as soluções com cachorros de pedra ou viga em betão armado são de difícil 

implementação e muito intrusivas, devido à necessidade de abrir rasgos nas paredes, podendo 

acentuar a sua degradação, acrescendo que a resistência do edifício às acções horizontais (por 

exemplo, sismos) é particularmente afectada com esta abertura. Neste ponto, a solução com 

cantoneira metálica é a que apresenta mais vantagens, já que a sua fixação com parafusos ou 

buchas é menos intrusiva e de aplicação mais fácil e rápida. A solução com introdução da viga 

de betão armado pode ainda originar graves problemas de incompatibilidade entre materiais, em 

particular com a alvenaria de pedra, o mesmo não acontecendo (ou acontecendo com menos 

intensidade) nas soluções com os cachorros de pedra e com a cantoneira metálica. 

As três soluções, uma vez que ficam à vista e provocam o aumento da espessura do pavimento, 

i.e., o abaixamento da cota do tecto, não são aplicáveis em todas as situações, nomeadamente 

no caso dos edifícios antigos que exibem tectos (estucados, em madeira, etc.) que interessa 

manter. De igual modo, são discutíveis sob o ponto de vista do impacto visual que provocam o 

que, no entanto, acontece com a maioria dos reforços. 

De referir ainda a importância de efectuar uma boa ligação entre as vigas e o novo apoio 

(frechal, cantoneira ou viga de betão), particularmente se as vigas forem de secção circular, 

podendo nesses casos ser necessário introduzir elementos adicionais (metálicos ou de madeira) 

para melhorar a fixação das vigas. 
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Sendo assim, conclui-se que a solução com cantoneira metálica deve ser aplicada sempre que 

não haja implicações de ordem arquitectónica. Por outro lado, a solução com frechal de madeira 

pode ser aplicada sempre que se consiga fixá-lo directamente à parede, sem a introdução de 

cachorros de pedra. De qualquer forma, para tornar estas soluções mais eficazes é importante 

eliminar as causas da degradação e efectuar um tratamento à madeira. Finalmente refere-se 

que a introdução de vigas de betão armado embebidas na parede não deve ser feita, salvo em 

situações devidamente justificadas. 

• Técnicas que envolvem elementos de madeira 

A introdução de elementos de madeira é, à partida, uma opção de reforço adequada, já que 

consiste na adição de um material com características semelhantes ao existente. Ainda assim, 

em ambas as soluções apresentadas, a ligação entre as novas peças de madeira e as antigas 

deve ser cuidada para que haja uma correcta transmissão de esforços, sendo importante, no 

caso da solução com sobreposição de elementos de madeira garantir um comprimento de 

sobreposição mínimo entre eles. A segunda solução apresentada é mais complexa em termos 

de mão-de-obra, uma vez que obriga à utilização de entalhes e encaixes. 

Como se referiu, todas as técnicas que envolvam ligadores metálicos devem respeitar as 

normas regulamentares do EC5 (CEN; 2004b), devendo estes ser devidamente protegidos 

contra a corrosão e contra o fogo. Por sua vez, chegou-se à conclusão que todas as soluções 

que envolvem ligadores metálicos podem resultar num elemento reforçado com uma rigidez 

relativamente precária, já que os ligadores requerem uma deformação razoável para a sua 

entrada em carga, o que torna a solução pouco rígida quando comparada com a estrutura 

original, podendo-se deformar excessivamente ao fim de algum tempo. 

Ambas as soluções com introdução de peças de madeira se podem aplicar sem limitações 

arquitectónicas, mesmo quando existam tectos a manter, uma vez que não aumentam a 

espessura total do pavimento. A primeira solução sem remoção das partes degradadas tem a 

vantagem de não envolver, à partida, o escoramento do pavimento, o que é obrigatório nas 

restantes soluções. No entanto necessita de um tratamento preservador da madeira mais 

cuidado, já que os novos elementos de madeira ficarão em contacto com os deteriorados. 

Em relação à aplicabilidade em vigamento de secção circular, verifica-se que a primeira solução 

(5.3.3.2) é mais simples do que a segunda (5.3.3.3), desde que as faces das vigas sejam 

previamente preparadas para receber os novos elementos. A implementação da segunda 

solução é por vezes dificultada pela complexidade de realizar entalhes ou ligações entre 

elementos circulares, normalmente com secção transversal irregular. 
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Ainda assim, conclui-se que sempre que seja possível adapta-las às secções circulares, estas 

técnicas podem ser usadas, tendo as primeiras um carácter mais provisório e as segundas um 

mais definitivo. Em vigamentos de secção rectangular são normalmente boas soluções. 

• Técnicas que envolvem a introdução de elementos metálicos  

A introdução de peças metálicas é normalmente uma boa solução para a reabilitação/reforço de 

elementos de madeira, apesar de apresentar o inconveniente da sua baixa resistência ao fogo. A 

primeira técnica apresentada é de fácil execução uma vez que não envolve a remoção do 

material degradado, sendo que a segunda, porque obriga à execução de cortes na madeira, e a 

terceira, porque implica a abertura de buracos na parede, envolvem mais trabalho. 

Das três, a segunda é talvez a que tenho menos impacto visual, o que em grande parte dos 

pavimentos não é problema já que não se encontram à vista. Por sua vez, em termos de 

aplicação, as duas primeiras não apresentam implicações arquitectónicas, ao contrário da 

terceira, que só pode ser aplicada em algumas situações, devido ao aumento de espessura do 

pavimento que implica. 

Ambas as soluções apresentam uma razoável adaptação a elementos de secção circular, sendo 

que na primeira os elementos precisam de ser preparados para receber os elementos metálicos. 

É importante ainda que na segunda solução sejam aplicadas peças de madeira para proteger as 

chapas metálicas do fogo, podendo eventualmente, nesta solução, surgir alguns problemas de 

compatibilidade entre materiais. 

(Faria; 2002b) considera que nas situações de degradação de apoios e de ligações de topo, se 

não houver limitações estéticas importantes, será geralmente mais económica a utilização de 

próteses metálicas. Concluindo, com excepção da terceira, trata-se de soluções relativamente 

pouco intrusivas e por isso recomendáveis. 

• Técnicas que utilizam colas epoxídicas com aço ou materiais compósitos 

Apesar do comportamento das técnicas que envolvem a utilização de materiais compósitos não 

estar ainda profundamente estudado, sabe-se que o resultado final das intervenções tem exibido 

um bom comportamento mecânico e uma boa aderência entre materiais (Duarte; 2004), 

apresentando ainda outras vantagens. 

Em primeiro lugar, é uma técnica in situ que se restringe às partes degradadas, evitando a 

perturbação da restante estrutura, e permitindo a sua aplicação quando existam, por exemplo, 

tectos a preservar. Permite intervenções ligeiras e relativamente pouco intrusivas, não alterando 



Capítulo 5. Intervenção Estrutural 

166 

significativamente a aparência e as características originais da estrutura, não envolvendo ainda 

o aumento de carga sobre a estrutura e as paredes. 

Envolve a substituição mínima de materiais, o que pode originar uma redução de custos (apesar 

do ainda elevado custo das colas e compósitos) e de tempo de execução. O preço pode ser 

reduzido se, em vez de varões pultrudidos de material compósito, se utilizarem varões de aço. É 

um sistema acessível do ponto de vista técnico e de execução relativamente fácil, necessitando 

ainda assim de mão-de-obra especializada para a sua aplicação. 

Tendo em conta a sua baixa massa volúmica, as fibras apresentam valores de resistência e 

rigidez muito elevados, assegurando uma boa transmissão de esforços localizados. A sua 

resistência à corrosão é boa e, nos casos em que se encontram protegidas no interior da 

madeira, apresentam um bom comportamento ao fogo. Considera-se assim uma solução 

interessante já que, para além de todas as outras razões já referidas, é uma solução eficaz do 

ponto de vista da resistência a agentes bióticos (Appleton; 2003). 

No entanto, sendo estas técnicas de reforço estrutural de madeira relativamente recentes, 

carecem da existência de casos práticos a partir dos quais se possam tirar algumas conclusões 

sobre o seu comportamento a longo prazo, particularmente em relação à durabilidade dos 

materiais e à eficiência das ligações. De facto, a durabilidade das colas não se conhece e 

mesmo os testes de envelhecimento acelerado não conseguem simular correctamente o 

envelhecimento: muitos deles impõem tensões nas juntas dos elementos colados e assumem 

que, se as juntas não falharem, o processo de colagem é satisfatório (Uzielli; 2002). 

Esta pode ser uma das grandes desvantagens da aplicação destes materiais já que, como é 

referido no documento “Principles for the Preservation of Historic Timber Buildings” (ICOMOS; 

1999), “Materiais contemporâneos tais como colas epoxídicas, ou técnicas, tais como o reforço 

com elementos metálicos, devem ser escolhidos e usados com muito cuidado, e só em casos 

em que a durabilidade e o comportamento estrutural de materiais e técnicas construtivas tenham 

sido satisfatoriamente provados durante um período de tempo suficientemente longo”. 

As suas potencialidades e aplicações são assim ainda relativamente desconhecidas, bem como 

os processos de dimensionamento, procedimentos e técnicas de aplicação dos vários sistemas. 

Aliás, esta falta de regras de dimensionamento acaba por reduzir o uso de técnicas de reforço 

com FRP, não sendo porventura utilizadas em situações em que seriam mais adequadas do que 

outras técnicas. 

A compatibilidade entre o material compósito e a madeira é outra questão importante, na medida 

em que as variações dimensionais que a madeira sofre devido à variação do teor em água, não 

são muitas vezes conciliáveis com o material compósito, originando elevadas tensões na 
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ligação. Por outro lado, apesar da aderência entre a cola/argamassa e a madeira ser satisfatória, 

é muito afectada pelo teor em água da madeira. Duarte (2004) concluiu que, em consequência 

da alteração das condições ambientais, a tensão de rotura da ligação argamassa/madeira 

decresceu aproximadamente 60% e que a tensão de rotura da aderência entre a argamassa e a 

madeira não dependia da área da superfície de contacto entre os dois materiais. 

Sendo assim, e ainda que em estruturas mais expostas a variações de temperatura e humidade, 

devam ser usadas com mais reservas (Cruz et al.; 2000), as técnicas com utilização de colas 

epoxídicas e materiais compósitos podem ser consideradas na reabilitação dos pavimentos 

antigos de madeira, na medida em que resultam em soluções pouco intrusivas e com uma boa 

adaptação a elementos de secção circular. 

5.4. Técnicas de reforço local ao longo do comprimento dos elementos 
estruturais (meio vão) 

5.4.1. Introdução 

Depois de analisadas as diferentes formas de reforçar as zonas de apoio dos elementos 

estruturais dos pavimentos, passa-se agora a analisar os métodos de reabilitação/reforço ao 

longo do seu comprimento, e particularmente a meio vão, zona em que se encontram 

submetidos principalmente a esforços de flexão. 

As causas mais comuns para os problemas existentes nestes elementos são a presença de 

ataques de agentes bióticos (normalmente associados à presença de humidade) originando a 

redução da secção; a presença de defeitos ou nós; a aplicação de cargas de tipo ou intensidade 

não previstas, nomeadamente em processos de alteração funcional de edifícios; o espaçamento 

exagerado entre vigas, as secções e tarugamento insuficientes para suportar as cargas com 

uma tensão ou deformação admissíveis (deficiências do projecto), etc.  

Estes problemas vão originar vibrações e deformações em excesso, normalmente devido à não 

consideração, em fase de projecto, da segurança em relação à vibração e deformação, ou do 

efeito da fluência da madeira associada a aplicação continua de cargas. Este processo pode 

eventualmente culminar na rotura por flexão de um elemento singular ou da totalidade do 

pavimento. 

Em relação a este ponto, (Appleton; 2003) indica que no caso de se verificar a existência de 

cargas em excesso, é conveniente proceder à sua distribuição, transferindo-as para outras 

zonas do pavimento. Uma vez que as cargas que se encontram aplicadas a meio vão são as 
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que provocam maior deformação, refere a possibilidade de as deslocar para junto dos apoios, 

fazendo previamente a verificação da segurança dos elementos estruturais em relação ao corte. 

A deformabilidade do pavimento pode ser limitada através de vários processos distintos, 

consistindo um deles na redução do vão do pavimento, através da criação de pontos intermédios 

(vigas transversais às existentes), que podem alterar o tipo de esforços nos elementos de 

madeira, e outro no reforço da capacidade resistente do pavimento, levando a um aumento da 

sua rigidez. Segundo (Appleton; 2003), estes processos de reforço podem ter um carácter 

passivo ou activo. 

No reforço passivo, que pode ser executado sem precauções especiais, limita-se a deformação 

dos pavimentos a partir da altura em que o reforço é aplicado, sendo o reforço analisado tendo 

em consideração as cargas a aplicar após a intervenção. 

No reforço activo limita-se a deformação em valor absoluto, sendo o reforço estudado de acordo 

com a totalidade das cargas aplicadas no pavimento. Neste processo aplica-se, antes da 

execução dos reforços, uma força ascendente (através de escoramentos) que contraria a 

totalidade das cargas aplicadas no pavimento, criando uma contra flecha igual ao valor da 

deformação do pavimento, anulando-a. Quando existem paredes sob ou sobre o pavimento a 

reforçar, este tipo de reforço não deve ser aplicado, uma vez que implicará graves estragos 

nesses elementos (Appleton; 2003). 

As técnicas analisadas em seguida estão assim orientadas para repor ou aumentar a 

capacidade resistente de uma viga ou do conjunto do pavimento, através de intervenções ao 

longo do seu comprimento. 

5.4.2. Introdução de novos elementos de madeira 

5.4.2.1. Introdução 

Como se referiu atrás, a introdução de elementos de madeira é muito utilizada em intervenções 

de reabilitação/reforço de estruturas de madeira, já que permite a manutenção de uma estrutura 

com características semelhantes às da existente. As recomendações principais relativas ao 

reforço com este material encontram-se referidas no ponto 5.3.3. 

5.4.2.2. Fixação de novas peças de madeira às antigas 

A fixação de novas peças de madeira às vigas a reforçar, figura 5.28 e figura 5.29, é uma 

solução normalmente utilizada na reabilitação de elementos com perda de secção resistente, 

com fendas de grande dimensão, com roturas localizadas ou quando se pretende aumentar a 
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sua inércia, particularmente devido a secções insuficientes para suportar as cargas existentes 

em condições aceitáveis. Mais uma vez, é importante referir que a madeira de reforço deve ter 

um teor em água semelhante ao da madeira existente. 

 
 

Figura 5.28. Reforço com novas peças ou vigas de madeira fixadas às 

degradadas (Arriaga; 2002). 
Figura 5.29. Reforço com novas peças de 

madeira fixadas (Arriaga; 2002). 

Na aplicação em elementos degradados ou com roturas, e para que a solução seja eficaz, 

permitindo a correcta transmissão de esforços, é necessário que a peça nova seja fixada, 

através de pernos, pregos, parafusos, etc., numa zona sã da antiga. Poderá ainda ponderar-se o 

apoio dos novos elementos nas paredes de alvenaria. Nas figuras seguintes é possível observar 

uma solução preconizada para elementos degradados de um pavimento da escola Secundária 

Rodrigues de Freitas, no Porto. 

  
Figura 5.30. Reforço de viga degradada com novos 

elementos de madeira (alçado). Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas, Porto, (Costa et al.; 2007a). 

Figura 5.31. Reforço de viga degradada com novos 

elementos de madeira (planta). Escola Secundária 

Rodrigues de Freitas, Porto, (Costa et al.; 2007a). 

No caso da fixação ser feita à parte lateral das vigas, é importante que os elementos a adicionar 

tenham a mesma altura dos elementos existentes. Por sua vez, no caso de se pretender 

aumentar a inércia das vigas, as novas peças de madeira são normalmente aplicadas na sua 

face superior, podendo ter a sua largura (se o pavimento ficar à vista) ou uma largura maior, 

dando assim origem a uma secção em T. Neste, caso são introduzidos ligadores, para a 

absorção de esforços de corte, que devem ter menor espaçamento nas zonas dos apoios, 

devido ao maior nível de esforço de corte ai existente. Existe ainda a possibilidade de colar o 

soalho às vigas permitindo que o pavimento passe a funcionar como um conjunto de vigas em T. 

Nestes casos é possível aplicar uma cola epoxídica para melhorar a ligação. A vantagem da cola 

em relação a outro tipo de adesivo reside na sua aptidão para preencher as irregularidades 

existentes na superfície da viga (Arriaga; 2002). 

Naturalmente que esta solução, no caso das peças aplicadas na face superior da viga, só pode 

ser aplicada em algumas situações, uma vez que aumenta a espessura do pavimento. Por sua 

vez, o facto das novas peças se apresentarem sem deformação, enquanto que as peças 
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originais apresentam uma deformação residual, pode impedir um correcto comportamento do 

conjunto. Nesse sentido é importante ponderar a possibilidade de conferir às peças originais 

uma deformação de sinal contrário à existente antes de aplicar as novas peças. 

5.4.2.3. Colocação de novas peças de madeira intercaladas com as originais 

A introdução de novas vigas de madeira paralelamente às existentes permite-lhes diminuir o 

nível de esforços a que estão submetidas, garantindo um aumento da rigidez do pavimento e 

reduzindo, consequentemente, a sua deformabilidade e nível de vibrações. 

Tal com a solução referida anteriormente, esta pode apresentar um problema de 

compatibilização de deformabilidade, já que é difícil conseguir um elemento de madeira com as 

mesmas características naturais e, principalmente, com o mesmo módulo de elasticidade das 

vigas existentes (ainda que seja da mesma espécie). Nesse sentido, deve haver o cuidado de 

seleccionar bem o material e a geometria das vigas a introduzir (devem ter altura igual às 

existentes), de forma a obter o controlo pretendido da deformação do pavimento. De forma a 

melhorar a compatibilidade das deformações, é importante tratar a ligação entre as vigas novas 

e as existentes, podendo ser introduzidas, para além do tarugamento, peças metálicas a reforçar 

as ligações que lhes forneçam maior rigidez e resistência (Appleton; 2003). 

Por outro lado, o nível de deformação das vigas existentes devido à fluência originada pelas 

cargas submetidas ao longo dos anos, não é totalmente recuperado aquando da transferência 

da carga para as novas vigas, situação que origina comportamentos diferentes entre os 

elementos novos e antigos, podendo dar-se o caso das vigas antigas descarregarem, passando 

as cargas a estarem suportadas exclusivamente pelas novas vigas. Para atenuar este problema 

podem-se aplicar calços de madeira para nivelar as vigas antigas com as novas, figura 5.32. 

(Faria; 2002b) refere que as madeiras usadas em calços devem ser de muito boa qualidade em 

termos de dureza e durabilidade natural, o que nem sempre acontece. 

  

Figura 5.32. Calços aplicados em pavimento antigo de madeira. Edifício do Largo de São Domingos, Porto, (Ilharco et 

al.; 2007a; Ilharco et al.; 2006). 
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Na aplicação desta técnica de reforço é necessário, em primeiro lugar, executar as aberturas 

nas paredes resistentes, tendo em conta que as entregas das novas vigas não devem ser 

inferiores a 0,20m. Nas paredes de alvenaria irregular deve-se criar uma base de apoio para as 

vigas, através de um bloco de pedra com a face superior aparelhada e horizontal (Reis et al.; 

2006).  

Uma vez que os pavimentos têm uma contribuição importante no travamento estrutural das 

paredes resistentes, particularmente tendo em conta a acção dos sismos, deve ser ponderada a 

possibilidade de reforçar esta ligação pavimento – parede através de um ferrolho de aço, tendo 

em consideração os objectivos globais de reforço estrutural (ver ponto 5.5). No caso do apoio 

ser feito em paredes de tabique, a ligação é feita ao frechal através de peças de aço 

aparafusadas ou pregadas (Appleton; 2003). Naturalmente que a execução da técnica torna-se 

mais simples se o apoio das novas vigas se realizar através de outras peças, sem haver 

necessidade de fazer novos buracos na parede. 

5.4.2.4. Colocação de novas vigas a dividir o vão das existentes 

Outra solução cujo objectivo é diminuir o nível de deformações e vibrações do pavimento é a 

instalação de novas vigas de madeira que dividam o vão do pavimento em dois ou mais, figura 

5.33. É uma solução prática e eficaz uma vez que, com a colocação de uma viga de apoio a 

meio vão do pavimento, a deformabilidade deste se reduz cerca de 8 vezes (embora se tenha 

que quantificar o efeito da deformação da própria viga de apoio) (Appleton; 2003). 

  
Figura 5.33. Viga de reforço a dividir o vão das existentes. Edifício do séc. XIX, Coimbra. 

É uma solução que, apesar de prática em termos de execução, tem associados vários 

inconvenientes. O principal é a limitação arquitectónica, ou seja, o facto da solução aumentar a 

espessura do pavimento leva a que só possa ser adoptada em alguns casos. Por outro lado, o 

facto da nova viga de reforço passar a receber uma grande parte da carga do pavimento (cerca 

de 50%), leva a que as paredes resistentes em que está suportada fiquem submetidas a um 

esforço muito elevado nos pontos de apoio, obrigando muitas vezes ao seu reforço, o mesmo 

acontecendo com as padieiras de portas e janelas, sempre que o apoio da viga seja feito sobre 
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estas. Refere-se ainda que o tipo de esforço nas vigas existentes é alterado, o que pode não ser 

conveniente. 

No caso das vigas de secção circular (barrotes), o apoio do pavimento existente na nova viga 

tem que ser feito com algum cuidado e com o recurso a calços ou cunhas de forma a permitir 

uma correcta transferência das cargas. Refere-se ainda que esta solução, devido às alterações 

arquitectónicas que implica, nem sempre pode ser aplicada, como é o caso dos edifícios com 

tectos que se pretendam preservar. 

Por outro lado, só se pode aplicar esta solução se o comprimento da nova viga não for 

demasiado grande. Nos casos em que tal aconteça, ou seja, em que o pavimento se encontra 

num local com uma dimensão transversal às vigas existentes muito grande e não é viável dispor 

uma viga que divida o vão sem apoios intermédios, existe a hipótese de introduzir um terceiro 

nível de vigas para suportar as novas colocadas perpendicularmente às existentes. Se o espaço 

subjacente o permitir, a viga transversal pode ser suportada por pilares de madeira (figura 5.34), 

metálicos (figura 5.35) ou de alvenaria de pedra (figura 5.36). 

  
Figura 5.34. Viga transversal apoiada 

em pilares de madeira. Edifício da rua 

António Carneiro, Porto, (Costa et al.; 

2007c). 

Figura 5.35. Viga apoiada em pilar 

metálico a dividir o vão das 

existentes. Edifício do séc. XIX, 

Coimbra. 

Figura 5.36. Viga apoiada em pilares 

de alvenaria de granito a dividir o vão 

das existentes. Casa do Infante, 

Porto. 

5.4.2.5. Introdução de escoras que criam pontos de apoio intermédios 

Uma solução tradicional referida na bibliografia e que permite a diminuição do vão das vigas 

consiste na introdução de escoras de madeira inclinadas, encastradas nas paredes ou apoiadas 

num frechal, figura 5.37 e figura 5.38. As escoras encaixam-se na viga existente através de um 

entalhe ou com o auxílio de uma peça (tipo viga) que faz a transmissão das cargas horizontais 

(Arriaga; 2002). O seu grande inconveniente é o facto das paredes serem obrigadas a resistir a 

cargas horizontais, o que pode dar origem a graves danos estruturais. 
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Figura 5.37. Escoras de madeira inclinadas a suportar viga do pavimento. 

Mosteiro de Pombeiro, Felgueiras, (Costa et al.; 2008b). 
Figura 5.38. Esquema de escoras de 

madeira inclinadas a suportar vigas 

do pavimento (Carrió; 1998). 

5.4.3. Introdução de elementos metálicos  

5.4.3.1. Introdução 

Como se referiu em 5.3.4, os elementos metálicos são frequentemente usados na 

reabilitação/reforço de pavimentos de madeira. No caso particular do reforço de elementos 

submetidos predominantemente à flexão, o aço pode ser uma excelente solução devido à sua 

grande rigidez. No entanto, esta mesma característica pode tornar esta solução incompatível 

com a estrutura de madeira colocando-se ainda o problema da resistência ao fogo dos 

elementos metálicos, que será abordada com detalhe no ponto 5.7. 

Existem várias possibilidades para a utilização de elementos metálicos no reforço de 

pavimentos: intercalar perfis com as vigas de madeira existentes; aplicar perfis a dividir o vão 

das vigas de madeira; reforçar as vigas existentes com perfis ou cantoneiras metálicas; aplicar 

tirantes metálicos nos pavimentos. 

5.4.3.2. Reforço com chapas, parafusos, cintas ou perfis metálicos 

A utilização de perfis e de chapas metálicas para a reparação de roturas ou de fendas de grande 

dimensão ao longo do comprimento das vigas é uma solução semelhante à 5.3.4.2, diferindo 

pelo facto de estar instalada num elemento submetido à flexão, o que faz com que tenha uma 

maior preponderância no funcionamento do conjunto, figura 5.39 e figura 5.40. Pode ainda ser 

introduzida uma chapa metálica no interior da secção, tal como se referiu em 5.3.4.3. 

  
Figura 5.39. Reforço com perfis metálicos (Arriaga; 2002). Figura 5.40. Reforço com chapas metálicas (Arriaga; 

2002). 
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Através da introdução de perfis ou de chapas metálicas, que se unem à madeira mediante 

elementos de fixação mecânicos, como pernos e parafusos, consegue-se recuperar uma parte 

da continuidade da viga. As peças metálicas, devido à sua maior rigidez, podem originar uma 

viga mista com bom comportamento estrutural. (Appleton; 2003) refere que se deve atender à 

relação entre os módulos de elasticidade do aço e da madeira de forma a homogeneizar a 

secção composta, sendo possível escolher, em função disso, a altura e a espessura das chapas 

e perfis. O autor indica ainda um coeficiente de homogeneização de 20:1 entre os dois materiais. 

Como se referiu, o reforço com fixação de elementos metálicos é também frequentemente 

utilizado na reparação de fendas de secagem. Descrevem-se em seguida algumas das soluções 

de reparação com elementos metálicos que têm como função impedir que as fendas se 

propaguem. 

a) Introdução de parafusos 

A primeira solução consiste no aparafusamento da viga com parafusos de porca (de 

preferência de pequeno diâmetro) instalados perpendicularmente ao plano da fenda, de 

forma a tentar diminuir a sua abertura, figura 5.41. Os parafusos devem ser posicionados a 

uma distância de 5 a 8cm das extremidades da peça (Reis et al.; 2006). 

  
Figura 5.41. Introdução de parafusos em fenda de secagem (Johnson; 1980). 

Devido à retracção da madeira será importante ajustar regularmente os parafusos o que, na 

maior parte das vezes, se torna impraticável, particularmente em pavimentos que não se 

encontram à vista. Para limitar os problemas de retracção após a instalação dos parafusos 

pode-se ainda optar por instalar parafusos com rosca parcial ou furos de passagem na parte 

abaixo da fenda. Por sua vez, o tensionamento dos parafusos deve ser feito tendo em conta 

a baixa resistência da madeira á compressão perpendicular ao fio. Além disso, nos 

pavimentos que estão à vista, torna-se numa solução com algum impacto visual. 

Esta solução apresenta ainda outro inconveniente, particularmente em vigas de secção 

reduzida, que consiste na diminuição da secção resistente devido à introdução dos 

parafusos, podendo mesmo comprometer a resistência do elemento (Duarte; 2004). 

Segundo Cruz (1993), nestas situações a segurança do elemento estrutural é satisfeita se a 
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área da secção transversal removida pelo furo não exceder a área transversal do maior nó 

de madeira permitido pela classificação estrutural. 

Esta técnica de tratamento de fendas, tal como as outras duas descritas em seguida, é 

frequentemente complementada com a injecção das fendas com colas de baixo módulo de 

elasticidade. No entanto, é importante ter em conta que, quando no mesmo reforço se 

utilizam simultaneamente duas técnicas (parafusos e cola), a força das duas ligações não é 

adicionada, uma vez que a ligação mais rígida (por exemplo a cola) vai receber a maior 

parte da carga, e só após a sua rotura é que o reforço mais dúctil vai começar a trabalhar 

efectivamente. Sendo assim, nesses casos o dimensionamento dos parafusos deve ser feito 

tendo em conta a carga expectável, e não como recurso no caso da cola falhar. Ainda 

assim, os parafusos podem ser úteis para pressionar e manter os elementos na posição 

correcta enquanto a cola cura (Uzielli; 1995). 

b) Introdução de chapas metálicas com parafusos 

A segunda técnica consiste na instalação de chapas metálicas paralelamente ao plano da 

fenda nas faces opostas do elemento a reforçar e ligadas entre si por parafusos de porca 

que lhes dão o aperto necessário. Com a aplicação de chapas de maior dimensão é possível 

reforçar mais que um elemento estrutural ao mesmo tempo. 

A diferença para a solução anterior consiste na passagem dos parafusos no exterior da 

peça, o que é bastante mais adequado do ponto de vista da secção resistente da peça, já 

que esta não é reduzida. No entanto, é uma solução com mais impacto visual, o que só é 

importante em pavimentos que estejam à vista. Tal como na solução anterior, para que o 

sistema funcione, é importante apertar com regularidade os parafusos (devido à sua fluência 

e à retracção da madeira) o que, mais uma vez, se torna pouco prático. Além disso, o facto 

de poder aumentar a altura da secção torna a sua aplicação difícil em alguns casos. 

c) Introdução de cintas metálicas 

Uma terceira técnica consiste na aplicação de cintas metálicas fixadas através de pregos, 

figura 5.42 e figura 5.43, e que ao contrário das técnicas anteriormente descritas, não 

permite reajustes o que, tendo em conta as variações volumétricas consideráveis da 

madeira, pode tornar o sistema ineficaz. (Duarte; 2004) refere que este factor, juntamente 

com o facto de não existirem regras de dimensionamento bem definidas, torna a técnica 

bastante discutível, não sendo por isso indicada para a reparação de todos os tipos de 

fendas e não devendo ser usada na reabilitação/reforço de elementos cuja evolução do 

comportamento não possa ser directamente observável, como é o caso dos pavimentos. 
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Ainda assim, refere-se a possibilidade de aplicar cintas metálicas apertadas apenas nas 

suas extremidades através de parafusos de porca, permitindo assim o seu ajuste. 

  
Figura 5.42. Reforço com cintas metálicas. Palácio de 

Belomonte, Porto, (Ilharco et al.; 2007b; Ilharco et al.; 

2007c). 

Figura 5.43. Reforço com cintas metálicas. Convento 

de Corpus Christi, Vila Nova de Gaia, (Costa et al.; 

2007d). 

5.4.3.3. Instalação de perfis metálicos intercalados com as vigas de madeira 

É uma solução semelhante à referida em 5.4.2.3, mas em que são utilizados perfis metálicos em 

vez de elementos de madeira. Os perfis são colocados paralelamente às vigas existentes, 

diminuindo as cargas exercidas sobre as estas e absorvendo-as em parte, contribuindo assim 

para a diminuição do seu nível de esforços, figura 5.44. É uma solução que permite aumentar a 

rigidez do pavimento reduzindo, consequentemente, a sua deformabilidade e as vibrações. 

Tal como a solução executada com vigas de madeira intercaladas, mas agravado pelo facto dos 

elementos metálicos exibirem uma maior rigidez, esta solução de reforço pode vir a acarretar 

problemas de compatibilização importantes, já que as características do aço, particularmente o 

módulo de elasticidade, são muito diferentes das da madeira. Esta situação origina 

comportamentos diferentes entre os elementos metálicos e de madeira podendo inclusivamente 

levar ao carregamento apenas das vigas metálicas. Sendo assim, é importante que os perfis 

metálicos sejam dimensionados para uma rigidez à flexão idêntica à das vigas de madeira. Por 

outro lado, e como se referiu atrás, é importante ter em consideração que o nível de deformação 

das vigas existentes, devido à fluência, não é totalmente recuperado aquando da transferência 

da carga para os perfis, sendo necessário aplicar peças ou calços de madeira para nivelar as 

vigas de madeira com os perfis. 
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Figura 5.44. Introdução de perfis metálicos intercalados com as vigas de madeira, Mosteiro de Tibães, Braga. 

Na figura seguinte é possível ver um corte de um pavimento do Mosteiro de Pombeiro, em 

Felgueiras, em que foi preconizada uma solução de reforço deste tipo. 

Vigamento de 
madeira

Viga principal 
de madeira

Soalho de 
madeira

Parede de 
tabique

HEB220 

 
Figura 5.45. Intervenção executada no Mosteiro de Pombeiro (Felgueiras) com introdução de perfis metálicos 

intercalados com as vigas de madeira (Costa et al.; 2008b). 

5.4.3.4. Colocação de perfis metálicos a dividir o vão das vigas de madeira 

Outra solução com elementos metálicos consiste na instalação de perfis que dividam o vão do 

pavimento em dois ou mais, figura 5.46 figura 5.47. Como se referiu para a mesma solução 

executada com elementos de madeira, é uma solução com limitações arquitectónicas, já que 

aumenta a altura do conjunto do pavimento, levando a que só possa ser adoptada em alguns 

casos. A concentração de cargas nos apoios dos perfis nas paredes, obrigando muitas vezes ao 

seu reforço, é outra das desvantagens deste método. 

  
Figura 5.46. Dois níveis de perfis metálicos a dividir o vão 

de madeira existentes. 
Figura 5.47. Apoio de perfil metálico na parede de 

alvenaria. 



Capítulo 5. Intervenção Estrutural 

178 

5.4.3.5. Reforço com tirantes metálicos/aplicação de sistema de pré-esforço exterior  

Uma solução menos comum consiste na instalação de um sistema de pré-esforço, executado 

com tirantes de aço exteriormente às vigas de madeira, na sua parte inferior, figura 5.48, figura 

5.49. O objectivo principal desta técnica é a correcção de deformações excessivas da viga, 

normalmente devidas a reduções de secção resistente e à fluência, sendo um método que, 

segundo (Arriaga; 2002), não aumenta, pelo menos consideravelmente, a capacidade resistente 

do elemento.  

 

 
 

Figura 5.48. Aplicação de pré-esforço 

exterior (Arriaga; 2002). 
Figura 5.49. Elementos de pré-esforço exterior (Donghi; 1903) em (Lombardo 

et al.; 1997). 

Após colocado em tensão, o tirante, que se apoia e distancía da viga através de elementos 

metálicos que estão comprimidos, fica a trabalhar à tracção, passando a viga de madeira a 

trabalhar à flexão composta (com compressão) mas com valores de momento flectores menores. 

A colocação em tensão do tirante permite compensar parte da flecha da viga, função do nível de 

pré-esforço aplicado. No entanto, é importante que a aplicação desta contra – flecha seja 

acompanhada cuidadosamente de forma a não originar roturas na viga.  

É conveniente proceder ao escoramento da estrutura para efectuar os trabalhos, sendo que só 

depois se passa ao tensionamento do sistema de pré-esforço. De referir que as ancoragens do 

tirante na viga de madeira são normalmente de difícil execução podendo implicar o desmonte da 

viga (Arriaga; 2002). 

É uma solução com alguma complexidade e com um custo elevado, mas com bastante eficácia 

para solucionar grandes flechas. Por outro lado, exige uma verificação estrutural e um controle 

de execução rigorosos, sendo que a estabilidade da estrutura tem que ser verificada ao longo 

das diferentes fases da construção e na solução final (Duarte; 2004). Naturalmente, pelo espaço 

que ocupa, não é possível de aplicar em todas as situações. 

5.4.3.6. Melhoria da continuidade do apoio comum em pavimentos contínuos biapoiados  

Nos pavimentos com apoio central é possível melhorar a continuidade do apoio comum das 

vigas através da introdução de novas peças de madeira ou metálicas fixadas às vigas, 
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resultando numa rigidificação do nó e, consequentemente, na diminuição das flechas, figura 

5.50. As novas peças devem ser instaladas com a estrutura descarregada para que a solução 

funcione (Arriaga; 2002). Ainda assim, note-se que a eficácia desta solução na redução da 

rotação das vigas é relativamente reduzida. 

  
Figura 5.50. Melhoria da continuidade do apoio comum, Casa do Infante, Porto. 

5.4.4. Introdução de colas epoxídicas com peças metálicas ou materiais 
compósitos 

5.4.4.1. Introdução 

As técnicas que utilizam colas epoxídicas com peças metálicas ou materiais compósitos (fibras 

de carbono ou de vidro e colas) foram já referidas no ponto 5.3.5 para intervenções na zona dos 

apoios das vigas. As suas principais vantagens e desvantagens foram então referidas, não 

sendo por isso discutidas novamente, a não ser de uma forma mais pontual. No caso do reforço 

dos elementos estruturais de madeira que apresentam roturas de flexão, existem dois tipos 

principais de técnicas de reforço, que normalmente envolvem a ligação das duas partes do 

elemento que entrou, ou poderá vir a entrar, em rotura: 

• A que envolve a colagem nas faces do elemento estrutural ou a introdução no seu 

interior de varões, chapas, perfis ou barras de FRP (ou metálicos). Nesta técnica, a 

direcção principal das fibras do compósito é alinhada segundo a direcção do fio da 

madeira, conferindo um aumento de rigidez e de resistência à flexão. 

• A que prevê a colagem de mantas de FRP nas faces do elemento estrutural, sendo o 

compósito curado in situ. Nesta técnica, as fibras principais são dispostas na direcção 

perpendicular ao fio da madeira, obtendo-se um aumento da resistência ao corte e à 

tracção nessa direcção. Por sua vez, as fibras dispostas segundo o fio da madeira 

conferem resistência à flexão e à tracção axial (Duarte; 2004). Além das mantas, que 

têm as fibras principais colocadas numa direcção, existem os tecidos que apresentam as 

fibras em várias direcções (Silva et al.; 2004). 
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Para além destas técnicas, existem outras que têm como objectivo aumentar a inércia dos 

elementos, fazendo uso de colas epoxídicas, e que serão também descritas em seguida. 

Importa referir que, uma vez que a rotura de um elemento sujeito à flexão é normalmente 

controlada pela sua resistência à tracção e ocorre, geralmente, devido à existência de uma 

secção mais frágil, quer pela existência de um defeito que reduz a secção efectiva, quer pela 

existência de uma zona com características inferiores, a aplicação de um reforço com elevado 

módulo de elasticidade e resistência à tracção (como são os FRPs) na zona traccionada das 

vigas flectidas, pode aumentar consideravelmente a resistência e a rigidez à flexão, assim como 

a sua ductilidade (Silva et al.; 2004). De acordo com este autor, sem o reforço a viga tem um 

comportamento praticamente elástico, dependendo da secção do elemento com menos 

resistência à tracção. 

5.4.4.2. Introdução de barras de reforço seladas com cola epoxídicas 

Esta solução consiste na ligação de duas partes separadas de um elemento através de varões 

ou cavilhas de reforço de aço inox ou de FRP (fibras de vidro/poliéster) colados por meio de uma 

cola epoxídica. É um método particularmente adequado na recuperação da resistência mecânica 

em zonas debilitadas por apodrecimento ou rotura. É, de igual modo, apropriado para tratar 

elementos com grandes secções transversais, em que aparecem fendas de secagem. Através 

desta técnica de reforço, a rigidez do elemento reforçado é aumentada conseguindo-se, como 

consequência, diminuir as suas deformações. 

A direcção dos varões ou cavilhas pode ser inclinada ou alinhada segundo o fio da madeira, 

proporcionando um aumento de rigidez e de resistência à flexão, podendo ainda ser colocados 

longitudinalmente na parte inferior da peça, funcionando como uma armadura a trabalhar 

tracção. O procedimento habitualmente adoptado neste método é semelhante ao utilizado nos 

apoios, referido no ponto 5.3.5.2, não sendo por isso aqui descrito novamente. Ainda assim, 

refere-se que na realização de furos nas partes sãs da madeira para o alojamento dos varões de 

reforço deve-se ter em conta que o seu comprimento deverá ser suficiente para proporcionar a 

amarração eficaz dos varões. Por sua vez, no caso de se querer reforçar uma zona com rotura, 

a furação deve ser horizontal; no caso do objectivo ser o tratamento de fendas de secagem, a 

furação deve ser efectuada desde a face superior (com ângulo entre 20 e 30º) intersectando 

transversalmente a fenda e uma zona sã da madeira, figura 5.51 e figura 5.52. 
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Figura 5.51. Consolidação com barras de reforço horizontais. 

 

Figura 5.52. Consolidação com barras de reforço inclinadas. 

Para analisar qual o tipo de varão mais adequado para introduzir, e avaliar a sua eficácia, 

(Duarte et al.; 2004) realizou ensaios de flexão em vigas reabilitadas de Pinus Pinaster, Ait 

reabilitadas com diferentes soluções: varões de aço A400 NR, varões roscados de aço inox e 

varões pultrudidos de fibra de vidro (GFRP). 

A rotura das vigas reabilitadas com varões de aço A400 NR foi dúctil, devido à cedência da 

armadura na secção da junta de ligação, tendo a plastificação dos varões de aço permitido a 

rotação de corpo rígido das duas partes da viga e a abertura de uma fenda extensa na parte 

inferior da secção, formando-se uma rotura plástica. Segundo o autor, é possível melhorar esta 

situação introduzindo mais armadura, sendo que o excessivo reforço pode modificar o modo de 

rotura da viga. A rotura das vigas reabilitadas com varões de aço inox foi ainda dúctil, sendo 

que, neste caso, a elevada percentagem de armadura não permitiu que a plastificação da 

secção de junta da ligação da viga ocorresse imediatamente, permitindo a exteriorização de 

outras fragilidades da viga. Neste caso, a causa da rotura consistiu na fraca resistência da 

madeira na direcção perpendicular ao fio, sendo que a aderência entre a armadura e a madeira 

se mostrou eficaz, verificando-se que os varões se mantinham perfeitamente envolvidos após a 

rotura. Finalmente, nas vigas reabilitadas com GFRP, o autor observou uma relação linear inicial 

entre a força aplicada e o deslocamento no vão e uma rápida perda de rigidez com a 

aproximação da rotura. A rotura deu-se devida à perda de aderência da armadura tendo os 

varões apresentado um comportamento perfeitamente elástico, o que não favoreceu a 

plastificação da secção de junta (Duarte et al.; 2004). 

O mesmo autor, noutro trabalho (Duarte; 2004), refere que a utilização de varões roscados de 

aço inox pode ser uma boa alternativa ao uso do aço A400NR, já que não enferrujam, a sua 

rosca torna a aderência da argamassa epoxídica mais eficiente e a resistência à tracção é 

bastante superior à verificada nos varões correntes. Por outro lado, através dos ensaios 

realizados, concluiu que os varões de GFRP, apesar de muito resistentes, apresentam uma 

elevada extensão última do material, já que possuem um baixo módulo de elasticidade, o que 

faz com que junto à armadura se tenha verificado fissuração da argamassa, devido à dificuldade 
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em acompanhar as deformações impostas. Este facto, juntamente com a baixa rugosidade da 

superfície dos varões GFRP, acaba por prejudicar a aderência entre os dois materiais. 

A aderência entre a argamassa epoxídica e a madeira é um factor muito importante na eficácia 

desta técnica e é muito susceptível à variação do teor em água da madeira. Com o objectivo de 

estudar este fenómeno, (Gemert et al.; 1987) relacionou a tensão de aderência entre estes dois 

materiais com o teor em água da madeira, tendo chegado à conclusão que, em ensaios de 

flexão, a tensão de aderência decresce significativamente com o aumento do teor em água (que 

fez variar entre 10% e 55%). Verificou ainda que a configuração da superfície de contacto 

argamassa – madeira não influencia grandemente a capacidade de carga última do sistema, 

mas que a execução de um tratamento da superfície de contacto com cola epoxídica pura 

aumenta significativamente a tensão de aderência, ao mesmo tempo que a introdução de 

armadura proporciona um incremento na reserva plástica da ligação. 

Por sua vez, (Mettem; 1993), que já tinha estudado o comportamento das ligações de diferentes 

elementos de madeira (ver 5.3.3.3), analisou uma solução de ligação entre duas peças de 

madeira com barras de aço fixadas com argamassa epóxi, figura 5.53. Entre estas duas peças 

de madeira foi deixada uma junta de 50mm e foram introduzidas barras de aço, empalmadas 

num comprimento de 600mm, numa cavidade continua efectuada na peça, tendo sido 

introduzido no interior das cavidades a argamassa epoxídica, e nos lados barras inclinadas de 

menor diâmetro a 45º para conferir maior estabilidade lateral. A solução obteve uma eficácia à 

flexão de 0,60, devido à diminuição da secção nas zonas extremas, e uma eficácia à rigidez de 

2,38 devido ao aumento de rigidez conferido pelas barras de aço (Arriaga; 2002). 

 
Figura 5.53. Solução de empalme de peças de madeira com barras de aço e cola epoxídica (Arriaga; 2002). 

Em relação ao comportamento à flexão deste tipo de soluço de reforço, (Duarte; 2004) concluiu, 

através dos ensaios realizados, que as vigas reabilitadas com argamassas epoxídicas e varões 

de diferentes materiais (aço e GFRP) satisfazem as exigências do EC5, tendo inclusivamente 

obtido momentos de rotura das vigas reabilitadas superiores aos momentos resistentes de 

cálculo exigidos para as vigas de madeira maciça semelhantes. 
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(Uzielli; 1995) refere que na solução em que os varões são introduzidos na parte traccionada da 

viga, a rotura pode deixar de ser causada pela existência de defeitos (que reduzem a resistência 

da viga na face traccionada) e passar a ocorrer na face comprimida que não foi reforçada. 

Através de estudos realizados, (Borri et al.; 2004) (em (Silva et al.; 2004)) revela que esta 

solução de reforço aumenta a resistência à flexão dos elementos, mas não é capaz de confinar 

roturas locais na madeira, já que se trata de um reforço mais circunscrito dos que as mantas. 

Por outro lado, menciona que os entalhes na madeira executados para a colocação dos varões 

produzem uma redução da secção efectiva de madeira, fragilizando-a. Este autor analisou ainda 

o comportamento de vigas reforçadas com FRP pré-esforçado (que é um sistema de execução 

complexa), tendo concluído que é semelhante ao das vigas reforçadas com FRP normal, não 

tendo sido assinalados aumentos significativos no que se refere à resistência e à rigidez, tendo-

se verificado apenas uma redução das deformações devidas às acções permanentes. 

Uma alternativa a esta técnica, referida na bibliografia, mas cuja execução se reveste de grande 

complexidade, é a introdução de uma armadura interior distribuída (tipo treliça) de fibra de vidro 

ou aço, figura 5.54 e figura 5.55. Esta estrutura atravessa o elemento de madeira a reforçar e 

tem como função a absorção de esforços de corte, o impedimento da propagação de fendas 

longitudinais, e o reforço das zonas de tracção e de compressão. Nesta técnica, os furos têm 

uma inclinação de 30º em relação ao eixo da viga, ficam distribuídos em quincôncio e o seu 

afastamento é normalmente igual a duas vezes a altura da viga. Após a injecção de cola 

epoxídica, introduzem-se os varões de reforço e injecta-se uma cola mais fluida para colmatar os 

vazios.  

 
 

Figura 5.54. Barras de fibra de vidro a formar armadura 

de tracção e compressão. Alçado, (Cigni; 1981) em 

(Arriaga; 2002). 

Figura 5.55. Barras de fibra de vidro a formar armadura 

de tracção e compressão. Planta, (Cigni; 1981) em 

(Arriaga; 2002). 

Além de ser difícil de aplicar, é uma técnica bastante intrusiva. No entanto, o reforço das duas 

zonas (tracção e compressão) é importante já que, nas estruturas de madeira, e ao contrário do 

que acontece nas de betão armado, é comum proceder ao reforço simultâneo das zonas 

superior e inferior das vigas de madeira, uma vez que a sua resistência à tracção e à 

compressão são da mesma ordem de grandeza (Cruz et al.; 2000). 

Num estudo realizado com uma solução de reforço deste tipo, (Cigni; 1981) verificou um 

aumento da tensão de rotura aparente de 32 a 42% e uma diminuição da flecha de 59 a 76% em 
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relação ao elemento original. No entanto, como refere Arriaga (2002) estes resultados devem ser 

tomados com reservas já que, para além de não se descrever se existia continuidade entre as 

barras de reforço, o número de provetes utilizado no estudo foi muito reduzido. Para além disso, 

trata-se de uma técnica de difícil execução e bastante intrusiva. 

5.4.4.3. Aplicação de placas de reforço internas, seladas com cola epoxídica 

Como se referiu em 5.3.5.3, a técnica de introdução de chapas metálicas no interior das vigas 

seladas com cola epoxídica também se pode aplicar ao longo do comprimento do elemento e 

apresenta normalmente um comportamento satisfatório já que confere uma grande rigidez à 

ligação, admitindo-se que as chapas metálicas possuem capacidade resistente para resistir, por 

si só, às cargas aplicadas. 

Os procedimentos a executar nesta técnica são os seguintes: 

• A – Escoramento do elemento degradado, colocando-o na posição pretendida; 

• B – Execução, a partir da face superior, de aberturas para alojamento das placas. Esta 

operação deve ser efectuada com cuidado para evitar desvios, assegurar uma 

profundidade regular das caixas e uma largura suficiente para que a formulação epóxi 

penetre com facilidade (cerca de 4mm de cada lado da placa). Na abertura é preciso ter 

em conta que o empalme se deve fazer na madeira sã e ter comprimento suficiente para 

a transmissão dos esforços de flexão e de corte que se dêem na secção (Arriaga; 2002); 

• C – Aplicação da cola epoxídica até chegar a um terço da profundidade das caixas; 

• D – Introdução das placas de reforço, que podem ser de aço ou de materiais compósitos 

(cola epoxídica reforçada com fibra de vidro), fazendo com que a cola epoxídica flua 

pelas folgas, figura 5.56. No caso da aplicação ser feita exteriormente ao elemento, é 

aplicada uma camada de cola com cerca de 1mm de espessura sobre aquele e coloca-

se, pressionando até que a cola transborde, o laminado de fibra impregnado com cola 

(Cruz et al.; 2000). Se as peças introduzidas forem metálicas, deve-se tapar a sua face 

superior com cola epoxídica para as proteger da oxidação e do fogo. 
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Figura 5.56. Reforço com chapas internas seladas com cola epoxídica (Arriaga; 2002). 

5.4.4.4. Envolvimento do elemento a reforçar com mantas, tecidos ou telas FRP colados 

O envolvimento do elemento com mantas ou tecidos consiste num reforço por cintagem e é 

materializado através da colagem do compósito em torno do elemento a reforçar (em particular 

nas secções criticas do elemento), com o objectivo de aumentar a capacidade resistente da 

madeira e de confinar a secção que apresente fendas ou outros defeitos (Silva et al.; 2004). 

Os tecidos utilizados nesta técnica são normalmente de fibra de vidro. Na medida em que a 

direcção principal das fibras é perpendicular à direcção do fio da madeira, o maior aumento de 

resistência acontece nesta direcção, nomeadamente na resistência à tracção perpendicular ao 

fio e ao corte. Ainda assim, e como já se referiu, as fibras dispostas segundo o fio da madeira 

conferem resistência à flexão e à tracção axial. 

Para que a aderência seja melhorada, o primeiro passo desta técnica consiste na aplicação de 

um primário no elemento a reforçar, aplicando-se depois sobre a superfície uma cola epoxídica 

de dois componentes e enrolando-se duas ou mais camadas de tecido de fibra de vidro no 

elemento, pressionando-as sobre a cola (Cruz et al.; 2000). É importante ponderar a largura de 

aplicação do reforço, de forma a garantir a correcta ventilação dos elementos de madeira. 

É uma técnica muito utilizada para reforçar localmente as zonas de ligação mecânica das 

estruturas de madeira (em particular de asnas), que são normalmente executadas com recurso a 

chapas metálicas fixadas nas suas faces através de cavilhas, pregos ou parafusos de porca. Isto 

porque as ligações metálicas acabam por ser um ponto frágil da estrutura já que, antes que se 

consiga desenvolver a plasticidade nos ligadores metálicos (com a consequente capacidade de 

carga), pode-se dar a rotura frágil da ligação devido ao desenvolvimento de esforços de corte e 

de tracção perpendicular ao fio na madeira sob a acção dos ligadores. Sendo assim, para 

reforçar estas zonas de ligação, aumentando a sua resistência, são muitas vezes usados FRP, 

que provocam uma melhoria do comportamento em tracção perpendicular ao fio do elemento 

reforçado, conseguindo-se assim mobilizar a capacidade de carga da madeira e a resistência 
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dos ligadores, evitando a rotura do elemento, e muitas vezes aumentando a sua ductilidade 

(Cruz et al.; 2000). 

Existem estudos realizados com esta técnica, utilizando tecidos de fibra de vidro (Haller e 

Wehsener; 1999), que mostram que o aumento da resistência da ligação é de cerca de 50% em 

flexão, 50% em tracção, e 35% em corte, revelando ainda que a orientação do tecido 

relativamente às fibras da madeira deve ser de +45º/-45º no reforço de ligações sujeitas a 

esforços de corte e de tracção paralela às fibras, e de 0º/90º no reforço de ligações sujeitas à 

flexão. Por sua vez (Larsen et al.; 1994) concluiu que este tipo de reforço permite mobilizar a 

total capacidade de carga das ligações com cavilhas ou parafusos de porca em elementos 

submetidos a esforços perpendiculares ao fio da madeira, mesmo para espaçamentos entre 

ligadores e distâncias destes às faces da madeira reduzidos (Cruz et al.; 2000). 

(Cruz et al.; 2001) através da realização de um trabalho de investigação, procurou analisar o 

comportamento de uma parede de um edifício gaioleiro reforçada com barras e com bandas de 

fibra de vidro. Para isso, numa das situações foram introduzidas barras de fibra de vidro de 

10mm de diâmetro no interior dos elementos coladas com adesivo epóxi tixotrópico, sendo que 

noutro caso, para além destas barras, foram ainda coladas bandas de fibra de vidro nas juntas 

dos elementos, onde a tensão instalada tinha levado à sua separação. 

Este dois casos foram comparados entre si e com elementos sem reforço, tendo os resultados 

mostrado que os comportamentos das estruturas sob carregamento com e sem reforço são 

semelhantes. Nas situações em que os elementos de madeira romperam por flexão as barras de 

FRP não foram afectadas no processo, tendo a rotura decorrido nas fibras próximas. Por sua 

vez, nas juntas em que foram aplicadas as bandas, estas arrancaram a madeira por 

delaminação da linha de cola. A conclusão a que a autora chegou foi que a eficácia à resistência 

e ductilidade dos dois sistemas de reforço ensaiados é semelhante mas, em relação à rigidez, a 

introdução de bandas de fibra de vidro levou a uma melhoria significativa em relação à aplicação 

apenas de barras de fibra de vidro. 

(Silva et al.; 2004) refere ainda que a aplicação de mantas de FRP aumenta as propriedades 

mecânicas do elemento e confina-o, limitando a ocorrência de fracturas na madeira junto a 

defeitos que poderiam levar à sua rotura. Este reforço permite a transferência de tensões 

através de secções mais frágeis da madeira, ficando a resistência da viga menos dependente da 

existência de anomalias. Segundo este autor, à medida que aumenta a quantidade de compósito 

aplicado na face traccionada da viga, o eixo neutro tende a aproximar-se da zona traccionada, 

reduzindo-se a magnitude das extensões positivas, e permitindo que se atinja o estado limite 

último para outros modos de rotura antes de se atingir a tensão de tracção última. Neste caso é 

possível atingir a tensão última em compressão para a qual a madeira tem um comportamento 
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mais dúctil. O autor conclui que esta solução, por depender menos dos defeitos na madeira, 

permite que os materiais estejam mais envolvidos e consequentemente melhor aproveitados. 

5.4.4.5. Reconstrução da parte superior das vigas com cola epoxídica 

Um método utilizado quando é necessário proceder à reconstrução da parte superior da viga ou 

ao aumento da sua inércia original consiste na instalação de uma camada de cola epoxídica na 

sua parte superior, figura 5.57 e figura 5.58. Uma vez que a ligação entre os materiais é 

essencial para o sucesso da técnica, deve ser feita inicialmente uma limpeza da madeira 

degradada até chegar à zona sã, aumentando-se a aderência entre a madeira e a cola, o que 

permitirá uma transmissão dos esforços mais efectiva. Para garantir a correcta união entre os 

dois materiais e evitar um possível efeito de desencaixe perpendicular à superfície de contacto 

costumam ser utilizadas duas técnicas: 

• Execução de caixas ou entalhes na madeira, transversais à viga e com espaçamentos 

variáveis, onde a cola vai penetrar. Na medida em que os esforços de corte são maiores 

junto às extremidades da viga, os espaçamentos dos entalhes deverão ser menores 

nestas zonas, aumentando a meio vão; 

• Instalação de elementos de conexão, que podem ser de barras de aço inox ou de fibras 

de vidro/poliéster, em furos com diâmetro ligeiramente superior, efectuados a partir da 

face superior da viga. 

Figura 5.57. Reconstrução da parte superior das vigas 

com cola epoxídica e ligadores (Arriaga; 2002). 

Figura 5.58. Reconstrução da parte superior das 

vigas com cola epoxídica (Arriaga; 2002). 

Depois destes procedimentos de preparação da superfície e/ou de instalação das referidas 

técnicas de melhoria da ligação, instala-se uma cofragem nas faces laterais da viga e faz-se o 

enchimento da sua parte superior com uma cola epoxídica. O maior inconveniente desta solução 

consiste no gasto considerável de cola que envolve. 
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5.4.4.6. Colmatação de fendas de secagem com cola epoxídica 

A selagem de fendas é normalmente efectuada com a aplicação de uma cola epoxídica de alta 

viscosidade nas faces do elemento a intervencionar, que deve ter uma consistência que lhe 

permita fechar as aberturas e suportar pressões de 275 a 550 KPa (Avent; 1986). Antes da 

aplicação da cola, deve-se efectuar a limpeza das fendas com jacto de ar ou aspirador para 

remoção de poeiras e sujidades que possam prejudicar a aderência. As fendas podem depois 

ser injectadas por gravidade ou por pressão, sendo que em intervenções de reforço, a última via 

é a mais adequada (Duarte; 2004). Após a polimerização, a zona reabilitada apresenta um 

comportamento idêntico ao do resto do elemento (Reis et al.; 2006). 

5.4.5. Considerações relativas às técnicas de reforço local ao longo dos 
elementos 

• Técnicas que envolvem a introdução de elementos de madeira 

Como se referiu em 5.3.6, a introdução de elementos de madeira é normalmente uma opção de 

reabilitação/reforço adequada, na medida em que consiste na adição de um material com 

características semelhantes ao existente. 

Das quatro soluções apresentadas, as duas primeiras (fixação de elementos de madeira aos 

existentes e instalação de vigas paralelas às existentes) apresentam uma grande vantagem em 

relação às outras: o facto de não aumentarem a espessura do pavimento, permitindo a sua 

utilização num maior número de situações, nomeadamente em edifícios que apresentam tectos 

a preservar. No entanto, refere-se que a primeira só apresenta esta vantagem no caso das 

peças fixadas lateralmente às vigas, uma vez que, se se pretender um aumento da inércia e as 

peças forem fixadas na parte superior da viga, a espessura do pavimento aumenta. 

Apesar da compatibilidade de materiais ser boa, nas duas primeiras soluções o facto das novas 

peças se apresentarem sem deformação, enquanto que as peças originais apresentam uma 

deformação residual, pode impedir o comportamento correcto de conjunto. Nesse sentido é 

importante ponderar a possibilidade de conferir às peças originais uma deformação de sinal 

contrário à existente antes de aplicar as novas peças (situação que muitas vezes não se aplica 

por poder provocar danos noutros elementos construtivos). 

Por sua vez, no caso da primeira solução, a ligação entre as novas peças de madeira e as 

antigas deve ser bem feita para que haja uma correcta transmissão de esforços. Enquanto esta 

solução é de fácil aplicação, as soluções com introdução de novas vigas (paralelas ou 

transversais às existentes) apresentam o inconveniente de obrigar à abertura de buracos nas 
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paredes para a sua introdução. No caso das vigas transversais, a situação é normalmente mais 

grave já que, uma vez que a nova viga de reforço passa a receber uma grande parte da carga 

do pavimento (cerca de 50%), as paredes resistentes em que está suportada ficam submetidas a 

esforços elevados nos pontos de apoio, obrigando muitas vezes ao seu reforço. 

As três últimas soluções em particular permitem uma diminuição considerável do nível de 

deformações e vibrações, acabando por consistir também num reforço de carácter global, já que 

permitem a melhoria do comportamento global do pavimento. Ainda assim, a solução de 

introdução de um elemento transversal, no caso deste vão ser elevado, pode originar 

deformações indesejáveis à viga introduzida (resultando na sua ineficácia) e consequentemente 

ao pavimento, sendo que nestes casos pode ser preferível introduzir um perfil metálico. 

A primeira solução é de implementação simples, sendo as que envolvem a abertura de rasgos 

nas paredes mais complexas. Em relação à aplicabilidade em vigamento de secção circular, 

verifica-se que de todas, a primeira solução é porventura a menos adaptável, uma vez que 

implica directamente com o elemento a reforçar, sendo que todas as outras não apresentam 

implicações com este elemento.  

Sendo assim, conclui-se que, com excepção da solução com a utilização de escoras, que 

apresenta o grande inconveniente de impor às paredes cargas horizontais, as soluções 

apresentadas podem ser aplicadas, sendo que a terceira deve ser bem ponderada pelo 

acréscimo de carga que pode provocar nas paredes. 

• Considerações em relação às técnicas que envolvem a introdução de elementos 

metálicos 

As soluções atrás referidas, com a introdução de elementos metálicos, envolvem algum impacto 

visual o que em grande parte dos pavimentos não é problema já que não se encontram à vista. 

No entanto, na sua maioria, apresentam grande eficácia no reforço de peças de madeira 

submetidas à flexão, devido à grande rigidez do aço podendo, por outro lado, se não for feita 

com cuidado, originar incompatibilidades entre materiais. 

Uma vez que a última solução (melhoria da continuidade de apoio comum) só pode ser aplicada 

em casos muito particulares, que envolvam pavimentos com apoio central, não será aqui 

comparada com as restantes. 

Tal como acontecia com as soluções de madeira, as duas primeiras soluções (fixação de chapas 

metálicas e colocação de vigas metálicas paralelamente às existentes) apresentam uma grande 

vantagem em relação às outras: o facto de não aumentarem a espessura do pavimento, 

permitindo a sua aplicação em mais situações. 
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Além disso, como já acontecia no caso das soluções com madeira mas intensificado no caso do 

aço (devido à sua grande rigidez), na solução com perfis intercalados com as vigas, o facto dos 

perfis se apresentarem sem deformação, enquanto que as vigas têm uma deformação residual, 

pode impedir o comportamento correcto de conjunto. Nesse sentido é importante ponderar a 

possibilidade de conferir às vigas originais uma deformação de sinal contrário à existente antes 

de aplicar os perfis (o que, como já foi referido pode originar danos noutros elementos 

construtivos, não podendo por isso ser aplicado em grande parte das situações). 

Enquanto que a primeira solução é de fácil aplicação, as soluções com introdução de novas 

vigas (paralelas e transversais às existentes) apresentam o inconveniente de obrigar à abertura 

de buracos nas paredes. Tal como acontecia no caso da madeira, nas vigas transversais a 

situação é mais grave, já que a nova viga de reforço passa a receber uma grande parte da carga 

do pavimento (cerca de 50%), o que leva a que as paredes resistentes em que está apoiada 

fiquem submetidas a um esforço muito elevado nos pontos de apoio, obrigando muitas vezes ao 

seu reforço (esta sobrecarga da parede pode ser acentuada no caso dos perfis metálicos devido 

ao maior peso do aço em relação ao da madeira apesar de, para uma mesma rigidez, os perfis 

metálicos terem uma menor secção do que os elementos de madeira). 

Estas soluções, e particularmente as que introduzem perfis (paralelos e transversais), permitem 

uma grande diminuição do nível de deformações e vibrações, acabando também por conferir o 

reforço dos pavimentos com carácter global. Em relação à aplicabilidade em vigamento de 

secção circular, verifica-se que a primeira solução, uma vez que implica directamente com a viga 

a reforçar, é talvez a menos adaptável às vigas de secção circular. No entanto, com uma 

preparação prévia da viga, também nesta situação é facilmente aplicável. Conclui-se assim que 

as soluções apresentadas são eficazes, podendo por isso ser aplicadas, tendo em consideração 

que a terceira e a quarta só o poderão ser em algumas situações. 

• Considerações relativas às técnicas que envolvem a introdução de colas 
epoxídicas e materiais compósitos 

As principais vantagens e desvantagens das técnicas de reforço com a introdução de colas 

epoxídicas e materiais compósitos foram já referidos em 5.3.5 e em 5.3.6, não sendo por isso 

aqui repetidos. No entanto, em relação às técnicas aplicadas ao longo do comprimento dos 

elementos, importa referir algumas questões particulares. 

Todas as técnicas apresentadas restringem-se às partes degradadas, evitando a perturbação da 

restante estrutura, e permitindo a sua aplicação quando existam, por exemplo, tectos a 

preservar. Possibilitam intervenções ligeiras e relativamente pouco intrusivas, não alterando 

significativamente a aparência e as características originais da estrutura e envolvendo um 

aumento diminuto de carga sobre a estrutura e as paredes. 
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Através das três primeiras soluções (introdução de barras, chapas e mantas), a rigidez do 

elemento reforçado é aumentada conseguindo-se, como consequência, diminuir as suas 

deformações. A técnica com o envolvimento das mantas apresenta bom comportamento a nível 

mecânico, mas é importante averiguar se permite uma boa ventilação da madeira. 

As duas primeiras soluções apresentam comportamentos semelhantes, sendo que o reforço com 

a treliça, por ser difícil de aplicar e bastante intrusivo, não é adequado. (Cruz et al.; 2004b) refere 

ainda que as ligações realizadas com chapas, para além de apresentarem normalmente maior 

resistência do que as realizadas com varões, aparentam ser menos sensíveis à variação do 

ângulo de corte de junta de topo entre os elementos de madeira ligados e a respectiva colagem. 

Esta autora indica ainda que as ligações feitas com varões romperam pela ligação cola-varão, 

enquanto que as ligações realizadas com chapas a rotura se deu por tracção, simultaneamente 

com rotura adesiva entre a cola e a chapa e com a rotura da madeira em tracção nessas 

imediações. Ainda assim, é importante referir que as conclusões obtidas nos trabalhos 

experimentais referidos são válidas apenas nas condições de ensaio. 

Por sua vez, a colmatação de fendas de secagem com colas epoxídicas pode ser muito 

importante, na medida em que reduz a susceptibilidade dos elementos de madeira ao fogo (que 

será referida no ponto 5.7). Sendo assim, como já se referiu, ainda que em estruturas mais 

expostas a variações de temperatura e humidade, devam ser usadas com mais reservas (Cruz 

et al.; 2000), as técnicas com utilização de colas epoxídicas e materiais compósitos podem ser 

consideradas na reabilitação dos elementos de madeira, permitindo ainda uma boa adaptação a 

elementos de secção circular. 

5.5. Técnicas de reforço global  

5.5.1. Introdução 

As técnicas de reforço global procuram resolver danos com um carácter mais global, quer seja 

ao nível dos pavimentos ou do edifício, visando a melhoria do seu desempenho, nomeadamente 

à acção dos sismos, implicando por isso, na maioria das vezes, o reforço da totalidade do(s) 

pavimento(s). Segundo (Costa et al.; 2005a), nas construções antigas a actuação ao nível global 

deve essencialmente assegurar a continuidade entre os diversos elementos estruturais 

(paredes, pisos e coberturas), certificando as suas ligações. 

Algumas das técnicas abordadas ao longo dos pontos 5.3 e 5.4, apesar de muitas vezes serem 

utilizadas para resolver danos locais, apresentam igualmente um carácter de reforço global. 

Referem-se nomeadamente as que envolvem a introdução de novas vigas paralelamente ou 
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transversalmente ao pavimento existente, que levam a uma melhoria do seu desempenho 

global, assim como as aplicadas nas zonas dos apoios, que acabam também por contribuir para 

o reforço global do edifício, uma vez que implicam a melhoria da ligação pavimento-parede. 

5.5.2. Melhoria da ligação pavimento-parede 

5.5.2.1. Introdução de ferrolhos metálicos 

Como se referiu, a degradação das condições da ligação viga-parede tem consequências 

negativas sobre a segurança estrutural global do edifício, particularmente em relação à acção 

sísmica, uma vez que os pavimentos têm uma contribuição importante no travamento estrutural 

das paredes, devendo por isso ser analisada a possibilidade de reforçar esta ligação através, por 

exemplo, de ferrolhos de aço (Appleton; 2003), figura 5.59 e figura 5.60. 

   
Figura 5.59. Reforço de apoio de viga com ferrolho de aço (Donghi; 1903) em 

(Lombardo et al.; 1997). 
Figura 5.60. Ferrolho de aço (Donghi; 

1903) em (Lombardo et al.; 1997). 

5.5.2.2. Introdução de chapas metálicas 

Existem outras soluções de reforço que têm em conta a importância dos pavimentos no 

travamento global dos edifícios e que interessa aqui considerar. Uma das soluções de reforço 

global referida por (Appleton; 2003), existente na construção antiga de melhor qualidade, 

nomeadamente na chamada construção pombalina, consiste na aplicação, sob os soalhos, de 

vergalhões ou chapas de aço, com espessuras de cerca de 10mm e larguras de 50mm. Estas 

peças metálicas são fixadas diagonalmente às vigas do pavimento e chumbadas às paredes 

transversais (e não às paredes de apoio do vigamento), paralelas às vigas de madeira, figura 

5.61 e figura 5.62. Durante a ocorrência de um sismo estes elementos garantem a solidarização 

das paredes resistentes e a mobilização das secundárias. Sendo assim, no caso em que ainda 

não existem no pavimento, o mesmo autor sugere a instalação destas barras de ligação com 

uma inclinação de 45 graus e com um comprimento que permita a pregagem a pelo menos três 

vigas de madeira. 
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Figura 5.61. Aplicação de vergalhões de aço. Planta 

(Lombardo et al.; 1997). 
Figura 5.62. Aplicação de vergalhões de aço. Corte 

(Lombardo et al.; 1997). 

5.5.2.3. Introdução de tirantes metálicos 

Uma técnica com efeito semelhante à anterior consiste na introdução de tirantes ao nível dos 

pavimentos, que permitem ligar os panos de parede de alvenaria opostos e que no caso das 

empenas soltas (paredes orientadas na direcção das vigas do pavimento) são fundamentais. 

Estes tirantes, ligados a cantoneiras metálicas permitem um fortalecimento da ligação das vigas 

às paredes, o que melhora o comportamento do edifício. Esta é uma técnica de reforço bastante 

antiga, implementada na Ilha do Faial, na sequência do sismo de 1927, e que se tem revelado 

bastante eficiente, acabando por vir a ser aplicada de uma forma sistemática em intervenções 

recentes nos Açores (Costa et al.; 2005a), figura 5.63. 

   
Figura 5.63. Vigamento apoiado em cantoneira metálica e aplicação de tirantes. Edifício nos Açores. 

5.5.3. Melhoria do comportamento de diafragma 

5.5.3.1. Introdução 

Verifica-se com frequência que os pavimentos antigos de madeira não apresentam uma ligação 

suficientemente eficaz às paredes de alvenaria que lhes permita prevenir forças fora do plano 

nestes elementos quando sujeitos a sismos. Por esta razão, e como se referiu no ponto anterior, 

é muito importante proceder à melhoria da ligação pavimento-parede, de forma a permitir que os 
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pavimentos ajudem a estabilizar as paredes impedindo, na ocorrência de sismos, a sua 

deformação fora do plano. 

Para além de proceder à melhoria desta ligação, e com o objectivo de melhorar o 

comportamento do edifício ao sismo, é possível aumentar a rigidez do pavimento, tanto no plano 

como fora do plano. Para o fazer, (Marini et al.; 2006) propõe várias soluções, nomeadamente a 

criação de elementos metálicos perímetrais e de diafragmas ao nível dos pavimentos. Uma vez 

que a primeira solução pode ser inadequada no caso de relações altura/espessura 

desfavoráveis, o autor sugere a atribuição aos pavimentos de um melhor comportamento de 

diafragma, transformando basicamente o edifício numa caixa, e podendo inclusivamente impedir 

o colapso das paredes. Este diafragma, para além de melhorar o comportamento do pavimento, 

aumentando a sua capacidade de carga, ajuda a suster a estrutura contra o primeiro e mais 

significativo modo de colapso, envolvendo o derrube das paredes sendo, no entanto, pouco 

efectivo para evitar outros mecanismos de colapso eventualmente despoletados por sismos 

fortes.  

No entanto, é importante notar que as melhorias do comportamento do edifício ao sismo com a 

atribuição ao pavimento dum comportamento de diafragma (mais ou menos rígido) não reúnem 

consenso na comunidade científica. A razão para esta situação reside no facto de se terem 

verificado alguns casos em que a introdução de pavimentos com comportamento de diafragma, 

com grande rigidez, levou à ocorrência de graves danos nas paredes de alvenaria. Nesse 

sentido, é importante ponderar bem o uso dos diafragmas, tendo sempre em conta que, em 

determinadas situações, a melhoria da ligação pavimento-parede pode ser mais adequada para 

atribuir ao edifício um melhor comportamento ao sismo. 

A atribuição (ou melhoria) do comportamento de diafragma do pavimento pode ser feita de 

diversas formas, devendo sempre o cuidado de impedir um aumento no peso da estrutura e 

consequentemente o aumento da acção sísmica. Os diafragmas devem satisfazer, em particular, 

o critério da capacidade resistente, de forma a permitir a transferência das acções sísmicas para 

as paredes resistentes devendo, no entanto, controlar-se as deformações no plano do diafragma 

que possam vir a provocar danos nas paredes de alvenaria (Giuriani et al.; 2005) em (Marini et 

al.; 2006). 

5.5.3.2. Aplicação de uma camada de soalho sobre a existente 

Uma solução sugerida por (Appleton; 2003), e que é aplicada há muito tempo em pavimentos 

antigos, nomeadamente com soalhos degradados, consiste na pregagem de um novo soalho 

sobre o existente e perpendicularmente a este, figura 5.64 e figura 5.65. É uma solução que 

melhora o desempenho estrutural do pavimento, embora só se possa aplicar em alguns casos, 
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uma vez que aumenta a cota do pavimento. Por sua vez, se os pavimentos não estiverem 

suficientemente nivelados, não é fácil de implementar. 

 
Figura 5.64. Aplicação de soalho duplo (Di Stefano; 1990). Figura 5.65. Aplicação de soalho duplo com ligação das 

vigas às paredes (Lombardo et al.; 1997). 

(Giuriani et al.; 2005) em (Marini et al.; 2006) indica uma solução semelhante a esta, mas com a 

introdução de peças metálicas horizontais embebidas nas tábuas a ligá-las, referindo a 

comprovação experimental da sua eficiência, indicando no entanto que é necessário um maior 

refinamento para que possa ser aplicada na construção, figura 5.66. 

 
Figura 5.66. Aplicação de novo soalho ligado com peças metálicas.  

5.5.3.3. Aplicação de placas de derivados de madeira sobre o soalho existente 

Outra das soluções de melhoria do comportamento de diafragma envolve a introdução de 

painéis de derivados de madeira ligados através de chapas metálicas, figura 5.67. Cada painel é 

fixado a uma cantoneira metálica perímetral, ficando o diafragma ligado às paredes de alvenaria 

através de barras metálicas verticais ancoradas, (Giuriani et al.; 2005) em (Marini et al.; 2006). 

Segundo (Uzielli; 1995) esta solução é mais leve do que a solução com introdução de lajeta de 

betão mas a melhoria do comportamento estrutural é menor. 

5.5.3.4. Fixação de chapas metálicas ao soalho existente 

Em (Marini et al.; 2006) é referida ainda outra técnica proposta por (Giuriani et al.; 2000), que 

consiste em ligar chapas metálicas finas (2mm) ao soalho existente, que devem ser fixadas à 
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madeira através de parafusos metálicos, de forma a evitar a encurvadura induzida por esforços 

no plano do soalho, figura 5.68.  

Figura 5.67. Aplicação de painéis de derivados de 

madeira (Marini et al.; 2006). 

Figura 5.68. Aplicação de chapas metálicas finas (Marini et al.; 

2006). 

5.5.3.5. Fixação de chapas metálicas às vigas existentes 

(Gattesco et al.; 2006) sugere outra solução de reforço global, que consiste em fixar à face 

superior de cada viga uma chapa metálica (com 90mm de largura e 10mm de espessura), 

através de ligadores metálicos, introduzidos com pancadas com martelo em furos previamente 

executados nas vigas, figura 5.69 e figura 5.70. As chapas e as vigas estão separadas pelo 

soalho, normalmente com espessura entre 20mm e 30mm, e que normalmente não se considera 

como parte efectiva do sistema compósito. O autor refere que, apesar do soalho impedir a 

encurvadura das chapas metálicas, existem estudos realizados por (Gelfi et al.; 1999) e 

(Gattesco; 2001) que indicam que, quando o soalho não é removido, é necessário um maior 

diâmetro para as cavilhas para obter a mesma rigidez de conexão. 

 

 
Figura 5.69. Esquema de reforço com chapas metálicas 

sobre as vigas (Gattesco et al.; 2006). 

Figura 5.70. Reforço com chapas metálicas sobre as vigas 

(Gattesco et al.; 2006). 

Segundo este autor, a solução pode ser complementada com uma treliça horizontal, com o 

objectivo de fornecer ao pavimento uma maior rigidez no plano, de forma a transferir a acção 

sísmica horizontal para as paredes resistentes, impedindo deformações fora do plano das 

paredes perpendiculares à direcção da acção sísmica. Esta estrutura pode ser obtida através da 

fixação de uma cantoneira metálica às paredes de alvenaria (através de cavilhas injectadas com 

calda de cimento), ligada às vigas de madeira e soldada às chapas metálicas. Por sua vez, um 

sistema de chapas diagonais é soldado à cantoneira metálica perímetral, de forma a completar a 
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treliça, figura 5.71 e figura 5.72. Este sistema de reforço é normalmente coberto por um novo 

soalho.  

 

 
Figura 5.71. Ligação do sistema de reforço às paredes e 

às vigas (Gattesco et al.; 2006). 

Figura 5.72. Esquema da treliça metálica do sistema de 

reforço (Gattesco et al.; 2006). 

(Gattesco et al.; 2006) indica a comprovação experimental deste sistema de reforço, tendo a 

capacidade de carga aumentado consideravelmente e as deformações reduzido para metade 

(para um carregamento de 3kN/m2, passaram de 37,2mm para 17,5mm). 

Note-se que esta solução, tal como as referidas nos três pontos anteriores, inviabiliza a 

visualização do soalho antigo, que passa a funcionar como elemento interno do pavimento. 

Finalmente refere-se que uma das opções mais frequentemente utilizadas para o reforço do 

comportamento de diafragma dos pavimentos consiste na introdução de uma lajeta de betão, 

que será analisada em seguida.  

5.5.4. Introdução de uma solução mista madeira – betão 

5.5.4.1. Introdução 

Uma solução bastante utilizada desde as primeiras décadas do séc. XX é a introdução de uma 

lajeta de betão sobre o vigamento de madeira, figura 5.73 e figura 5.74. A técnica era utilizada 

com frequência nas cozinhas e nas instalações sanitárias, sendo muitas vezes aplicada no 

reforço/reabilitação de pavimentos, de forma a assegurar que as cargas exercidas no pavimento 

se repartiriam transversalmente e, no caso de existir algum elemento degradado, este se 

manteria suportado pelos contíguos. Ainda assim, estas soluções nem sempre formavam um 

sistema misto, já que não eram introduzidos ligadores entre o betão e a madeira. 

Hoje em dia, utiliza-se no reforço dos pavimentos de madeira, em particular para melhorar o seu 

comportamento de diafragma, aumentando a sua capacidade de carga e diminuindo 

deformações e vibrações, tendo por isso um carácter de reforço global. 
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Figura 5.73. Lajeta de betão armado sobre 

pavimento de madeira (Di Stefano; 1990). 
Figura 5.74. Vigamento com lajeta de betão, vistas inferior e 

superior. Edifício da Praça Marquês de Pombal, Porto (Costa et al.; 

2006). 

5.5.4.2. Descrição do sistema 

Este tipo de estrutura mista consiste na combinação de dois materiais com diferentes 

características: o betão, eficiente quando solicitado à compressão, mas com baixa resistência à 

tracção; a madeira, que apresenta resistências da mesma ordem de grandeza à tracção e 

compressão (Dias; 1999). Para que a nova laje mista funcione correctamente, com os esforços 

de tracção a serem efectivamente absorvidos pela madeira e os de compressão pelo betão, 

deve-se conferir uma ligação adequada às duas camadas, reduzindo ou anulando os 

deslocamentos relativos entre os dois materiais, o que é normalmente feito através da 

introdução de ligadores ou ligadores metálicos, figura 5.75. 

 

Figura 5.75. Solução mista madeira – betão (CEN; 2004b). 

Neste tipo de intervenção, em que o soalho de madeira funcionará como cofragem perdida, 

deve-se começar com o escoramento do pavimento existente, já que na fase de betonagem as 

cargas exercidas serão elevadas, o que pode provocar deformações iniciais e tensões de flexão 

na madeira que vão diminuir a capacidade final do conjunto. Por outro lado, pode-se aproveitar o 

escoramento para corrigir deformações existentes no pavimento ou mesmo para lhe atribuir uma 

contra-flecha (Reis et al.; 2006).  

Em seguida, deve-se colocar um material impermeável, como um plástico ou uma tela, sobre o 

soalho de forma a proteger a madeira da água resultante da fase de betonagem. Depois de 

efectuada a marcação do afastamento entre os ligadores, procede-se à sua instalação, 

protegendo-os convenientemente contra a corrosão. Os ligadores, posicionados numa direcção 

perpendicular ao fio da madeira, quando submetidos a esforços de flexão e de corte, transmitem 
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os esforços através de tensões de esmagamento localizadas sobre o betão e a madeira (Branco 

et al.; 2004a). 

Nos casos em que tal for previsto, introduz-se uma malha electrosoldada ou armadura fixada 

aos ligadores. A ligação da lajeta à parede é importante, podendo ser executada através de 

barras metálicas ligadas à malha electrosoldada, figura 5.76 e figura 5.77. 

 

 

Figura 5.76. Lajeta de betão armado sobre pavimento de madeira (Di Stefano; 1990). 

 
Figura 5.77. Lajeta de betão armado sobre pavimento de madeira (Lombardo et al.; 1997). 

5.5.4.3. Ligadores 

Os sistemas de conexão madeira-betão podem ser constituídos por elementos metálicos, tais 

como cavilhas, pregos, parafusos, anéis, placas e chapas dentadas, etc., por entalhes na 

madeira e finalmente, por colagem de elementos metálicos com colas epoxídicas, que farão a 

ligação da madeira ao betão em ranhuras longitudinais previamente executadas na viga. Muitas 

vezes os elementos metálicos e os entalhes são utilizados simultaneamente para melhorar o 

desempenho da ligação. Passam-se a descrever resumidamente os diferentes tipos de 

conexões (Arriaga; 2002): 

• As ligações do tipo cavilha, como os pregos, os parafusos ou os varões metálicos 

dobrados são as mais simples, podendo ser colocadas perpendicularmente ou 
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obliquamente ao plano de contacto entre a madeira e o betão e sendo a sua união, no 

caso dos varões de aço dobrados na extremidade, feita através de cola epoxídica. Se 

estes ligadores forem colocados perpendicularmente à superfície de ligação passam a 

trabalhar ao corte sendo que, se existir uma capa intermédia não estrutural, como o 

soalho, o ligador trabalha à flexão além do corte, tendo um comportamento mais flexível. 

Se os ligadores forem colocados obliquamente à superfície de contacto, passam a estar 

submetidos também a esforços axiais.  

• Os ligadores de superfície (ligadores de anel ou dentados, ou mesmo tubos metálicos) 

garantem uma ligação com maior rigidez e que permite um maior espaçamento do que a 

anterior. Pode-se introduzir um dos vários sistemas patenteados existentes, que fazem a 

ligação entre o betão e a madeira através da utilização conjunta de ligadores de 

superfície e parafusos. É uma solução de aplicação rápida e fácil se a superfície do 

pavimento for nivelada e permite obter uma maior capacidade de carga do que a 

solução das cavilhas, mesmo com maior espaçamento.  

• A realização de entalhes ou caixas de forma cilíndrica, rectangular ou trapezoidal na 

superfície do elemento de madeira é feita normalmente para complementar a introdução 

dos ligadores referidos anteriormente e tem como objectivo transmitir os esforços de 

corte através de uma pressão directa entre as superfícies do betão e da madeira.  

• As ligações coladas realizam-se com colas epoxídicas, que ajudam a unir armaduras 

ou chapas de aço à madeira, em ranhuras longitudinais previamente executadas na 

viga. A rigidez da união entre o betão e a madeira é muito boa existindo um 

comportamento verdadeiramente solidário entre os dois materiais. Esta solução 

apresenta uma eficácia da rigidez à flexão praticamente igual ao dobro da solução com 

ligadores do tipo cavilha. 

5.5.4.4. Dimensionamento 

As ligações constituem um dos aspectos mais importantes neste tipo de estruturas mistas, 

sendo que uma má avaliação das suas propriedades mecânicas pode alterar significativamente 

o dimensionamento da estrutura. O cálculo destas propriedades mecânicas tem vindo a ser 

desenvolvido nos últimos anos. Na publicação (Ceccoti; 1995) são analisadas de forma 

quantitativa várias ligações com diferentes propriedades. Por sua vez, nas partes 1 e 2 do EC5 

(CEN; 2004b) (CEN; 2004d), são apresentadas regras para o cálculo da resistência e rigidez de 

ligações pregadas e dadas indicações para o cálculo de ligações realizadas através de entalhes, 

existindo ainda algumas regras e princípios para o cálculo de estruturas de tabuleiro com este 

sistema. 
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A parte 2 do EC5 indica ainda o cálculo destes sistemas de conexão quando existe uma camada 

não estrutural intermédia, como é o caso do soalho, sugerindo uma análise específica ou 

ensaios particulares para a avaliação do comportamento da ligação e da estrutura final, figura 

5.78. (Branco et al.; 2008) considera que no caso de reabilitação de pavimentos antigos, em que 

é mantida a camada de soalho como cofragem perdida, esta análise específica é importante, 

devendo inclusivamente ser introduzida na regulamentação existente. 

 
Figura 5.78. Solução mista madeira – betão (CEN; 2004d). 

Como se poderá ver no capítulo 6, a designação de camada intermédia não estrutural para a 

camada de soalho não será porventura a mais adequada, na medida em que este acaba por ter 

um papel estrutural importante no comportamento do pavimento. De facto, (Branco et al.; 2004a) 

através de ensaios concluiu que o comportamento da solução é diferente quando se coloca uma 

camada de contraplacado entre a madeira e o betão, verificando um aumento da capacidade 

resistente e da rigidez com a aplicação desta camada, dando-se a força máxima para valores de 

deslocamento inferiores. 

No dimensionamento destes sistemas podem-se considerar duas hipóteses: a existência de uma 

ligação rígida entre os materiais, não existindo escorregamento; e a existência de ligação 

flexível, existindo um deslizamento não desprezável entre os dois materiais. 

No caso da ligação entre os dois materiais ser perfeitamente rígida, admite-se a hipótese de 

Bernoulli das secções se manterem planas em deformação, o que permite homogeneizar a 

secção para um só material, tomando o módulo de elasticidade da madeira ou do betão. Através 

das equações básicas da resistência de materiais é assim possível obter uma solução exacta 

para os esforços e deformações da secção (Dias; 1999).  

Por sua vez, se a ligação for flexível, o cálculo é mais complexo, sendo necessário conhecer o 

coeficiente de escorregamento da ligação. Este coeficiente tem uma grande importância para o 

comportamento estrutural, é definido como a relação entre a força de escorregamento e o 

escorregamento que esta força provoca, e pode ser avaliado através da norma (CEN; 1991). 

Neste caso, o método de dimensionamento utilizado baseia-se no cálculo de uma rigidez para a 

secção mista, que tem em consideração o escorregamento entre os dois materiais, e que 

segundo (Dias et al.; 2000) tem a vantagem de ser de fácil aplicação e conduzir a resultados 
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aceitáveis sob o ponto de vista do dimensionamento. Na parte 2 do EC5 são apresentadas 

regras para determinação da rigidez e da resistência de alguns tipos de ligações, 

nomeadamente parafusos, cavilhas e pregos nervurados. 

O comportamento das soluções mistas madeira-betão é ditado pela rigidez da ligação 

transversal entre a madeira e o betão, sendo a forma actual de projectar esta ligação baseada 

nos factores de modificação aplicados ao módulo de deslizamento de ligações madeira-madeira, 

traduzido pelas equações de Johansen (Branco et al.; 2008). Segundo (Branco et al.; 2004a) a 

aplicação destas equações é teoricamente possível, apesar de não estabelecerem qualquer 

expressão para as ligações madeira-betão. Ainda assim, apesar dos parâmetros geométricos 

permanecerem constantes, as diferenças existentes entre as propriedades da madeira e do 

betão (principalmente a maior rigidez do betão) influenciam o comportamento global da ligação, 

justificando-se por isso, na opinião deste autor, a alteração das equações de Johansen para as 

ligações madeira-betão. 

A quantificação da rigidez pelo EC5 baseia-se no pressuposto que as ligações madeira-betão 

têm rigidez 2 vezes superior e capacidade resistente 20% superior às ligações madeira-madeira, 

sendo estas considerações apenas válidas para alguns ligadores (parafusos, cavilhas, pregos 

torcidos). Na opinião de (Branco et al.; 2004a) este procedimento é rudimentar, tendo em conta 

que na quantificação da rigidez das ligações madeira-betão não são considerados factores como 

a classe de resistência e o módulo de elasticidade do betão. 

De facto, este autor nota uma discrepância preocupante entre os valores experimentais obtidos 

e os do EC5, referindo que, se por um lado as expressões de Johansen têm elevada eficácia na 

previsão da capacidade resistente das ligações madeira-madeira, a sua utilização nas ligações 

madeira-betão, com a majoração do resultado em 20%, fica aquém das expectativas, vindo a 

capacidade resistente das ligações madeira-betão muito penalizada (apesar do modo de rotura 

da ligação ser razoavelmente previsto). No que se refere ao módulo de deslizamento 

instantâneo, a mesma ineficácia foi observada pelo autor. 

A mesma situação foi verificada por (Dias et al.; 2000) que refere que a estimativa da resistência 

última das ligações através das fórmulas de Johansen, embora estando do lado da segurança, 

conduz a um erro não desprezável. Este autor conclui ainda, através dos ensaios realizados, 

que podem ser cometidos erros importantes na avaliação do módulo de escorregamento se 

forem consideradas as equações propostas no EC5. 

(Branco et al.; 2008) conclui ainda, através de uma campanha de ensaios com Pinus pinaster 

Ait., que pode ser obtida uma aproximação aos resultados de comportamento mecânico se for 

considerada uma formulação diferente da usada pelo EC5 para o módulo de deslizamento da 

ligação madeira-betão. 
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Numa campanha experimental realizada, (Dias; 1999) verificou que com uma ligação simples e 

pouco rígida entre os dois materiais (k <5000 kN/mm - módulo último de deformação da ligação) 

se obtém um comportamento de conjunto razoável, sendo as deformações em serviço na 

estrutura 2,6 inferiores às que se obteriam sem ligação entre os dois materiais (em pavimentos 

com camada intermédia, do tipo soalho). Por sua vez, refere que existem ligações que tornam 

desprezável o escorregamento entre os dois materiais, permitindo a obtenção de deformações 

cerca de duas vezes inferiores às obtidas com ligações menos rígidas. 

Uma vez conhecido o valor das propriedades mecânicas dos materiais e das ligações, pode 

efectuar-se o cálculo através das equações para secções compostas definidas no EC5. Este 

documento define uma série de regras para o cálculo deste tipo de estruturas, referindo-se as 

seguintes (CEN; 2004b), (Dias; 1999): 

• Os elementos em betão devem ser calculados de acordo com o definido no Eurocódigo 

2 (CEN; 2004a), para lajes de betão armado, devendo por sua vez ser desprezada a 

resistência do betão à tracção; 

• A ligação deve estar dimensionada para transmitir todas as forças de escorregamento e 

não se deve considerar qualquer contribuição da ligação natural entre as superfícies dos 

dois materiais (a não ser que seja efectuada uma investigação especifica para avaliar 

essas condições); 

• O comprimento de transmissão das tensões devidas a esforço transverso deve ser 

determinado respeitando as distribuições das tensões normais. O equilíbrio deve ser 

verificado em cada uma das partes da secção mista; 

• Devem considerar-se concentrações de tensões sempre que existam alterações bruscas 

do módulo de rigidez da secção, cargas concentradas, entalhes ou descontinuidades na 

ligação dos dois materiais. 

5.5.4.5. Utilização de betões de alto desempenho e de betões leves 

O uso de betões de alto desempenho é uma inovação desta técnica, sendo a espessura da 

lajeta reduzida para 20mm e as cargas adicionadas reduzidas para metade, (Meda et al.; 2001) 

em (Marini et al.; 2006). 

Por outro lado, segundo (Branco et al.; 2004a), a utilização de betões leves nas estruturas 

mistas permite uma redução de massa do betão em cerca de 30%. Ainda assim, este autor 

conclui, através da campanha de ensaios realizada, que é necessário desenvolver analises mais 

específicas para as ligações madeira-betão envolvendo a utilização de betões leves. 
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5.5.4.6. Considerações relativas às soluções mista madeira – betão 

A solução mista madeira-betão tem dois objectivos principais: formar uma estrutura que resista 

melhor aos momentos flectores e obter um comportamento de diafragma mais rígido (Gattesco 

et al.; 2006). De facto, os pavimentos reforçados com esta solução apresentam características 

bastante melhoradas em relação aos originais. Arriaga (2002) refere que com este tipo de 

solução a capacidade de carga pode chegar a duplicar a capacidade inicial do pavimento, a 

rigidez à flexão pode triplicar ou quadruplicar e a rigidez como diafragma é praticamente infinita, 

levando a uma diminuição da vibração. Por sua vez, sendo uma solução que aumenta a massa 

do pavimento, faz com que melhore o seu isolamento acústico e térmico, existindo também uma 

melhoria em relação à resistência ao fogo. (Marini et al.; 2006) refere ainda o facto de poder ser 

aplicada em pavimentos irregulares e ser relativamente económica. 

No entanto, para além do aumento de peso sobre o pavimento de madeira, esta solução 

apresenta o inconveniente de provocar um aumento da degradação se não for bem avaliado o 

estado de conservação do pavimento de madeira. A questão da ligação da laje à parede pode 

também tornar a sua realização complexa. Convém referir que as ligações constituem um dos 

aspectos mais importantes neste tipo de estruturas mistas, sendo que uma má avaliação das 

suas propriedades mecânicas pode alterar significativamente o dimensionamento da estrutura. O 

aumento do peso conferido pela lajeta de betão às paredes e a abertura de rasgos pode causar-

lhes problemas. Por estas razões, apesar de ser uma das soluções mais utilizadas para o 

reforço à flexão, é muito discutida quando aplicada para a melhoria do comportamento sísmico 

(Marini et al.; 2006). (Gattesco et al.; 2006) refere ainda os inconvenientes da altura adicional 

sobre o soalho existente, sendo muitas vezes incompatível com a arquitectura do edifício, e de 

ser uma solução pouco reversível. 

(Dias; 1999) verificou que, para além de apresentar uma grande capacidade de deformação 

antes da rotura, estas soluções mistas apresentam uma boa recuperação das deformações, 

mesmo em ensaios com ciclos de carga descarga, o que faz prever um bom comportamento 

quando sujeitas aos carregamentos de serviço. 

O cuidado na sua construção é muito importante para o seu sucesso. No caso das instalações 

sanitárias e cozinhas, a colocação de tubagens e acessórios das redes de esgotos de águas 

residuais com as dimensões e inclinações necessárias, obriga muitas vezes a fazer adaptações 

e inclusivamente a cortar algumas áreas da camada de soalho de madeira. (Appleton; 2003) 

refere a existência de uma situação ainda mais grave, que acontece quando a necessidade de 

anular os desníveis entre os vários compartimentos, leva a que todo o vigamento de madeira 

seja cortado, numa espessura igual à espessura total do novo pavimento de betão, sendo a 

estrutura do pavimento profundamente alterada, acabando por não ter praticamente resistência 

estrutural. 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

205 

Sendo assim, nos casos em que se considerar adequado, esta solução deve ser utilizada, sendo 

necessário executá-la com todo o cuidado para que não levem ao aumento da degradação dos 

pavimentos de madeira. Na sua implementação as ligações entre o betão e a madeira devem 

ser correctamente estudadas, na medida em que são muito importantes para o correcto 

funcionamento do pavimento. 

5.5.5. Edifícios antigos do Porto. Um exemplo de aplicação de reforço global  

Depois de analisados algumas das técnicas mais comuns de reabilitação/reforço global, refere-

se agora uma solução muito particular, preconizada pelo NCREP num edifício do séc. XIX da 

cidade do Porto, com o objectivo de resolver os danos observados, resultado de alterações 

estruturais realizadas no edifício em meados do séc. XX. Com a análise deste caso de estudo 

pretende-se também alertar para as consequências das alterações estruturais pouco 

ponderadas em edifícios antigos. 

No caso particular dos edifícios antigos da cidade do Porto (altos e esguios), como referido no 

capítulo 3, é muito importante assegurar uma boa ligação entre os vários elementos estruturais, 

nomeadamente entre os pavimentos e as coberturas, e as paredes (resistentes e divisórias), 

para garantir um bom comportamento global. Conforme se referiu nesse capítulo, os sistemas 

estruturais destes edifícios são muito característicos, consistindo em quatro paredes principais 

de alvenaria de granito com função resistente, as duas fachadas e as duas empenas. As 

restantes paredes são de tabique, por vezes reforçadas com sistemas de escora-tirante, que 

melhoram o seu comportamento no plano e promovem uma melhor ligação aos pavimentos. 

Esta estrutura interna juntamente com os pavimentos e as coberturas de madeira, tem uma 

grande influência e contribui fortemente para a melhoria do comportamento dos edifícios às 

acções verticais e em particular às acções horizontais, sendo por isso importante preservá-la e 

reabilitá-la. 

O edifício deste tipo analisado pelo NCREP apresentava grandes deformações em todos os 

pavimentos, consistindo num dano global. De forma a analisar quais as zonas com maiores 

deformações, e as respectivas ordens de grandeza foram executados levantamentos cujo 

resultado se encontra na figura 5.79, sob a forma de isolinhas de deformações. 
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Figura 5.79. Deformações dos pavimentos dos vários pisos. 

Os pavimentos exibiam uma inclinação generalizada, com um aumento das deformações das 

fachadas para a zona da caixa de escadas, atingindo o valor máximo no último piso, igual a 

11,4cm, figura 5.80. Apresentavam ainda uma deformação com flecha permanente a meio vão, 

figura 5.81. Estas deformações, entretanto aparentemente estabilizadas, levaram a que ao longo 

dos anos fosse necessário proceder a cortes em algumas portas, para que estas pudessem 

funcionar correctamente, figura 5.82. 

 
Figura 5.80. Deformação do 

pavimento na zona da caixa 

de escadas. 

Figura 5.81. Levantamento das 

deformações dos pavimentos. 

Figura 5.82. Corte de porta devido à 

deformação do pavimento na zona da 

caixa de escadas. 

A deformação generalizada dos pavimentos resultou da conjugação de diversos factores. Em 

primeiro lugar, a alteração da funcionalidade do edifício para comércio em meados do século 

XX, que levou à ocorrência de alterações à construção inicial; nomeadamente a remoção das 

escadas originais de madeira e das paredes transversais entre os pisos 0 e 2, foi responsável 
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pela alteração da situação de equilíbrio que existiria no edifício, tendo originado um aumento de 

carga nos pavimentos dos vários pisos devido à remoção do apoio inferior das escadas, com a 

consequente deformação vertical dessa zona. Esta será, de facto, a principal causa da 

inclinação dos pavimentos, existindo outros exemplos de edifícios na cidade do Porto em que 

ocorreu uma situação semelhante. De referir que eventuais entradas de água pela cobertura e 

pela clarabóia ao longo do tempo terão também contribuído para a deformação observada. 

Estas alterações estruturais originaram ainda outros danos ao nível da estrutura resistente de 

alvenaria de granito, devido à construção de uma nova escada em betão armado encastrada 

numa das empenas. A remoção de algumas paredes divisórias de alguns pisos do edifício terá 

contribuído, de igual forma, para o aumento desta deformação, assim como os fenómenos de 

fluência da madeira, devido ao peso próprio das paredes divisórias e às cargas que terão sido, 

ao longo dos anos, depositadas nos diferentes pisos. 

Em geral, a execução de alterações no sistema estrutural dos edifícios antigos é de evitar, em 

particular a remoção de paredes interiores, supostamente não resistentes, já que acabam por 

desempenhar, na maior parte dos casos, funções estruturais, nomeadamente quando os 

pavimentos se deformam no tempo. 

De forma a avaliar a necessidade de intervir estruturalmente nos pavimentos do edifício, foram 

feitas sondagens em diversos pisos avaliando o estado de conservação da estrutura de suporte 

e do seu sistema de apoio, tendo-se verificado que as vigas de madeira se encontravam em 

bom estado de conservação, inclusivamente na zona das entregas, não necessitando de 

reabilitação/reforço. 

No entanto, era importante resolver o problema das deformações dos pavimentos, tratando ao 

mesmo tempo um problema relacionado com o mau funcionamento do elevador do edifício, 

localizado na bomba das escadas e cujo apoio é feito no topo das empenas de alvenaria de 

granito através de vigas metálicas de grande rigidez, figura 5.83 e figura 5.84. O elevador não 

contribuía para a sobrecarga e deformação dos pavimentos e das escadas, estando no entanto 

as suas guias ligadas a estes elementos através de pequenas peças metálicas. As causas para 

o seu mau funcionamento resultavam das vibrações induzidas pela utilização das escadas de 

madeira e dos pavimentos, que são elementos com alguma flexibilidade. 

Optou-se então por resolver estes dois problemas conjuntamente, reforçando os pavimentos na 

zona da caixa de escadas e atenuando as vibrações induzidas ao elevador pelas escadas e 

pelos pavimentos. Idealizaram-se duas soluções construtivas alternativas: uma que consistia na 

introdução de elementos com maior rigidez no interior dos pavimentos e escadas (perfis 

metálicos, por exemplo); outra que consistia na separação total entre as escadas e o elevador, 

adicionando a este último uma estrutura rígida, cuja função seria suportar as guias, restringindo 



Capítulo 5. Intervenção Estrutural 

208 

movimentos horizontais e vibrações, podendo ainda contribuir simultaneamente para o suporte 

dos pavimentos na zona da caixa de escadas. 

A primeira solução, por ser demasiado intrusiva, foi preterida. Optou-se então pela segunda 

solução, ou seja, por preconizar uma estrutura rígida, instalada entre o elevador e as escadas, 

separada destas e ligada apenas às vigas metálicas existentes no topo do edifício e ao solo 

(piso -1), e que funcionaria como uma estrutura autoportante impedindo (pelo menos em grande 

parte) que as guias e os vários componentes do elevador recebessem as vibrações resultante 

da utilização do edifício, garantindo ao conjunto maior rigidez. Como a folga máxima existente 

entre o elevador e as escadas para introduzir a estrutura metálica era de 7,0 cm, optou-se por 

usar perfis tubulares do tipo SHS 60x3, criando uma folga de 1,0 cm para cada um dos lados do 

elevador para “encaixar” as deformações da estrutura. 

Com base na solução definida, foi criado o respectivo modelo numérico com recurso ao 

programa de cálculo automático Robot Millenium (2004), tendo sido realizada uma análise 

elástica global para a determinação dos esforços internos dos vários elementos, sendo apenas 

analisados os efeitos de 1ª ordem, tendo por base a hipótese de que as tensões/deformações 

variam linearmente. A análise efectuada permitiu aferir a segurança dos vários elementos 

analisados. 

A questão do elevador ficou assim resolvida, deixando os pavimentos e as escadas de lhe 

transmitir vibrações. Para suster eventuais deformações que pudessem continuar a ocorrer na 

zona da caixa de escadas e reduzir as vibrações, foram dimensionadas cantoneiras metálicas 

que, fixadas à estrutura metálica atrás calculada, forneceriam suporte às vigas das escadas e 

dos patamares (pernas e cadeias) e, consequentemente, às vigas dos pavimentos. Esta solução 

deverá, no entanto, ser devidamente ponderada pois pode resultar na reintrodução de vibrações 

na estrutura do elevador. Considerando-se que as deformações dos pavimentos e das escadas 

já tinham sucedido, adoptaram-se no dimensionamento apenas as sobrecargas de utilização do 

edifício (3KN/m2). Verificou-se que qualquer cantoneira em L era suficiente sendo que, devido ao 

baixo valor das acções, a limitação maior acabava por ser o tamanho das vigas (0,25x0,20m2), 

já que era necessário que as cantoneiras as apoiassem em boas condições, tendo-se por isso 

optado por cantoneiras de abas desiguais L 200x100x10, figura 5.85. 
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VIGA DE MADEIRA
0.20X0.25M2

CANTONEIRA 
METÁLICA 
L 200X100X10

ESTRUTURA 
METÁLICA 

Figura 5.83. Vigas metálicas de 

suporte do elevador. 
Figura 5.84. Zona da bomba das 

escadas com elevador. 
Figura 5.85. Cantoneira de apoio às 

escadas – corte. 

Nesta fase colocou-se a hipótese de recuperar a deformação dos elementos estruturais (vigas), 

corrigindo as cotas dos pavimentos, procedimento que, como se referiu atrás, não é totalmente 

aconselhável, já que pode pôr em causa a integridade dos materiais (paredes, vigas e portas), 

que se encontram estabilizados naquelas condições.  

5.6. Substituição completa dos elementos estruturais 

5.6.1. Introdução 

Como se foi referindo ao longo deste capitulo, quando se verifica a degradação localizada de um 

elemento estrutural, a opção a tomar deverá ir no sentido da sua conservação, na medida em 

que a sua substituição, para além de ser criticável do ponto de vista patrimonial, pode acarretar 

dificuldades de execução e implicar a degradação de outros elementos construtivos. Ainda 

assim, em alguns casos não é possível manter o elemento estrutural degradado, sendo que 

noutros, de maior gravidade, é mesmo impossível manter a totalidade do pavimento. Em ambas 

as situações é necessário ponderar muito bem a solução a adoptar, para que a degradação 

estrutural do edifício não se agrave. É importante ter em conta que, por diversas vezes, a 

substituição de vigas de madeira tem sido tomada de forma precipitada e pouco fundamentada, 

levando a que se percam estruturas com excelentes características mecânicas. 

Segundo o ICOMOS International Wood Committee, no ponto 9 do documento “Princípios para a 

preservação de Edifícios Históricos em madeira” (ICOMOS; 1999), na reparação de uma 

estrutura histórica, “a substituição da madeira pode ser usada respeitando valores históricos e 

estéticos relevantes e quando for uma resposta apropriada para a necessidade de substituição 

de elementos ou partes degradadas e danificadas ou para os requisitos do restauro". 

A grande dificuldade está normalmente em avaliar o nível limite de degradação a partir do qual é 

preferível substituir um elemento estrutural em vez de o reabilitar. Apesar de ser normalmente de 

evitar, a substituição de elementos é por vezes a melhor solução, particularmente nos casos em 
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que a degradação é tão elevada que a manutenção de um elemento reabilitado/reforçado levaria 

a uma intervenção excessivamente intrusiva. 

5.6.2. Substituição de elementos degradados 

Nos casos em que não é possível manter um ou mais elementos degradados, a solução mais 

adequada é a substituição por outro elemento de madeira com as mesmas características 

naturais. Sempre que isso for difícil devido, por exemplo, ao elevado vão a vencer, será 

necessário recorrer a outras soluções, podendo-se então adoptar madeira lamelada colada, 

perfis metálicos, etc. Entre estes, o que tiver um comportamento mais compatível 

(particularmente em termos de módulo de elasticidade e de resistência à flexão) com a viga 

eliminada será o mais apropriado. É de igual modo importante garantir que o novo elemento não 

vai transmitir cargas exageradas às paredes ou a outros elementos de suporte.  

Sempre que se pretender substituir apenas alguns elementos de madeira degradados (vigas), 

sendo possível manter os restantes, o procedimento a adoptar é o seguinte (Hoirish et al.; 2006): 

• Remoção do soalho, escoramento das vigas de madeira a manter e distribuição 

temporária das cargas de algumas das vigas degradadas sem suporte nas paredes para 

vigas adjacentes, com o auxilio de ligações adequadas; 

• Remoção das vigas degradadas e tratamento das restantes contra agentes bióticos; 

• Se necessário, proceder à abertura de buracos nas paredes de alvenaria para permitir o 

posterior suporte das novas vigas e a sua aplicação (no caso de serem de madeira 

devem ter o processo de secagem completo e receber um tratamento contra agentes 

bióticos e eventualmente contra o fogo; no caso de serem metálicas devem receber um 

tratamento contra o fogo); 

• Após a instalação das novas vigas, aplicação de elementos de contraventamento 

(tarugos, no caso de madeira), para garantir o nivelamento, a rigidez e a distribuição de 

carga no pavimento; 

• Preenchimento das aberturas nas paredes com argamassa adequada, (normalmente de 

saibro e cal, permitindo a ventilação das entregas) e aplicação do soalho. 

5.6.3. Substituição da totalidade dos pavimentos 

Nas situações em que a degradação atinge a totalidade do pavimento, obrigando à sua 

substituição, é possível proceder de diversas formas. Refere-se, nomeadamente, a introdução 
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de um novo pavimento com vigamento de madeira maciça, lamelada colada ou de outro tipo de 

derivado de madeira; introdução de perfis metálicos, normalmente associados a uma cofragem 

metálica colaborante com lajeta de betão armado; introdução de perfis metálicos leves; 

introdução de laje aligeirada de betão armado; introdução de laje maciça de betão armado, etc. 

No capítulo 2, ponto 2.4., a propósito da discussão em torno das consequências da opção de 

substituição dos pavimentos de madeira, este tema foi discutido em detalhe, não sendo por isso 

aqui abordado novamente.  

5.6.4. Substituição funcional de pavimentos 

Para além da substituição do pavimento com a remoção total dos elementos de madeira, 

existem situações em que o vigamento é mantido apenas com uma função estética, sendo 

substituído na sua função estrutural por outros elementos, como perfis metálicos ou de betão 

armado. O emprego deste último material na substituição funcional é muito discutível já que, 

como refere Arriaga (2002), “o emprego do betão armado na consolidação ou reparação de 

pavimentos de madeira só tem sentido em soluções mistas, quando colabora de forma solidária 

com a madeira”. 

5.6.4.1. Substituição funcional com lajeta de betão armado 

Uma das soluções de substituição funcional referidas na bibliografia, aplicada quando se quer 

conservar a vista inferior da estrutura, mesmo que as vigas do pavimento se encontrem 

degradadas e com grandes flechas, consiste na construção de uma lajeta de betão armado com 

uma espessura de 10 a 15cm sobre o pavimento de madeira, utilizando o soalho como 

cofragem, figura 5.86. Esta lajeta é armada à flexão para que possa resistir por si própria às 

cargas actuantes (Arriaga; 2002). 

 
Figura 5.86. Substituição funcional dos elementos de madeira com uma lajeta de betão armado. 

Normalmente antes da betonagem escora-se o vigamento e instalam-se cunhas para nivelar a 

face superior das vigas, sendo em seguida dado um tratamento contra insectos xilófagos à 

madeira. Uma vez que a madeira não vai trabalhar, não se querendo por isso uma conexão a 

esforços de corte (como acontecia nas solução mistas), são introduzidos na face superior das 
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vigas parafusos, dispostos a intervalos regulares, sobressaindo 4 a 6cm para que fiquem 

ancorados no betão, com o objectivo de “pendurar” a estrutura de madeira na lajeta de betão. 

Esta solução apresenta inúmeros inconvenientes, nomeadamente a altura irregular da nova laje 

de betão armado que, a não ser que se consiga nivelar o pavimento com o recurso a um 

escoramento, alcança um máximo a meio vão onde a flecha é maior. Esta camada de betão 

armado vai, por outro lado, originar um aumento da altura do pavimento, o que nem sempre é 

comportável. Outro dos grandes inconvenientes consiste na necessidade de abrir rasgos na 

parede para apoio da laje, com a consequente sobrecarga e debilitação associada, já que não 

apoia a laje no pavimento de madeira mas pendura-o). 

Como se referiu no capítulo 2, estas lajes de betão armado são, grande parte das vezes, 

apoiadas em pilares de betão introduzidos junto das paredes (ou embebidos nestas) ou em 

vigas de betão armado que apoiam nas paredes de forma pontual, não sendo assim necessário 

fazer um rasgo contínuo na parede. No entanto, como nesta última solução as cargas são mais 

concentradas e bastante superiores às originais, é normalmente necessário reforçar a parede na 

zona dos apoios das vigas (Arriaga; 2002), tratando-se por isso de uma solução a evitar. 

5.6.4.2. Substituição funcional com perfis metálicos 

Para além da substituição funcional do vigamento de madeira por elementos de betão armado é 

possível faze-la recorrendo a perfis metálicos. Uma hipótese consiste na introdução de perfis 

metálicos (por exemplo do tipo HEB) junto às vigas de madeira que se quer manter, 

substituindo-as na sua função estrutural. Um exemplo desta substituição funcional pode ser 

observado na figura seguinte, e refere-se a uma intervenção preconizada para um pavimento do 

Mosteiro de Pombeiro, cujas vigas de madeira não se encontravam capazes de desempenhar as 

suas funções estruturais em segurança. A chapa metálica aparafusada aos perfis que é possível 

ver procura garantir que as cargas são transmitidas exclusivamente aos perfis metálicos. 

Vigamento de 
madeira

Viga principal 
de madeira

Soalho de 
madeira

Parede de 
tabique

HEB260 

Pormenor A

HEB260 
Viga principal 
de madeira

Parafusos Folga

Chapa metálica 
15 mm espessura

 
Figura 5.87. Intervenção preconizada para o Mosteiro de Pombeiro (Felgueiras) com introdução de perfis metálicos a 

substituir funcionalmente as vigas de madeira. Corte e pormenor A (Costa et al.; 2008b).  
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Outra das hipóteses é a utilização de um dos vários sistemas patenteados que usam perfis 

metálicos e que têm como objectivo reforçar pavimentos, diminuindo flechas e vibrações. Um 

desses sistemas designa-se “Nou\Bau” (www.noubau.com) e consiste basicamente na 

instalação de perfis de aço inox em U ou em V que abraçam a viga, figura 5.88 e figura 5.89. 

Estes perfis, que podem ser deslizantes para alcançar o comprimento exacto da viga, são 

apoiados nas paredes, sendo que os dispositivos de apoio permitem por vezes uma pré-carga 

para aplicar uma contra-flecha (Arriaga; 2002). Segundo a ficha técnica do produto, a montagem 

conclui-se com uma argamassa de cimento que pode não ter função estrutural, servindo apenas 

para acoplar os elementos novos e velhos, podendo em alguns casos ser colaborante e ajudar a 

reduzir a altura da solução. 

  
Figura 5.88. Sistema Nou\Bau. Figura 5.89. Elementos em aço inox utilizados no sistema 

Nou\Bau. 

A empresa que o comercializa refere que é um sistema utilizado em qualquer tipo de pavimento 

(vigas de madeira, vigotas de betão armado, vigas metálicas, etc.). No entanto, para as vigas de 

madeira, a introdução de argamassas de cimento vai impedir a sua ventilação o que, 

consequentemente, acelera a sua degradação, sendo por isso uma solução a utilizar com muitas 

reservas. É um sistema que não tem em conta a capacidade resistente do elemento de madeira, 

assumindo que o elemento metálico passa a suportar, por si só, as cargas impedindo, por outro 

lado, a visualização dos elementos de madeira, essenciais para o bom funcionamento do 

pavimento. 

5.7. Tratamento ao fogo dos elementos estruturais 

5.7.1. Introdução 

A madeira é um dos materiais estruturais que melhor resiste ao fogo, possuindo um 

comportamento previsível e uma combustão lenta e regular, sendo que a água que contém, em 

equilíbrio com o ambiente em que se encontra, atrasa o processo de ignição (Faria; 2006). 

Normalmente a sua secção interior, estando protegida pela carbonização da superfície, mantém 
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as suas propriedades intactas, resistindo e suportando temperaturas para as quais as estruturas 

metálicas já teriam entrado em rotura por diminuição da resistência (ZORETA; 1986). 

A falha da sua capacidade portante só acontece pela perda da secção resistente devido à 

carbonização, ao contrário das estruturas de aço, em que a rotura resulta da diminuição das 

propriedades mecânicas do material com o aumento da temperatura. (Faria; 2006) refere ainda 

que a madeira é um bom isolante térmico, sendo a madeira ardida 6 vezes mais isolante que a 

própria madeira. No entanto, é importante ter em conta que basta pôr a madeira em contacto 

com temperaturas de 350 graus (sem chamas) para se incendiar espontaneamente (Ferreira; 

2005), sendo que, por outro lado, quando os elementos apresentam fendas de secagem, a sua 

susceptibilidade é maior devido ao grande aumento da superfície exposta.  

Na figura seguinte é possível observar um edifício da cidade do Porto que, depois de um 

incêndio, apresentava ainda os vigamentos de madeira em aparente bom estado. Em relação a 

este ponto, é importante referir que, após os incêndios, o ataque de agentes bióticos agrava-se, 

sobretudo se a água usada na sua extinção for abundante e tiver dificuldades em desaparecer 

por ventilação (Faria; 2006). 

  
Figura 5.90. Edifício da rua de Belomonte, Porto, depois de um incêndio. 

5.7.2. Requisitos dos elementos estruturais na resistência ao fogo 

Na ocorrência de um fogo, existem basicamente dois momentos a considerar: a eclosão e 

desenvolvimento inicial do fogo, e o fogo generalizado (designado de flashover, que consiste no 

ponto em que se dá o aumento de temperatura mais acentuado). Após a ignição, a carga 

térmica do interior do edifício (devido ao mobiliário, etc.) tem uma grande importância no 

desenvolvimento do fogo, assim como os revestimentos de paredes e tectos, sendo que em 

relação ao grau de reacção ao fogo destes últimos elementos, são inclusivamente impostos 

limites regulamentares. Por sua vez, num fogo em completo desenvolvimento, os elementos 

estruturais e de compartimentação devem garantir os seguintes requisitos (Ferreira; 2005): 

• Resistência ao fogo – estabilidade/capacidade portante;  
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• Ausência de emissão de gases para a face não exposta ao fogo;  

• Estanqueidade à passagem de chamas e gases quentes;  

• Resistência térmica suficiente para impedir que na face não exposta se alcancem 

temperaturas superiores às estabelecidas pela norma (ISO:834; 2003) (140 ºC – Média, 

180ºC- Máxima), de modo a conter o fogo no compartimento onde teve origem. 

No dimensionamento de estruturas de madeira devem considerar-se as solicitações habituais 

acrescidas da perda de secção esperada em caso de incêndio. O EC5 (CEN; 2004c) refere que 

não é preciso verificar a resistência dos elementos estruturais se a sua espessura residual, ao 

fim do tempo considerado de incêndio, não for inferior a 60% da secção necessária em 

condições normais de temperatura; por outro lado, no dimensionamento ao fogo, deve ser 

considerada uma velocidade média de carbonização da madeira não protegida de 0,6 a 

0,7mm/minuto/face exposta. 

5.7.3. Sistemas de protecção contra fogo 

Se em construções novas é, na maior parte das vezes, possível assegurar o tempo de 

estabilidade ao fogo desejado sem recurso a sistemas de protecção especiais (adoptando 

maiores secções transversais), em intervenções de reabilitação isso nem sempre acontece. 

Nesses casos é inevitável aplicar sistemas de protecção que permitam que os elementos de 

madeira, para além de se adequarem às normas vigentes, fiquem dotados de características 

resistentes que lhe permitam resistir mais tempo à acção do fogo sem entrar em colapso. 

Os sistemas de protecção procuram condicionar o tempo até ao início da combustão e a taxa de 

calor total libertado, de forma a cumprir os requisitos essenciais de protecção contra incêndio, 

que consistem em “garantir a estabilidade ao fogo das estruturas durante um tempo 

determinado; limitar o desenvolvimento do fogo e de fumos; limitar a propagação do fogo a 

edifícios vizinhos; garantir a evacuação dos ocupantes dos edifícios; garantir que as equipas de 

salvamento não correm riscos” (Ferreira; 2005). 

Estes sistemas são basicamente de dois tipos: físicos, através de protecção mecânica, e 

químicos, através da aplicação de materiais com protecção retardante ao fogo. No caso das 

protecções químicas, é importante ter em conta o que refere o ICOMOS no ponto 14 do 

documento Principles for the Preservation of Historic Timber Buildings: “O uso de preservantes 

químicos deve ser cuidadosamente controlado e monitorizado, e só deve ser usado quando 

houver um benefício assegurado, onde a segurança pública e ambiental não sejam afectadas e 

onde a probabilidade de sucesso a longo prazo seja significativa.” 



Capítulo 5. Intervenção Estrutural 

216 

A escolha do sistema a usar depende de diversos factores, nomeadamente a necessidade de 

cumprir regulamentação definindo um grau de reacção ao fogo exigido; a eventual limitação 

relativa às exigências arquitectónicas; a importância de adaptar o tratamento à espécie de 

madeira existente; os efeitos do tratamento por impregnação em posteriores aplicações de 

revestimentos, etc. 

5.7.3.1. Sistemas de protecção mecânica 

Os sistemas de protecção mecânica podem ser utilizados sempre que não existem limitações de 

ordem arquitectónica. Entre estes sistemas existem duas soluções principais: a aplicação de 

argamassas fibrosas ou de revestimentos com painéis isolantes e incombustíveis de silicato de 

cálcio e que, com espessura previamente calculada, podem evitar que a superfície da madeira 

atinja a temperatura de ignição. Para ambas as situações existem soluções certificadas. 

5.7.3.2. Sistemas de protecção química 

As protecções químicas, designadas de retardantes ao fogo (FRTW - Flame Retardant 

Treatment Wood) são substâncias adicionadas ou tratamentos aplicados à madeira com o 

objectivo principal de controlar (atrasar) a ignição e a propagação das chamas através da sua 

superfície, e melhorar o seu grau de reacção ao fogo não tornando, ainda assim, a madeira 

incombustível. Para isso, quando expostos ao calor incham, formando uma estrutura alveolar (de 

carvão se for tinta e vítrea se for verniz). Esta estrutura alveolar reduz a inflamabilidade 

(propagação de chamas) e a quantidade de gases combustíveis gerados (impedindo a troca de 

oxigénio), diminuindo a troca de calor (Lopes; 2006a). 

A influência do tratamento com FRTW no tempo de ignição, na propagação das chamas, na taxa 

de libertação de calor e no tempo de extinção do fogo, é comprovada nalguns estudos 

efectuados com materiais derivados de madeira que demonstram que os painéis tratados 

apresentam calor de combustão significativamente mais baixo (Shields et al.; 1999), (Winandy; 

1998). Por outro lado, o tempo de flashover é prolongado para os materiais tratados, 

acontecendo com maiores temperaturas e flamabilidade, devido à acumulação de calor até ao 

seu início (Lopes; 2006a). 

A vantagem destes produtos consiste no aumento do desempenho da madeira ao fogo sendo 

que, através do tratamento, a reacção ao fogo dos elementos pode melhorar da classe D para a 

classe B (classificação do sistema de Euroclasses). Por outro lado, as desvantagens que podem 

advir do seu uso são o escurecimento e o esmagamento fácil da madeira, a sua maior 

fragilidade, e ocorrência de deformações. A eventual ocorrência destes fenómenos de 

degradação da madeira com a aplicação dos produtos depende da sua espécie, qualidade e 
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espessura, da temperatura e tempo de exposição, da humidade relativa, do tipo de FRTW 

utilizado e seus constituintes, e da temperatura de (re)secagem (Lopes; 2006a).  

A aplicação dos produtos pode ser feita de três formas distintas (Ferreira; 2005): 

A – Incorporando o produto durante o fabrico dos elementos de madeira compostos; 

B – Impregnando o produto sob pressão autoclave ou por imersão por um tempo 

determinado, em função da profundidade pretendida, após fabrico dos elementos. Este 

tratamento é feito com processos e equipamentos normalmente utilizados na preservação 

da madeira, sendo um sistema muito utilizado na protecção ao fogo de novos elementos. 

Neste caso, “o processo de protecção resulta de facto de por acção dos FRTW os gases 

voláteis resultantes do aquecimento da madeira se transformarem em gases não inflamáveis 

tais como vapor de água e CO2 que evitam que seja atingida a temperatura de ignição da 

madeira e ainda pela libertação de radicais livres que inibem a combustão” (Ferreira; 2005). 

C – Aplicando o produto (tintas e vernizes) por pincelamento, directamente nos elementos 

de madeira. No caso de intervenções de reabilitação de estruturas de madeira, o processo 

de tratamento habitual consiste na aplicação através de trincha ou rolo, de revestimentos 

intumescentes, particularmente os vernizes transparentes. Este sistema, que normalmente 

só é usado em interiores, consiste num primário, numa base e num acabamento sendo que, 

mais uma vez, as condições de humidade durante e após a aplicação têm uma grande 

influência na sua eficácia. Os revestimentos intumescentes aumentam de volume devido à 

reacção com o calor, e formam uma camada carbonizada que limita o desenvolvimento da 

chama e a transmissão de calor, impedindo que a madeira atinja a temperatura de ignição 

(Ferreira; 2005). Estes produtos, uma vez que não ardem, não aumentam a carga térmica, 

não evitando ainda assim que a madeira arda. 

Na aplicação destes produtos é importante ter em conta, tanto as condições ambientais de 

aplicação, como as espectáveis para a vida útil da estrutura, na medida em que, se por um lado, 

a aplicação em tempo húmido pode conduzir a graves problemas, por outro a permanência de 

teores em água elevados pode afectar o comportamento de certos tratamentos, reduzindo a sua 

eficácia.  

De facto, (Holmes; 1977) refere que alguns produtos foram desenvolvidos para uso em 

ambientes com HR menor que 80 por cento, sendo duráveis em condições normais, mas quando 

expostos ambientes mais húmidos devem ser tratados com um repelente à água. No caso das 

pinturas, os teores elevados de humidade ambiente (> 80%) podem afectar a adesão, causar 

eflorescências, manchas irregulares e escurecimentos. Este autor revela ainda que o aspecto 

visual e a textura finais podem não ser iguais às do material não tratado, em particular quando 
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existe exposição a ciclos de secagem e humidificação, e sugere que em madeira maciça é 

economicamente mais vantajoso o aumento de espessura da madeira ou a escolha de uma 

espécie com taxa de carbonização menor (mesmo que mais cara) do que o uso de FRTW. 

Além destas desvantagens, (Faria; 2002b) refere outros eventuais inconvenientes destes 

produtos de ignífugação da madeira: 

• Se forem solúveis podem ter pouca durabilidade, cristalizar à superfície e provocar 

descasque de vernizes/pinturas de acabamento; se forem à base de fósforo ou azoto 

podem facilitar o crescimento de fungos; 

• Podem corroer os ligadores e dificultar a colagem de peças; 

• Podem diminuir a resistência mecânica das peças. 

5.7.4. Tratamento ao fogo das ligações metálicas 

Se a estrutura de madeira a intervencionar envolver peças metálicas de reforço, o tratamento 

torna-se ainda mais importante, devido ao mau comportamento ao fogo destes elementos. 

Existem alguns autores que consideram que, devido a este mau comportamento, no caso de 

estruturas novas de madeira não se deve considerar qualquer resistência em alguns tipos de 

ligações metálicas (Buchanan; 2000) e (Takeda; 2001). Por outro lado, segundo (Racher; 1995), 

a “simplicidade e o menor número de ligações conduzem a um melhor resultado estrutural final”.  

É essencial conhecer o comportamento ao fogo dos elementos de ligação metálicos, sendo que 

o aspecto final e o tipo de esforço que se pretende transmitir são normalmente as preocupações 

principais. O artigo de (Lopes; 2005) expõe diversos estudos efectuados nesta área para 

estruturas novas que apresentam o tempo que cada tipo de ligação metálica resiste ao fogo, 

figura 5.91. 

 
Figura 5.91. Comportamento ao fogo de ligações metálicas em estruturas de madeira. ISO 834-1:1999 (Buchanan; 

2000) em (Lopes; 2005). 
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O EC5 1-2 apresenta o comportamento dos vários tipos de ligações ao fogo sugerindo tempos 

de resistência mínimos e condicionantes construtivas para cada tipo de ligação tabela 5.1. Este 

documento define regras particulares adicionais para ligações internas com chapas metálicas e 

elementos laterais em madeira. 

Tabela 5.1.Resistência ao fogo de ligações sem protecção. 

 

De forma a aumentar o tempo de resistência, é então sugerido pelo EC5 a introdução de uma 

espessura adicional de madeira, aumentando as dimensões dos elementos constituintes da 

ligação. Por exemplo, para uma ligação pregada resistir 30 minutos teria que ser adicionada uma 

camada de 16mm (no caso de madeira de pinho). Se for necessário aumentar a resistência ao 

fogo destes elementos existem assim várias hipóteses (Lopes; 2005): 

• Aumentar a espessura dos elementos constituintes da ligação; 

• Proteger a ligação com outros materiais; a aplicação de um elemento de madeira a 

recobrir os elementos metálicos pode ser decisiva para a estabilidade ao fogo da viga, 

sendo que aproximadamente 1cm de madeira de conífera é consumido em 15 minutos 

(Arriaga; 2002). 

• Reduzir o factor de carregamento a 10 por cento ou 20 por cento da carga de rotura à 

temperatura ambiente. De referir que esta hipótese nem sempre é plausível para 

pavimentos. 

5.8. Principais conclusões 

Ao longo deste capítulo foram analisadas algumas das várias técnicas de reabilitação e reforço 

que é possível utilizar nos elementos estruturais dos pavimentos de madeira, associando a sua 

utilização a danos estruturais específicos, nomeadamente os locais e os globais. Para além de 

se analisarem os tratamentos destes diferentes danos, foram estudadas algumas formas de 

melhorar o comportamento dos pavimentos, particularmente em relação aos excessivos níveis 

de deformação e vibração que por vezes se manifestam. 
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De forma a abordar os vários tipos de soluções de reabilitação/reforço, procurou-se utilizar o 

trabalho desenvolvido pelo NCREP, ilustrando alguns casos práticos de edifícios da cidade do 

Porto em que certas técnicas de reabilitação/reforço tenham sido aplicadas ou preconizadas. 

O objectivo principal deste capitulo foi efectuar uma análise critica comparativa que ajude a 

definir quais as soluções de reabilitação/reforço mais adequadas às diferentes situações, 

analisando de uma forma conjunta as várias técnicas e a sua aplicabilidade. Deste modo, 

procurou-se avaliar as soluções segundo a sua facilidade de implementação; intrusividade; 

melhoria da resistência; melhoria da rigidez; espaço ocupado; impacto visual; possibilidade de 

cálculo da solução final. A questão da reversibilidade que, como se referiu em 5.2, pode ter um 

carácter mais subjectivo, não foi abordada. 

Para além de todos estes parâmetros, procurou-se analisar a aplicabilidade das várias soluções 

de reforço aos vigamentos de secção circular, muito comuns nos edifícios construídos até ao 

início do século XX, uma vez que a maioria dos reforços se refere a secções rectangulares, 

havendo alguma dificuldade em aplicá-los a elementos de secção circular. 

Concluiu-se que existem várias soluções de reabilitação/reforço que implicam a demolição de 

alguns elementos de valor, como por exemplo os tectos. Por outro lado, verificou-se que o 

cálculo do novo pavimento reforçado é normalmente complexo, sendo difícil avaliar com rigor as 

suas características mecânicas finais. De referir que o reforço de pavimentos tem uma 

dificuldade acrescida em relação ao reforço das coberturas, que consiste na impossibilidade de 

observar a progressão do seu comportamento (Beattie; 1998). 

 

 

 

 

 

 

 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

221 

6. Edifício na cidade do Porto. Um caso de estudo 

6.1. Introdução 

No presente capítulo analisa-se uma extensa campanha de ensaios realizada num pavimento de 

madeira de um edifício estudado pelo NCREP, cuja oportunidade surgiu do facto do projecto de 

intervenção existente ditar a sua demolição parcial, por incompatibilidades de ordem 

arquitectónica. Sendo assim, com o objectivo de conhecer detalhadamente as características do 

pavimento, realizaram-se ensaios não destrutivos, semi-destrutivos e destrutivos. Naturalmente 

que a adopção de ensaios destrutivos é de evitar, na medida em que impossibilita a manutenção 

dos elementos estruturais ensaiados. Ainda assim, a oportunidade de ensaiar um pavimento que 

iria ser demolido acabou neste aspecto por ser extremamente importante já que permitiu a 

avaliação de parâmetros físicos e características mecânicas, nomeadamente resistências 

últimas, que poderão vir a ser úteis em futuras intervenções de reabilitação de estruturas 

semelhantes. 

Foram realizados ensaios in situ com um carácter semi-destrutivo e destrutivo, referindo-se em 

particular o ensaio de carga que permitiu registar a evolução da deformação/deslocamento do 

vigamento de madeira em função da carga aplicada e avaliar o comportamento estrutural do 

pavimento e das vigas de madeira isoladas quando submetidos a cargas. Com este ensaio foi 

ainda possível avaliar a eficácia do tarugamento e a participação do soalho na resistência e 

distribuição de esforços e deformações nos pavimentos. Por sua vez, de forma a conhecer as 

condições de ligação entre as vigas de madeira e as paredes de alvenaria de granito, foi 

realizado um ensaio de avaliação do atrito viga-parede com o recurso a um actuador hidráulico. 

Em simultâneo foram realizados ensaios não destrutivos, com recurso a instrumentos como o 

Resistograph, o Pilodyn e os Sismógrafos, de modo a avaliar e a correlacionar algumas das 

características dos elementos estruturais. 

A análise do pavimento foi complementada com a construção de um modelo numérico, com o 

objectivo de analisar a sua fiabilidade na previsão do comportamento estrutural de pavimentos 

de madeira e dos seus elementos estruturais. 

Posteriormente, foram realizados em laboratório ensaios mecânicos destrutivos sobre provetes 

de madeira retirados das vigas do pavimento, nomeadamente sobre provetes pequenos isentos 

de defeitos e provetes de tamanho real. Estes ensaios foram executados com o objectivo de 

determinar as propriedades físico-mecânicas da madeira, nomeadamente a massa volúmica; a 

tensão de rotura à flexão na direcção do fio; a tensão de rotura à compressão na direcção do fio, 
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e o módulo de elasticidade na direcção do fio. Através dos provetes removidos foi 

posteriormente realizada a identificação da espécie de madeira no Departamento de Engenharia 

Florestal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 

O principal objectivo deste trabalho experimental consistiu no cruzamento dos dados obtidos nos 

ensaios não destrutivos, realizados com o Resistograph, o Pilodyn e os Sismógrafos com os 

resultados obtidos nos ensaios mecânicos, tanto in situ como em laboratório, de forma a avaliar 

a possibilidade da sua utilização na avaliação das principais características físicas e mecânicas 

da madeira. Pretendeu-se assim avaliar o potencial destes métodos não intrusivos na estimativa 

destas características em pavimentos antigos que se pretendam preservar. 

6.2. Descrição do edifício em estudo 

6.2.1. Introdução 

O edifício em estudo situa-se na cidade do Porto, foi construído em 1916 e funcionou como 

instituição politica, armazém e instalação fabril, figura 6.1. Depois de ter estado devoluto durante 

algumas décadas, será brevemente alvo de uma intervenção que o dotará de condições para 

passar a funcionar como edifício de habitação, figura 6.2. 

 

Figura 6.1. Fachada principal do edifício. Figura 6.2. Estado de abandono visível no interior do edifício. 

O edifício apresenta particularidades que o tornam um interessante exemplo de uma construção 

com algum arrojo para a época em que foi edificado. A sua grande área (cerca de 11,5x30,0m2) 

praticamente sem paredes resistentes interiores, faz com que o vão de 11,5m seja vencido com 

o recurso a vigas de madeira apoiadas nas paredes exteriores e numa viga longitudinal ao 

edifício a meio vão (ou, no caso do pavimento do piso 0, numa parede de alvenaria interior). 

Esta solução de algum modo audaz, permite a obtenção de duas grandes salas com uma 

enorme amplitude visual, nos pisos 0 (rés-do-chão) e 1, figura 6.3 e figura 6.4. Para além destes 

dois pisos, existe uma cave (piso -1), figura 6.5, e uma ampla zona de cobertura. 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

223 

 

Figura 6.3. Sala do piso 0. Figura 6.4. Sala do piso 1. Figura 6.5. Piso -1 (cave). 

Nas figuras seguintes apresentam-se alguns dos desenhos encontrados no Arquivo Histórico do 

Porto (Casa do Infante) relativos ao projecto do edifício (Azevedo; 1916), figura 6.6 e figura 6.7. 

Através da análise das peças desenhadas verificou-se que a existência do piso -1 consiste numa 

alteração estrutural ao projecto inicial, o que demonstra a importância da recolha histórica para o 

melhor entendimento de eventuais alterações ao projecto. 

  
Figura 6.6. Corte longitudinal do edifício. Figura 6.7. Alçados principais do edifício. 

6.2.2. Descrição estrutural 

O edifício apresenta paredes resistentes de alvenaria de granito de folha simples com 

espessuras de cerca de 0,24m no contorno exterior, existindo no piso -1 uma parede longitudinal 

de alvenaria de granito, com cerca de 0,30m, que divide o espaço, e que permite, 

simultaneamente, o apoio do vigamento de madeira do piso 0, figura 6.8 e figura 6.9. 
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Parede exterior de 
alvenaria de granito

Parede interior de 
alvenaria de granito

Parede exterior de 
alvenaria de granito

 
Figura 6.8. Parede interior de 

alvenaria de granito. 
Figura 6.9. Esquema estrutural do piso 0. 
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Apesar do edifício ter uma largura bastante elevada (cerca de 11,5m), o esquema estrutural dos 

pavimentos é muito simples, consistindo em dois conjuntos de vigas de secção circular, tendo 

como apoios a parede ou os pórticos interiores numa das extremidades e a parede exterior de 

alvenaria de granito na outra, figura 6.10. Cada um destes conjuntos de pavimentos apresenta 

assim semelhanças com a generalidade dos pavimentos dos edifícios antigos da cidade do 

Porto que, como se pôde ver no capítulo 3, possuem normalmente vãos de cerca de 6,0m e 

encontram-se apoiados em paredes de empena em alvenaria. 

 

Figura 6.10. Esquema do pavimento ensaiado. 

As vigas do pavimento, com diâmetro variável entre 0,15 e 0,20m, têm cerca de 5,35m de 

comprimento e espaçamento de eixo a eixo variável entre 0,40m e 0,60m. A grande 

heterogeneidade dos diâmetros e a falta de linearidade (figura 6.11) das vigas dificulta 

consideravelmente a análise do pavimento, como se poderá ver à frente. Após identificação da 

espécie em laboratório (ver ponto 6.6), concluiu-se que as vigas são de castanho (Castanea 

sativa Mill), possuindo marcas de talha à mão com enxó. A efectuar o contraventamento existem 

tarugos, com diâmetro de cerca de 0,10m, espaçados entre si de aproximadamente 2,0m, e uma 

camada de soalho de pinho constituído por tábuas com 0,13m de largura e cerca de 0,027m de 

espessura, figura 6.12. 

  
Figura 6.11. Falta de linearidade das vigas do 

pavimento. 
Figura 6.12. Vigamento do piso 0 com tarugamento. 

Pavimento ensaiado Pavimento não ensaiado 

Pórtico interior 
apoiado em parede 
de alvenaria de 
granito 

Parede exterior 
de alvenaria de 
granito 
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6.2.3. Danos observados e soluções de reforço existentes 

Como resultado da entrada de água pela cobertura ao longo dos últimos anos, os pavimentos do 

edifício apresentam alguns danos, verificando-se em particular a existência de zonas de soalho 

com degradação acentuada e de algumas vigas que entraram em ruína, figura 6.13 e figura 

6.14. No piso térreo observou-se ainda a existência de alguns caminhos de entrada de térmitas, 

figura 6.15. 

   
Figura 6.13. Elementos estruturais do piso 1 

degradados devido à entrada de água. 
Figura 6.14. Viga do piso 0 em 

ruína. 
Figura 6.15. Entrada de 

térmitas pelo piso térreo. 

No piso 0 verificaram-se algumas soluções de “reforço” temporárias e de recurso, quer com 

carácter local, como é o caso dum perfil tubular φ18 que se encontra a suportar uma viga em 

rotura (figura 6.16), quer com carácter mais global, realizadas com o objectivo de melhorar o 

comportamento do pavimento, nomeadamente em relação às deformações e vibrações. O tipo 

de reforço global encontrado consiste na introdução de uma viga transversal a meio vão das 

vigas existentes, apoiada em pilares de madeira, figura 6.17. No entanto, devido ao deficiente 

apoio na fundação dos pilares, estes sofreram assentamento arrastando consigo a viga 

transversal, que deixou assim de funcionar como suporte das vigas principais do pavimento, 

figura 6.18. 

   
Figura 6.16. Perfil tubular 

metálico a suportar uma viga 

de madeira. 

Figura 6.17. Viga de madeira apoiada em pilares 

de madeira introduzida para suportar as vigas 

principais. 

Figura 6.18. Apoio de pilar de 

madeira no pavimento 

térreo. 
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6.3. Ensaios destrutivos in situ 

6.3.1. Introdução  

Foram realizados no pavimento dois ensaios in situ de carácter destrutivo. O primeiro consistiu 

num ensaio de carga, e teve como objectivo conhecer o comportamento dos vários elementos 

estruturais do pavimento quando sujeitos a uma carga vertical, assim como o modo de 

distribuição de carga entre eles. O segundo procurou avaliar a força de atrito entre a parede de 

alvenaria de granito e as vigas de madeira e foi realizado com o recurso a um actuador 

hidráulico. 

6.3.2. Ensaio de carga  

6.3.2.1. Sistema de distribuição de carga 

Observam-se com frequência pavimentos que, mesmo apresentando graves danos estruturais, 

não sofrem colapsos integrais devido ao facto de, na realidade, a sua estrutura ser bastante 

mais complexa do que se admite nas análises teóricas habituais. De facto, o efeito estrutural 

proporcionado pelo soalho pregado, pelos tectos (quando existem) e pelos tarugos pode ser 

preponderante no comportamento do pavimento, nomeadamente pela mobilização do efeito de 

membrana ou de diafragma (Appleton; 2003), que se traduz através de um factor designado de 

distribuição da carga. 

Segundo (Blass; 1995), o factor de distribuição de carga aumenta a resistência global do 

pavimento, ao ter em conta dois efeitos principais. O primeiro está relacionado com a reduzida 

probabilidade de um elemento mais fraco ser posicionado num local em que as tensões sejam 

particularmente altas, na medida em que os outros elementos vizinhos vão também receber as 

cargas. O segundo tem a ver com o facto dos elementos mais rígidos receberem uma maior 

proporção da carga aplicada, recebendo os elementos menos rígidos, em geral, menos carga. 

Este acréscimo de carga nos elementos mais rígidos, que permite a homogeneização das 

deformações do pavimento, não prejudica estes elementos, uma vez que estes apresentam, 

normalmente, uma maior resistência. Por estas razões, este autor considera que o efeito de 

distribuição da carga compensa, até um certo nível, o efeito da variabilidade do material. 

O efeito de distribuição de carga na melhoria do comportamento de pavimentos é notório tanto 

em sistemas submetidos a cargas concentradas como distribuídas. Para cargas concentradas, o 

sistema de distribuição de carga transfere parte da carga para os membros adjacentes, 

libertando os elementos mais carregados sob a carga concentrada, figura 6.19. 
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Figura 6.19. Esquema de pavimento submetido a uma carga concentrada (Blass; 1995). 

Em sistemas uniformemente carregados, o efeito de distribuição de carga é menos evidente, 

sendo que, se a rigidez de todos os elementos for a mesma, a sua deformação será idêntica, 

mesmo sem sistema de distribuição de carga. No entanto uma vez que, na realidade, a rigidez 

dos elementos varia, os membros menos rígidos tendem a deformar-se mais do que os mais 

rígidos. Nessa situação, o sistema de distribuição de carga que liga as vigas (soalho, tarugos e, 

eventualmente, tecto), faz com que as deformações se tornem mais uniformes, diminuindo a 

carga em elementos flexíveis e aumentando-a em elementos mais rígidos. 

Quando os elementos estruturais apresentam comportamento não linear, ou seja, se encontram 

submetidos a cargas próximas da rotura, o efeito da distribuição de carga acontece da mesma 

forma. De facto, se a rigidez do elemento diminui devido a fendilhação ou a deformações 

plásticas, a carga é redistribuída pelo sistema e a viga parcialmente degradada é capaz de 

contribuir para a capacidade de carga do pavimento (Blass; 1995). Este autor menciona um 

estudo de (Foschi et al.; 1989) que concluiu que o factor de distribuição de carga, designado no 

EC5 por ksys (ver ponto 4.5.3), é relativamente insensível às variações das condições de apoio, à 

secção, número e espaçamento das vigas, e ao rácio entre cargas permanentes e sobrecargas. 

Por sua vez, (Blass; 1995) determinou, para um pavimento comum, um factor de distribuição de 

carga de ksys = 1,15, muito próximo do definido pelo EC5 (que é de 1,1), referindo ainda que 

para o aumentar é necessário aumentar o rácio da rigidez do sistema de distribuição em relação 

à rigidez média dos elementos do pavimento. 

Este efeito, que permite a distribuição de cargas para as vigas vizinhas da carregada, é 

importante, devendo ser conhecido. Com este objectivo e com o de analisar o comportamento 

dos diferentes elementos estruturais de um pavimento de madeira quando submetidos a um 

carregamento, realizaram-se três ensaios de carga in situ, que serão descritos em seguida. 

6.3.2.2. Esquema de ensaio 

O ensaio de carga foi realizado no pavimento do piso 0 do edifício. A escolha deste pavimento, 

em detrimento do pavimento do piso 1, deveu-se ao facto de, como referido atrás, a maioria dos 

edifícios antigos da cidade do Porto exibirem um esquema estrutural semelhante, com o 

vigamento de madeira apoiado de ambos os lados em paredes de alvenaria de granito. 
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Para avaliar de uma forma mais exacta o comportamento bidireccional dos elementos estruturais 

optou-se por ensaiar uma faixa de pavimento de cerca de 3,5m, abrangendo um conjunto de 7 

vigas, tendo sido necessário executar um corte com serra no soalho e nos tarugos, de forma a 

desligar esta faixa do restante pavimento, figura 6.20. Este procedimento permitiu desligar o 

pavimento a ensaiar de zonas mais degradadas, isolando-o. A faixa passou assim a materializar 

um pavimento apoiado apenas em dois lados, o que acaba por não corresponder exactamente à 

situação real dos pavimentos, na medida em que a maioria se encontra apoiada em 4 lados, 

com o soalho e as ultimas vigas ligados às fachadas, ver capitulo 2. 

A carga foi aplicada através de três reservatórios com capacidade de 550 litros cada um, 

perfazendo um total de aproximadamente 1,65 toneladas de carga, figura 6.21. Somando esta 

carga ao peso próprio dos reservatórios (cerca de 35kg), a carga máxima a aplicar seria de 1,75 

toneladas. No entanto, refere-se que as deformações foram medidas apenas após a colocação 

dos reservatórios, ou seja, o seu peso não foi contabilizado na leitura das deformações. 

Procurou-se carregar apenas a viga central, de forma a avaliar mais correctamente a eficácia da 

transmissão de cargas para as outras vigas através dos tarugos e do soalho – factor de 

distribuição de carga. Uma vez que os reservatórios utilizados tinham 1,1x1,0m2 de base e o 

espaçamento das vigas era de 0,60m, foi construída uma pequena estrutura de madeira com 

cerca de 0,60x1,0m2, figura 6.21, que permitiu que a carga fosse aplicada na largura de 

influência da viga central. 

   

Figura 6.20. Corte do soalho, vista 

da face superior. 

Figura 6.21. Reservatórios 

utilizados para o ensaio de carga. 

Figura 6.22. Estrutura de madeira 

de distribuição da carga dos 

reservatórios. 

Foi montado um sistema de descarga no fundo dos reservatórios, de forma a permitir o seu 

rápido esvaziamento, figura 6.23. Foram ainda instaladas mangueiras ligadas à rede geral de 

abastecimento de água, tendo sido colocado à entrada dos reservatórios, um caudalimetro para 

controlo e registo do volume de água entrado ou seja, da carga a actuar sobre o pavimento, 

figura 6.24. Por razões de segurança, foi também instalado um sistema de cintas e cabos de aço 

para suportar os reservatórios em caso de rotura das vigas ensaiadas, figura 6.25. 
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Figura 6.23. Torneiras de 

escoamento no fundo dos 

reservatórios. 

Figura 6.24. Caudalimetro colocado à 

entrada da mangueira nos 

reservatórios. 

Figura 6.25. Reservatórios 

equipados com cintas e cabos 

de aço de segurança. 

O vigamento do pavimento foi monitorizado de modo a que, durante o processo de 

carregamento, pudesse controlar-se e registar-se a sua deformação. Em particular, foram 

utilizados LVDT (Linear Variable Differential Transformer), colocados numa estrutura construída 

para o efeito e instalada no piso -1, para medição em contínuo dos deslocamentos verticais em 

diferentes pontos das vigas, figura 6.26 e figura 6.27. 

   
Figura 6.26. LVDT para medição da deformação vertical das 

vigas. 
Figura 6.27. Estrutura montada para 

colocação dos LVDT. 

6.3.2.3. Elementos ensaiados 

Tendo em vista os objectivos atrás referidos para o ensaio, foi escolhida uma zona do pavimento 

que se encontrasse em bom estado de conservação e que se ensaiou nas seguintes condições: 

1) Tal como se encontrava in situ, com tarugos e soalho, figura 6.28; 

2) Sem os tarugos de ambos os lados da viga central ou seja, só com o soalho, figura 6.29; 

3) Sem os tarugos e soalho i.e., com as vigas isoladas, figura 6.30. 

Uma vez que foram removidos alguns dos elementos do pavimento, o ensaio de carga, 

normalmente não destrutivo, teve neste caso um carácter destrutivo. 



Capítulo 6. Edifício na cidade do Porto. Um caso de estudo 

230 

   
Figura 6.28. Ensaio (1), pavimento com 

tarugos e soalho. 
Figura 6.29. Ensaio (2), pavimento 

sem tarugos e com soalho. 
Figura 6.30. Ensaio (3), vigas 

isoladas. 

Para se conseguir proceder à sequência de (1) para (3), o carregamento foi efectuado de modo 

a que não fosse ultrapassado o comportamento elástico da estrutura. De forma a complementar 

a informação recolhida, realizaram-se posteriormente em laboratório ensaios de carga até à 

rotura, com vigas retiradas do mesmo pavimento, de modo a avaliar o seu comportamento em 

regime último. Estes ensaios encontram-se descritos no ponto 6.8. 

Foram feitas medições com fita métrica em vários pontos das 7 vigas integrantes da faixa de 

pavimento de forma a estimar um valor médio para o diâmetro e para os espaçamentos. 

Verificou-se uma enorme falta de homogeneidade e, acima de tudo, de linearidade geométrica 

das vigas, que contribuiu para uma grande variação dos seus espaçamentos. Na figura seguinte 

é possível observar os valores médios verificados no local e posteriormente adoptados no 

modelo numérico construído (ver ponto 6.3.2.5). 

V6

0,53 0,54 0,5 0,58 0,57 0,47

0,1900,1750,1720,168 0,154 0,172 0,150

ESPAÇAMENTO ENTRE VIGAS (m)

DIÂMETRO DAS VIGAS (m)

V4 V2 V1 V3 V5 V7

 
Figura 6.31. Diâmetros e espaçamentos médios das vigas ensaiadas. 

Nos dois primeiros ensaios (1 e 2) monitorizou-se a viga central (V1) em 5 pontos (aos sextos, 

aos terços e ao meio vão), as duas vigas mais próximas da central (V2 e V3) em 3 pontos (aos 

quartos e ao meio vão) e as outras duas laterais (V4 e V5) num ponto (meio vão). As vigas mais 

afastadas (V6 e V7) não foram monitorizadas, figura 6.32. Por sua vez, no terceiro ensaio (3) 

monitorizaram-se 5 pontos de cada uma das duas vigas ensaiadas (V1 e V2), figura 6.33. 
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Figura 6.32. Planta dos ensaios 1 e 2 com localização 

dos LVDT. 
Figura 6.33. Planta do ensaio 3 com localização dos 

LVDT. 

6.3.2.4. Resultados obtidos 

Para cada caso ensaiado os valores de leitura dos LVDT foram registados em contínuo. A 

análise dos resultados, em particular das curvas força (carga) instalada/deslocamento medido, 

mostra um comportamento linear, sem inflexão i.e., sem indícios de tendência para uma rotura 

imediata, embora seja expectável uma rotura frágil sem “patamar de deformação plástica”, 

comportamento típico de estruturas de madeira quando submetidas a esforços de flexão/tracção. 

Optou-se por começar a análise do pavimento através dos resultados obtidos no ensaio 3, já que 

através destes foi possível conhecer alguns parâmetros do pavimento que serão úteis na análise 

dos ensaios 1 e 2. De facto, com a realização do ensaio de carga nas duas vigas isoladas foi 

possível estimar o módulo de elasticidade médio da madeira utilizando a expressão da 

Resistência dos Materiais, que relaciona a flecha a meio vão de uma viga com duas cargas 

pontuais F aplicadas de forma simétrica: 

uI
aLaF

×
−××

=
24

)42( E
22

gm,  (6.1) 

Em que Em,g é o módulo de elasticidade global em flexão, L é o comprimento do elemento entre 

os dois apoios, u é a deformação a meio vão equivalente à carga F, I é a inércia do elemento, a 

é a distância entre a carga e o apoio mais próximo. 

• Ensaio 3 – duas vigas isoladas 

A maior carga aplicada neste ensaio foi de 1505kg, ou seja, cerca de 7,38kN em cada viga, 

tendo-se chegado a uma deformação de 36,5mm na viga V1 e de 67,1mm na viga V2. Esta 

diferença dever-se-á ao maior diâmetro da viga V1 (19cm) em relação à viga V2 (17,5cm) e à 

inexistência de um sistema de distribuição de cargas (soalho e tarugos), que não permite o 
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trabalho conjunto das vigas e a respectiva transmissão das cargas da viga com menor rigidez 

para a viga com maior rigidez. Na figura seguinte apresenta-se o gráfico carga/deslocamento 

das duas vigas ensaiadas, em que é possível observar para a mesma carga um maior aumento 

das deformações da viga de menor rigidez, V2, em relação à viga de maior rigidez, V1. 

 
Figura 6.34. Gráfico carga-deslocamento para as 2 vigas do ensaio de carga 3.  

Através do cálculo do valor médio da deformação para as duas vigas ensaiadas (medido nos 

LVDT centrais) verifica-se que o comportamento é perfeitamente linear elástico, com 

recuperação quase total das deformações (0,6mm de deformação residual para uma 

deformação total de 51,8mm, ou seja, cerca de 1%). A tendência de um maior aumento de 

deformação da viga V2 em relação à V1 (para a mesma carga) pode ser, mais uma vez, 

verificada (figura 6.35). 

 
Figura 6.35. Gráfico carga-deslocamento para os LVDT’s centrais das 2 vigas do ensaio de carga 3. 

Ainda assim, aplicando a equação 6.1 a cada viga isolada, considerando que cada uma recebe 

metade da carga total aplicada, chega-se a valores de módulo de elasticidade de 9,5GPa para a 

viga V1 e de 7,2GPa para a viga V2. Esta diferença pode estar relacionada, tanto com um 

eventual carregamento diferencial das vigas, levando a que a V2 tenha recebido um ligeiro 

acréscimo de carga, como com a consideração de valores médios de diâmetros das vigas. 

Nessa medida, e como se pretende utilizar um valor médio de módulo de elasticidade para as 
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vigas do pavimento, e aplicando a equação 6.1 a uma viga com inércia média em relação às 

duas vigas ensaiadas e submetida a uma carga igual a metade da carga do ensaio, obteve-se 

para o módulo de elasticidade da madeira o valor de 7,9GPa. Conhecido este valor foram então 

analisados os resultados dos dois ensaios iniciais, de modo a perceber o modo de transmissão 

de cargas entre as várias vigas, bem como a função dos tarugos e do soalho nesta transmissão. 

• Ensaio 1 – com soalho e com tarugos 

No ensaio 1 a viga V1 (central) apresentou uma flecha máxima a meio vão de 31,2mm, as duas 

vigas mais próximas desta, V2 e V3, apresentaram respectivamente flechas de 22,4mm e 

25,8mm e as mais afastadas, V4 e V5, flechas de 9,6mm e 13,3mm, respectivamente. Mostra-se 

em seguida o gráfico carga-deslocamento das 5 vigas ensaiadas. 

 
Figura 6.36. Gráfico carga-deslocamento para as 5 vigas do ensaio de carga 1. 

Verifica-se através do gráfico que as vigas exibem um comportamento linear. Os patamares que 

é possível observar próximo dos valores de carga de 6,0kN e 12,0kN estão relacionados com a 

perturbação devida à passagem dos técnicos para mudança da posição da mangueira no 

reservatório a encher. Mais uma vez, verificou-se ainda a quase total recuperação das vigas de 

madeira na descarga (curvas a traço-ponto), com deformações residuais de cerca de 0,3mm, 

depois de terem atingido os 31mm (1% de deformação residual). 

Conhecendo as deformações e o módulo de elasticidade das vigas, através da equação 6.1 é 

possível estimar, nas condições da fórmula, qual a carga necessária em cada uma para lhes 

provocar as referidas deformações. Sendo assim, conhece-se a % de carga que na hipótese 

referida actua em cada viga, tabela 6.1. 
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Tabela 6.1. Contribuição das várias vigas do pavimento para o ensaio de carga 1. 

Viga Diâmetro (mm) u (mm) F vigas (N) % carga por viga 
V1 190 31,22 5225 42,3% 
V2 175 22,37 2694 21,8% 
V3 154 25,80 1864 15,1% 
V4 172 9,55 1073 8,7% 
V5 172 13,31 1496 12,1% 

   12352 Carga total estimada 
   16175 Carga real 
   31% Diferença  

Verifica-se que a soma do valor da carga estimada actuante nas vigas é inferior ao valor real 

medido nos reservatórios. A diferença dever-se-á ao facto da equação utilizada para o cálculo 

das deformações a meio vão ser válida para vigas submetidas a duas cargas pontuais aplicadas, 

o que não acontece exactamente neste caso em que existe a camada de soalho entre os 

reservatórios e as vigas. De facto, a presença do soalho faz com que as deformações das vigas 

devida à aplicação das duas cargas pontuais se façam sentir de forma mais distribuída ao longo 

do seu comprimento, sendo as flechas a meio vão mais reduzidas. Sendo assim, a equação 

utilizada subavalia a carga necessária para originar as deformações obtidas. O facto das vigas 

extremas (V6 e V7) receberem também uma parte da carga, que não foi medida uma vez que 

não foram nelas instalados LVDT, contribui também para esta diferença entre os valores da 

carga. 

Ainda assim, é interessante verificar que, calculando as percentagens para a soma da carga 

total estimada actuante nas 5 vigas, tem-se que a viga central, em que a carga foi aplicada, 

recebe apenas 42% do seu valor, estando o restante dividido pelas outras vigas, sendo que as 

vigas V2 e V3 recebem entre 22% e 15% da carga e as vigas V4 e V5 recebem cerca de 10% da 

carga. Esta distribuição da carga pelas outras vigas consiste no referido factor de distribuição de 

carga conferido pelo soalho e pelos tarugos, que contribui para um aumento da rigidez e da 

capacidade resistente local do pavimento. 

• Ensaio 2 – com soalho e sem tarugos 

No ensaio 2 a viga V1 (central) apresentou uma flecha a meio vão de 31,8mm, as duas vigas 

mais próximas desta, V2 e V3, apresentaram respectivamente flechas de 23,5mm e 25,8mm e 

as mais afastadas, V4 e V5, flechas de 10,3mm e 12,6mm, respectivamente (figura 6.37). 
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Figura 6.37. Gráfico carga-deslocamento para as 5 vigas do ensaio de carga 2. 

Mais uma vez é possível verificar que as vigas exibem um comportamento linear e que 

recuperam quase na totalidade as deformações na descarga. No entanto, neste caso a % de 

deformações residuais aumentou para cerca de 6%, uma vez que estas foram de cerca de 

2,0mm, depois de terem atingido os 31,8mm, resultando numa menor recuperação do que a que 

se deu no ensaio 1. Tal como sucedeu nesse ensaio, verifica-se no gráfico alguma perturbação 

devida à passagem dos técnicos para mudança da posição da mangueira no reservatório a 

encher, que resulta nos patamares existentes próximo dos valores de carga de 6,0kN e 12,0kN. 

Conhecendo as deformações e o módulo de elasticidade das vigas, é possível estimar qual a 

carga necessária em cada uma para lhes provocar as referidas deformações. Os valores 

encontrados foram os seguintes: 

Tabela 6.2. Contribuição das várias vigas do pavimento para o ensaio de carga 2. 

Viga Diâmetro (mm) u (mm) F vigas (N) % carga por viga 
V1 190 31,83 5327 42,3% 
V2 175 23,45 2824 22,4% 
V3 154 25,79 1863 14,8% 
V4 172 10,33 1161 9,2% 
V5 172 12,58 1414 11,2% 

   12589,2 Carga total estimada 
   16174,7 Carga real 
   28% Diferença  

A soma do valor da carga estimada actuante nas vigas é, mais uma vez, inferior ao valor de 

carga real dos reservatórios, devendo-se esta diferença aos factores referidos no ensaio 1. 

Fazendo as percentagens para a soma da carga total estimada nas 5 vigas, tem-se que a viga 

central, em que a carga foi aplicada, recebe apenas 42% do seu valor, estando o restante 

dividido pelas outras vigas. Por sua vez, as vigas V2 e V3 recebem entre 22% e 15% da carga e 

as vigas V4 e V5 recebem cerca de 10% da carga. 
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Conclui-se assim que as cargas associadas a cada viga foram praticamente as mesma do 

ensaio 1 ou seja, a remoção dos tarugos não implicou mudanças na distribuição de carga entre 

as vigas, podendo-se afirmar que neste caso o soalho é o principal responsável por esta 

distribuição. De facto, o documento (TRADA; 2005) refere que uma melhoria significativa das 

deformações estáticas é conseguida com mais sucesso através da instalação de uma camada 

mais espessa e rígida de soalho do que com tarugos adicionais. Ainda assim, comparando o 

ensaio 2 com o ensaio 1, verifica-se que a presença dos tarugos no ensaio 1 fez, em média, 

diminuir as deformações das vigas entre 2 e 8%. 

6.3.2.5. Modelo numérico 

Foi construído um modelo numérico do pavimento com o programa Robot Millenium (2004) nas 

três condições ensaiadas com o objectivo de comparar os resultados obtidos por via numérica 

com os obtidos por via experimental. Foram então analisadas as deformações do pavimento nas 

três situações avaliadas experimentalmente: faixa de pavimento com b=3,5m, L=5,35m com 

tarugos e soalho (figura 6.38); faixa de pavimento com b=3,5m, L=5,35m, sem tarugos e 

com soalho (figura 6.39); viga isolada (L=5,35m) (figura 6.40). 

O peso dos reservatórios foi simulado através de duas cargas distribuídas com 0,60m de 

desenvolvimento (figura 6.41) e o modelo foi construído tendo em conta as características 

geométricas da estrutura, tendo-se usado os diâmetros e espaçamentos de vigas referidos na 

figura 6.31. Adoptaram-se apoios simples em ambas as extremidades das vigas. O soalho foi 

introduzido com uma espessura de 0,025m, ou seja, com menos 2mm do que a espessura real 

para atender à existência de eventuais ataques de agentes bióticos, tendo sido inserido com um 

offset de 7cm, para que ficasse apoiado sobre a face superior das vigas. Os tarugos foram 

introduzidos com a dimensão real, de cerca de 0,10m de diâmetro. Refere-se mais uma vez que 

todos estes valores são médios, uma vez que não existe regularidade e linearidade na estrutura, 

particularmente no que diz respeito à secção das vigas e tarugos. Nas figuras seguintes pode-

se observar os modelos numéricos adoptados para as 3 situações. 

 
Figura 6.38. Modelo numérico do pavimento com tarugos e soalho. 
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Figura 6.39. Modelo numérico do pavimento sem tarugos e 

com soalho. 

Figura 6.40. Modelo numérico das duas vigas isoladas. 

As características físicas e mecânicas foram introduzidas tendo em conta os resultados dos 

vários ensaios realizados (particularmente o ensaio de carga 3, que possibilitou a estimativa do 

módulo de elasticidade). Para o cálculo das deformações foi necessário apenas conhecer a 

massa volúmica e o módulo de elasticidade da madeira, tendo sido utilizados os valores de 

650kg/m3 (após medições em laboratório, ver ponto 6.7.2) e de 7,9GPa (valor calculado no 

ponto 6.3.2.4), respectivamente. Para as tábuas de madeira de pinho foram consideradas 

características de uma classe resistente C14 (por se desconhecer as suas características reais), 

com excepção da massa volúmica que foi considerada igual a 580kg/m3 (após medições em 

laboratório, ver ponto 6.7.2). Foi escolhida esta classe de resistência de modo a aproximar os 

valores obtidos experimentalmente aos valores numéricos. Nas figuras seguintes mostra-se as 

deformações obtidas nas três situações ensaiadas de pavimentos de madeira. 

• Modelo 1 – com soalho e com tarugos 

Obtiveram-se as seguintes deformações para o carregamento final do modelo 1 (figura 6.41): 

 
Figura 6.41. Deformações obtidas para a simulação do ensaio 1 (pavimento com tarugos e soalho). 

Na tabela 6.3 apresenta-se a análise comparativa entre os valores do modelo e os obtidos com 

os LVDT’s situados ao longo da viga principal, V1, e a meio vão das restantes vigas. 
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Tabela 6.3. Comparação deformações experimentais / numéricas. Ensaio 1 

Deformações ensaio 1 

Viga LVDT 
Experimental 

(mm) Numérico (mm) Diferença 
V1 C13 31,22 25,70 17,7% 
V1 C11 25,78 22,00 14,7% 
V1 C12 27,25 22,00 19,3% 
V1 C2 13,86 13,60 1,9% 
V1 C4 16,04 13,60 15,2% 

V2 C9 22,37 22,80 -1,9% 
V3 C10 25,80 23,80 7,8% 
V4 C3 9,55 19,00 -99,0% 
V5 C1 13,31 20,70 -55,5%  

Localização dos 
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Numeração dos 
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C1C10C13C9C3

C12

C4

C11

C2
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V2V4 V1 V3 V5

Vigas a ensaiar

Numeração das 
vigas

Vn

 

A análise conjunta dos resultados numéricos e experimentais permite observar algumas 

diferenças, sendo que na viga central, V1, e na viga V3 os valores obtidos através do modelo 

numérico são inferiores aos obtidos experimentalmente, rondando as diferenças os 15% para a 

viga V1 e 8% para a viga V3. Os valores obtidos para a viga V2 são praticamente iguais aos 

experimentais (diferenças de 2%). No entanto, para as duas vigas extremas (V4 e V5), esta 

situação altera-se radicalmente, com deformações numéricas muito superiores às verificadas in 

situ, ou seja, as vigas extremas deformaram-se menos na realidade do que é indicado pelo 

modelo numérico (diferenças de 100% e 56% para as vigas V4 e V5 respectivamente), figura 

6.42. 
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DEFORMAÇÕES (mm)

 
Figura 6.42. Comparação das deformações a meio vão obtidas no ensaio 1 com os valores numéricos. 

Existem vários factores que podem estar na origem destas diferenças. Um deles poderá estar 

relacionado com uma menor participação do soalho e dos tarugos do que a indicada no modelo. 

O facto de no modelo numérico a ligação entre os vários elementos construtivos, vigas, tarugos 

e soalho ser perfeitamente contínua (o que não acontece na realidade), confere à estrutura uma 

rigidez e um comportamento conjunto sobreavaliados. Por outro lado, no modelo as tábuas 

foram consideradas com comprimento igual à largura da faixa do pavimento (3,5m), quando na 

realidade existem com menor comprimento. O efeito de junta existente na ligação entre duas 

tábuas do mesmo alinhamento não é assim reproduzido no modelo, fazendo com que este tenha 

um comportamento mais rígido do que na realidade, levando consequentemente à existência de 

menores deformações. De forma a simular esta situação criaram-se modelos com rótulas nas 

barras que simulam o soalho: num modelo criaram-se rótulas de 2,5m em 2,5m, ou seja, 
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simularam-se tábuas de soalho com esse comprimento; noutro modelo, e de forma a analisar 

uma situação limite, criaram-se rótulas em todas as tábuas. Os resultados são apresentados na 

tabela 6.4 e na figura 6.43. 

A diferença entre os resultados experimentais e numéricos poderia ainda advir da adopção de 

um módulo de elasticidade do soalho (7,0GPa – classe C14) diferente do real. Para analisar a 

influência deste parâmetro nos resultados efectuou-se um modelo (mais uma vez numa situação 

limite) com um módulo de elasticidade fictício, de valor extremamente reduzido: 1GPa. O 

resultado obtido é também apresentado na tabela 6.4 e na figura 6.43. 

Tabela 6.4. Comparação deformações experimentais / vários modelos numéricos. Ensaio 1 

DEFORMAÇÕES (mm) 

Vigas V4 V2 V1 V3 V5 

Experimental 9,55 22,37 31,22 25,8 13,31 

Modelo inicial 19 22,8 25,7 23,8 20,7 

Modelo rótulas parciais 18,1 22,7 26,6 24,2 20,9 

Modelo rótulas totais 0 17 70,3 34,2 0 

Modelo Esoalho = 1GPa 17,2 24 29,8 25,9 19,9  
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Figura 6.43. Comparação das deformações a meio vão obtidas no ensaio 1 com várias modelações numéricas. 
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Os resultados obtidos permitem observar o seguinte: 

• A diminuição do módulo de elasticidade do soalho para um valor fictício (extremamente 

baixo), apesar de originar deformações numéricas do pavimento mais próximas das 

reais, continua a revelar grandes diferenças nas vigas extremas, V4 e V5; 

• O modelo com rótulas parciais, ou seja, que simula a existência de juntas a cada 2,5m 

das tábuas do soalho, embora com uma ligeira melhor aproximação aos valores 

experimentais, leva a resultados muito semelhantes aos do modelo inicial; 

• O modelo (que constitui uma situação limite) com rótulas na totalidade das barras a 

simular as tábuas do soalho leva a deformações muito elevadas na viga central (V1), 

sendo que as vigas extremas deixam de receber carga, ou seja, neste caso o soalho só 

funciona como elemento de distribuição de carga nas vigas centrais; 

Conclui-se assim que a situação real do pavimento andará entre o modelo com rótulas parciais e 

o modelo com rótulas totais (mais próximo do primeiro) e para um módulo de elasticidade 

reduzido em relação ao valor adoptado inicialmente as deformações numéricas aproximam-se 

das experimentais.  

Além dos modelos anteriormente referidos, em que as tábuas estão colocadas sobre as vigas 

(com offset), realizou-se um modelo com os eixos das tábuas e das vigas alinhados. Esta 

situação, apesar de supostamente ser menos real do que a primeira, resulta numa menor 

inércia, acabando por compensar um pouco o facto das ligações modeladas serem contínuas. 

Os resultados obtidos com este modelo são, de facto, ligeiramente diferentes dos obtidos com o 

modelo original aproximando-se mais dos valores reais, podendo-se supor que a consideração 

no modelo numérico de elementos (vigas e soalho) com os eixos no mesmo plano, resultando 

numa menor inércia do conjunto, acaba por traduzir com mais fiabilidade a ligação pouco 

continua entre estes elementos, tabela 6.5. 

Tabela 6.5. Comparação deformações experimentais / numéricas. Ensaio 1 com eixos alinhados. 

Deformações _ ensaio 1_eixos alinhados 

Viga LVDT 
Experimental 

(mm) 
Numérico 

(mm) Diferença 
V1 C13 31,22 30,40 2,6% 
V1 C11 25,78 26,10 -1,2% 
V1 C12 27,25 26,10 4,2% 
V1 C2 13,86 16,30 -17,6% 
V1 C4 16,04 16,30 -1,6% 

V2 C9 22,37 25,10 -12,2% 
V3 C10 25,80 26,20 -1,6% 
V4 C3 9,55 17,60 -84,3% 
V5 C1 13,31 18,90 -42,0%  

Localização dos 
LVDT

Numeração dos 
LVDT

LEGENDA

C1C10C13C9C3

C12

C4

C11

C2

Cn

V2V4 V1 V3 V5

Vigas a ensaiar

Numeração das 
vigas

Vn
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Ainda assim, a diferença entre os valores medidos experimentalmente nas vigas extremas e os 

obtidos numericamente continua a ser bastante grande, como se pode observar na figura 6.44. 

Viga V4

31,22

30,40
22,37

9,55
13,31

25,10
17,60

18,90
26,20

25,80

Viga V2 Viga V1 Viga V3 Viga V5

Experimentais 
Modelo eixos 
alinhados

DEFORMAÇÕES (mm)

 
Figura 6.44. Comparação das deformações obtidas no ensaio 1 com os valores numéricos (eixos alinhados). 

• Modelo 2 – com soalho e sem tarugos 

Na simulação do ensaio 2, e porque se pretendia comparar a situação com e sem tarugos, 

optou-se por analisar o ensaio com as ligações contínuas entre os elementos. As deformações 

obtidas para o carregamento final deste modelo estão representadas na figura 6.45. 

 
Figura 6.45. Deformações obtidas para a simulação do ensaio 2 (pavimento sem tarugos e com soalho). 

Na Tabela 6.6 faz-se a comparação entre os valores do modelo e os obtidos com os LVDT’s 

situados ao longo da viga principal, V1, e com os LVDT’s a meio vão das restantes vigas. 
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Tabela 6.6. Comparação deformações experimentais / numéricas. Ensaio 2. 

Deformações  ensaio 2 

Viga LVDT 
Experimental 

(mm) Numérico (mm) Diferença 
V1 C13 31,83 29,1 8,6% 
V1 C11 26,38 24,9 5,6% 
V1 C12 27,86 24,9 10,6% 
V1 C2 14,27 15,5 -8,6% 
V1 C4 16,65 15,5 6,9% 

V2 C9 23,45 24,2 -3,2% 
V3 C10 25,79 25,1 2,7% 
V4 C3 10,33 17,7 -71,3% 
V5 C1 12,58 18,7 -48,6%  

Localização dos 
LVDT

Numeração dos 
LVDT

LEGENDA

C1C10C13C9C3

C12

C4

C11

C2

Cn

V2V4 V1 V3 V5

Vigas a ensaiar

Numeração das 
vigas

Vn

 

Os resultados numéricos e experimentais apresentam ainda algumas diferenças, embora mais 

ligeiras do que no ensaio 1. As deformações obtidas numericamente para as vigas V1 e V3 

continuam a ser inferiores às obtidas experimentalmente, sendo que neste caso as diferenças 

rondam os 8% para a viga V1 e os e 3% para a V3. A viga V2 apresenta também deformações 

experimentais e numéricas semelhantes (cerca de 3%). No entanto, para as duas vigas 

extremas (V4 e V5) a situação continua a ser diferente, com deformações numéricas muito 

superiores às verificadas in situ, ou seja, as vigas extremas continuam a deformar-se menos na 

realidade do que no modelo numérico (diferenças de 70% e 50% para as vigas V4 e V5 

respectivamente), figura 6.46. 

Viga V4

31,83

29,10
23,45

10,33
12,58

24,20
17,70 18,70

25,10

25,79

Viga V2 Viga V1 Viga V3 Viga V5

Experimentais 
Modelo inicial

DEFORMAÇÕES (mm)

 
Figura 6.46. Comparação das deformações obtidas no ensaio 2 com os valores numéricos. 

As razões para as diferenças existentes foram abordadas no ensaio 1, não sendo por isso aqui 

analisadas. Ainda assim, tal como foi feito para esse ensaio, procurou-se comparar esta 

modelação com a do pavimento com os eixo das tábuas e das vigas alinhados tendo-se obtido, 

mais uma vez, resultados mais próximos dos reais podendo-se supor que a consideração no 

modelo numérico de elementos, particularmente as vigas e o soalho, com os eixos no mesmo 

plano, resultando numa menor inércia do conjunto, acaba por traduzir mais correctamente a 

ligação pouco continua entre estes elementos. As diferenças para as três vigas principais são, 

de facto, muito reduzidas, rondando os 1% a 8% (com excepção dos 21% do LVDT C2). Ainda 

assim, a diferença entre os valores medidos experimentalmente nas vigas extremas e os obtidos 

numericamente continua a ser considerável, tabela 6.7. 
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Tabela 6.7. Comparação deformações experimentais / numéricas. Ensaio 2 com os eixos alinhados. 

Deformações _ ensaio 2_eixos alinhados 

Viga LVDT 
Experimental 

(mm) 
Numérico 

(mm) Diferença 
V1 C13 31,83 32 -0,5% 
V1 C11 26,38 27,6 -4,6% 
V1 C12 27,86 27,6 0,9% 
V1 C2 14,27 17,3 -21,2% 
V1 C4 16,65 17,3 -3,9% 

V2 C9 23,45 25,5 -8,7% 
V3 C10 25,79 26,7 -3,5% 
V4 C3 10,33 16,8 -62,6% 
V5 C1 12,58 17,9 -42,3%  

Localização dos 
LVDT

Numeração dos 
LVDT

LEGENDA

C1C10C13C9C3

C12

C4

C11

C2

Cn

V2V4 V1 V3 V5

Vigas a ensaiar

Numeração das 
vigas

Vn

 

As diferenças obtidas apresentam-se graficamente na figura seguinte.  
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Figura 6.47. Comparação das deformações obtidas no ensaio 2 com os valores numéricos (eixos alinhados). 

• Modelo 3 – duas vigas isoladas 

Neste caso obtiveram-se as seguintes deformações para a situação de carregamento final do 

modelo 3 (figura 6.48): 

 
Figura 6.48. Deformações obtidas para a simulação do ensaio 3 (vigas isoladas). 

Na tabela 6.8 apresenta-se a análise comparativa entre os valores do modelo e os obtidos com 

os LVDTs situados ao longo das vigas V1 e V2. 
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Tabela 6.8. Comparação deformações experimentais / numéricas. Ensaio 3. 

Deformações ensaio 3 

Viga LVDT 
Experimental 

(mm) 
Numérico 

(mm) Diferença 
V1 C13 36,52 44,4 -21,6% 
V1 C11 30,65 39,4 -28,5% 
V1 C12 32,95 39,4 -19,6% 
V1 C2 16,71 25,6 -53,2% 
V1 C4 21 25,6 -21,9% 

V2 C9 67,08 60,8 9,4% 
V2 C6 61,72 53,8 12,8% 
V2 C7 55,28 53,8 2,7% 
V2 C5 36,29 34,9 3,8% 
V2 C8 31,63 34,9 -10,3%  

C13C9

C7

C6

C12

C4

C11

C2C5

C8

V2V4 V1 V3 V5

Localização dos 
LVDT

Numeração dos 
LVDT

LEGENDA

Cn

Vigas a ensaiar

Numeração das 
vigas

Vn

Na modelação do carregamento considerou-se que as vigas V1 e V2 recebem a mesma carga 

(igual a metade da carga total). Os valores obtidos experimentalmente e numericamente são 

relativamente próximos, verificando-se no entanto tendências diferentes em relação às duas 

vigas: os valores obtidos na modelação da viga 1 são todos superiores aos valores obtidos 

experimentalmente, passando-se exactamente o contrário em relação à viga V2, em que os 

valores obtidos experimentalmente são superiores aos numéricos, figura 6.49. 
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Figura 6.49. Comparação das deformações obtidas no ensaio 3 com os valores numéricos. 

As discrepâncias verificadas explicar-se-ão devido à consideração de valores de diâmetros 

médios na modelação, que implicam algumas diferenças no cálculo. Os diâmetros das vigas 

apresentam variações ao longo do seu comprimento, diminuindo normalmente de uma 
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extremidade para a outra, o que não acontece no modelo numérico em que o diâmetro adoptado 

é constante. Por sua vez, na realidade o módulo de elasticidade das duas vigas poderá não ser 

exactamente igual, como foi possível ver no ensaio de carga 3, sendo que a utilização de um 

valor médio deste parâmetro contribuiu também para as diferenças observadas. Verifica-se 

ainda que os apoios são mais rígidos na realidade do que se considerou no modelo (apoio 

simples), facto que se nota mais nitidamente no apoio na parede interior e que estará 

relacionado com as tábuas que se encontram pregadas às vigas nesse apoio (ver ponto 6.3.3). 

6.3.3. Ensaio de arrancamento com actuador 

6.3.3.1. Esquema de ensaio 

Após a conclusão do ensaio de carga, e para avaliar a resistência das ligações por contacto, ou 

seja por atrito, das vigas de madeira às paredes de alvenaria foi realizado um ensaio de 

arrancamento da viga V1 com o recurso a um actuador hidráulico. Procedeu-se em primeiro 

lugar ao corte e remoção de um segmento central da viga (de cerca de 0,90m), de forma a 

instalar um actuador hidráulico na direcção do seu eixo, figura 6.50. Para conseguir manter os 

dois segmentos da viga a ensaiar na posição original foi concebida uma estrutura metálica de 

suporte, com roldanas, impedindo que a viga se movesse verticalmente, mas permitindo ao 

mesmo tempo o seu livre movimento horizontal, figura 6.51. 

   
Figura 6.50. Corte da viga a 

ensaiar. 

Figura 6.51. Montagem do actuador 

hidráulico na viga. 

Figura 6.52. Fixação do actuador hidráulico à 

viga através de cantoneiras e parafusos M12. 

Para suportar o actuador hidráulico foi utilizado o mesmo sistema de suporte com elementos 

metálicos; para ligar o actuador aos topos da viga foram utilizadas cantoneiras metálicas fixadas 

por parafusos autoroscantes M12, figura 6.52. Finalmente, a carga foi transmitida ao actuador 

através de uma central hidráulica. Foi realizado um ensaio cíclico, com um primeiro movimento 

de arrancamento da viga da parede, efectuando-se posteriormente o movimento inverso, ou 

seja, empurrando a viga contra a parede, até à reposição da posição inicial, figura 6.53.  
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Figura 6.53. Actuador hidráulico montado na viga. 

Por sua vez, foram instalados LVDT nas extremidades da viga, de modo a avaliar o 

deslocamento da ligação por contacto entre a viga e a parede. De forma a quantificar eventuais 

movimentos da parede, foram ainda instalados LVDT nas paredes, em locais próximos da viga, 

figura 6.54. 

   
Figura 6.54. LVDT para medição do movimento horizontal das vigas e das paredes. 

Na figura seguinte é possível observar o esquema de ensaio, com a localização do actuador 

hidráulico e dos LVDT instalados. Os LVDT C7, C8, C9 e C10 nas extremidades da viga 

mediram o seu deslocamento em relação à parede. Os restantes LVDT mediram o eventual 

movimento da parede. 
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Figura 6.55. Localização dos LVDT. 
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Um factor muito importante a considerar na análise do ensaio tem a ver com as condições de 

apoio e ligações nas extremidades. Enquanto numa das extremidades (na parede de alvenaria 

exterior) a viga está apoiada/encastrada na parede, figura 6.56, na extremidade oposta a viga 

assenta na parede e tem a sua face superior fixa por algumas tábuas do soalho às vigas 

contíguas, o que fornece algum grau de encastramento de translação na direcção da viga e 

rotação no plano vertical, figura 6.57. O movimento dessa parte da viga encontra-se assim 

limitado, mobilizando a resistência ao corte dos pregos, assim como a resistência dos elementos 

de madeira vizinhos, figura 6.58. Estas duas condições de apoio diferentes originaram 

comportamentos distintos, como se poderá ver no ponto seguinte. 

  
Figura 6.56. Ligação das vigas à parede exterior de 

alvenaria de granito. 
Figura 6.57. Ligação das vigas à parede interior de 

alvenaria de granito. 
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Figura 6.58. Condições de apoio do pavimento ensaiado nas paredes de alvenaria de granito. 

6.3.3.2. Resultados obtidos 

Na figura seguinte mostra-se o gráfico carga-deslocamento para a extremidade da viga que se 

encontrava sem tábuas pregadas (do lado da parede exterior da parede de alvenaria). A força 

atingida para remover a viga da parede foi de cerca de 1,5kN, tendo-se chegado a um 

deslocamento induzido de cerca de 135,0mm. Foram feitos alguns ciclos, sendo possível 

perceber que depois do primeiro, em que a força de atrito rondou os 1,5kN, a força foi 

diminuindo até chegar a metade do valor inicial, ou seja, aproximadamente 0,70kN. Esta 

Faixa de soalho 
pregada à viga 
ensaiada 



Capítulo 6. Edifício na cidade do Porto. Um caso de estudo 

248 

situação explica-se pela existência de um imbricamento inicial dos grãos da alvenaria e da 

argamassa, que depois dos vários ciclos de carga-descarga desaparece, reduzindo o coeficiente 

de atrito. Os picos de carga que aparecem no lado dos deslocamentos negativos estão 

relacionados com a pressão efectuada pela viga sobre a parede. É importante referir que o 

ensaio foi feito sem a viga estar carregada, o que leva naturalmente à obtenção de uma força de 

atrito mais reduzida. 

Ensaio atrito parede-viga. Apoio parede principal (exterior)
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Figura 6.59. Gráfico carga-deslocamento. Entrega da viga na parede de alvenaria exterior. 

Os resultados obtidos permitem concluir acerca da reduzida eficácia da ligação entre os dois 

elementos, viga de madeira e parede de alvenaria, na direcção do eixo da viga. Na figura 

seguinte mostra-se o gráfico carga-deslocamento para a extremidade oposta da viga ou seja, 

apoiada na parede interior de alvenaria, exibindo neste caso um deslocamento muito reduzido, 

da ordem dos 4,0mm, para a carga de 1,5kN. A força aplicada foi controlada pela ligação mais 

fraca que, pelos motivos já referidos, correspondeu à ligação com a parede exterior. Neste caso 

a força de 1,5kN não foi suficiente para vencer a ligação no apoio oposto. 
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Figura 6.60. Gráfico carga-deslocamento. Entrega da viga na parede meeira. 
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Confirma-se que o apoio na parede interior na direcção longitudinal e nas condições de ensaio é 

mais rígido do que o da parede exterior. Na figura seguinte é possível observar a sobreposição 

das duas respostas. 

Ensaio atrito parede-viga. Apoio parede exterior vs apoio parede interior
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Figura 6.61. Gráfico carga-deslocamento. Entrega da viga na parede meeira. 

6.4. Ensaios in situ não destrutivos 

6.4.1. Introdução  

Simultaneamente com os ensaios referidos anteriormente, e com o objectivo de avaliar de forma 

expedita e pouco intrusiva o estado de conservação do pavimento e as características físicas e 

mecânicas dos respectivos elementos estruturais, realizaram-se alguns ensaios não destrutivos, 

através da utilização de alguns dos equipamentos referidos no capítulo 4, o Resistograph, o 

Pilodyn e os Sismógrafos. 

6.4.2. Resistograph 

6.4.2.1. Equipamento utilizado 

O Resistograph foi utilizado para detectar zonas de degradação biológica nos elementos, a 

existência de fendas e vazios, normalmente não visíveis por inspecção visual, assim como 

variações de densidade ao longo das suas secções, procurando-se obter um registo desenhado 

da variação da resistência à perfuração. Com esse objectivo utilizou-se um aparelho da série 

Resistograph 3450-S (Rinntech), que possui uma agulha de 1,5mm de diâmetro (mais larga na 

extremidade, com 3mm) e 400mm de comprimento. Este instrumento é constituído pelo sistema 
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de accionamento mecânico com bateria incorporada e pelo dispositivo de recolha e 

armazenamento de dados, funcionando como impressora. 

O registo dos dados realiza-se de forma gráfica, num papel de cera, com uma resolução de 0,1 

mm, sendo possível ler à escala 1:1 a (potencia eléctrica consumida por cada unidade de 

comprimento penetrada pela agulha no avanço), obtendo-se assim um perfil de cada ensaio. 

Para além disso, os dados são armazenados de forma automática na memória do equipamento 

(1000 dados por milímetro de penetração) (Casado et al.; 2005). 

Uma vez que não existe regulamentação que defina os procedimentos de ensaio de resistência 

à penetração com o Resistograph, procurou-se obter vários perfis resistográficos em cada 

elemento, evitando zonas com presença de singularidades como fendas, nós, etc. Em relação 

ao número de ensaios mínimos em cada peça, (Botelho; 2006) refere que, para que o resultado 

final seja mais fiável, devem ser executados no mínimo 30 ensaios por cada peça. 

Já que o teor em água é um parâmetro que pode influenciar os resultados dos ensaios do 

Resistograph, efectuou-se a sua medição prévia nas vigas de madeira ensaiadas, tendo-se 

verificado um teor em água médio de 12%, o que pressupõe a estabilidade higrométrica das 

vigas com o ambiente interior, considerando-se assim que este parâmetro não interfere nos 

resultados dos ensaios. No entanto, nas zonas do pavimento em que as vigas se encontravam 

mais expostas à chuva foi registado um teor em água mais elevado, tendo-se por isso evitado as 

leituras com o Resistograph nesses elementos. Procurou-se ainda executar a perfuração das 

peças radialmente, apesar de autores como (Capuz; 2003) considerarem que a adopção do 

valor médio das medições radiais e tangenciais não é incorrecta, já que não existe uma 

diferença relevante entre estes valores obtidos pelo Resistograph. 

6.4.2.2. Resultados obtidos 

Como se referiu no capítulo 4, os resultados fornecidos pelo Resistograph relacionam-se 

principalmente com a massa volúmica da madeira, sendo possível obter um perfil de variação 

radial desta ao longo da perfuração, nomeadamente, as diferenças de densidade entre o lenho 

inicial (ou de primavera) e o lenho final (ou de Outono), assim como perdas de densidade devido 

a degradações/vazios (Botelho; 2006). De facto, como já se havia referido, tanto (Feio; 2005), 

para a espécie Castanea sativa Mill., como Botelho (2006), para a espécie Pinus radiata 

chegaram a boas correlações entre a massa volúmica e o valor de Resistograph. 

Os resultados obtidos, com um registo desenhado da variação da resistência à perfuração, 

proporcionaram informação qualitativa de grande interesse. Nas figuras seguintes é possível 

observar a saída de resultados do Resistograph em algumas vigas de pavimento desse edifício, 

sendo visível a relativa homogeneidade dos elementos estruturais, com excepção das zonas 
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superficiais que apresentam alguma degradação. Nas figuras indica-se ainda o valor médio de 

Resistograph (VR) para cada perfil. 

 
Figura 6.62. Gráfico obtido com o Resistograph em vigas do pavimento. E1. 

 
Figura 6.63. Gráfico obtido com o Resistograph em vigas do pavimento. E2. 

 
Figura 6.64. Gráfico obtido com o Resistograph em vigas do pavimento. E3. 

 
Figura 6.65. Gráfico obtido com o Resistograph em vigas do pavimento. E4. 

Para chegar ao valor médio, designado de Valor de Resistograph (VR), faz-se normalmente um 

tratamento estatístico dos dados, retirando-se os valores iniciais e finais (1/6 da amostragem em 
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cada extremidade), de forma a ter em conta a existência de degradação superficial da madeira. 

De referir que o modelo de Resistograph utilizado calcula automaticamente este valor. 

Depois da obtenção dos valores médios recorreu-se a um dos estudos existentes que 

correlacionam VR com as propriedades mecânicas da madeira de castanho (Castanea sativa 

Mill). O estudo adoptado foi o realizado por (Feio; 2005) e a única correlação utilizada foi a 

existente com a massa volúmica (ρ) já que, segundo o autor, as correlações existentes com a 

tensão de rotura (fm) e com o módulo de elasticidade (E0) não são aceitáveis, tendo concluído 

que o seu uso para a quantificação destas características não é recomendável. A correlação 

utilizada para estimar a massa volúmica (em kg/m3) foi a seguinte: 

VR×+= 06,129,224ρ  (6.2) 

O valor médio obtido para a massa volúmica foi de 616kg/m3, que se pode considerar próximo 

do obtido através dos ensaios laboratoriais segundo a norma (NP616; 1973), que foi de 

650kg/m3 (ver ponto 6.7.2), concluindo-se assim que a correlação apresentada pode ser utilizada 

para esta estrutura. Através da utilização do Resistograph foi ainda possível concluir que os 

elementos estruturais de madeira se encontravam em bom estado de conservação. 

6.4.3. Pilodyn 

6.4.3.1. Equipamento utilizado 

O Pilodyn 6J foi utilizado para se perceber acerca da sua precisão na estimativa de parâmetros 

físicos da madeira, tais como a massa volúmica da madeira, a partir de correlações com a 

dureza superficial ou seja, com a resistência à penetração superficial da madeira. 

De forma a reduzir a variabilidade indesejada originada pela orientação dos anéis de 

crescimento fizeram-se os disparos num ângulo de 90º entre a direcção de penetração e a 

tangente ao crescimento dos anéis anuais (Feio; 2005). Teve-se ainda o cuidado de não usar o 

equipamento em zonas com degradação da camada superficial por ataques de agentes bióticos. 

Finalmente, uma vez que está demonstrado que o teor em água afecta consideravelmente a 

profundidade de penetração (ver capitulo 4), efectuaram-se as leituras em zonas com teores em 

água constantes e próximos do equilíbrio ou seja, cerca de 12%. 
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6.4.3.2. Resultados obtidos 

Tal como efectuado para o Resistograph, depois da obtenção dos valores do Pilodyn recorreu-se 

a um dos estudos existentes que correlacionam estes valores com as propriedades da madeira 

de castanho, Castanea sativa Mill. Mais uma vez, foi adoptado um estudo de (Feio; 2005), sendo 

a única correlação utilizada a da massa volúmica (ρ) já que, segundo este autor, as correlações 

existentes com a tensão de rotura (fm) e com o módulo de elasticidade (E0) não são aceitáveis, 

tendo concluído que o seu uso para a quantificação destas características não é recomendável. 

A correlação utilizada para estimar a massa volúmica (em kg/m3) foi a seguinte: 

ρ = 1115,16 – 60,1 x (profundidade penetração em mm) (6.3) 

Os valores médios de profundidade de penetração obtidos com o Pilodyn foram de 9,8mm, 

sendo o valor médio obtido para a massa volúmica de cerca de 526kg/m3, que é 

consideravelmente inferior ao obtido laboratorialmente (650kg/m3). Este ensaio permitiu concluir 

que os vários elementos apresentavam dureza idêntica. Sendo assim, uma vez que as zonas 

que se apresentavam visivelmente sãs tinham a mesma dureza superficial das restantes zonas, 

concluiu-se que a maioria dos elementos se encontravam em bom estado de conservação. 

Neste caso, os valores qualitativos revelaram-se mais importantes do que a informação 

quantitativa obtida relativa às propriedades físicas do material. 

6.5. Ensaios in situ não destrutivos. Análise do comportamento 
dinâmico do pavimento 

6.5.1. Introdução 

Como se referiu no capítulo 4, uma das queixas mais comuns relacionadas com os pavimentos 

antigos de madeira é a sua vibração excessiva. Deste modo, para permitir um uso mais 

confortável e adequado, é muito importante proceder à melhoria do comportamento dos 

pavimentos, sendo para isso necessário analisar os parâmetros que o influenciam. 

Existem três principais fontes de vibração em estruturas: pessoas (passos); maquinaria (ou 

trânsito); vento, sismos, etc., sendo que no caso de pavimentos de madeira, as vibrações mais 

comuns são as induzidas pelas pessoas. Em relação a estas sabe-se, através de trabalhos de 

investigação realizados por vários autores, que a frequência dos passos é de cerca de 2 

impactos por segundo (2Hz), aumentando para os 3,5 impactos por segundo (Hz) para a corrida. 
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A questão da vibração induzida por pessoas em pavimentos é mais complexa quando se 

considera o efeito combinado de um número grande de ocupantes em condições especiais, caso 

em que fenómenos de ressonância devem ser considerados. A ressonância ocorre quando a 

frequência de impactos que força a vibração coincide com a frequência natural do pavimento, o 

que resulta num aumento progressivo da magnitude da vibração, sobrepondo-se aos efeitos de 

amortecimento e levando a uma eventual rotura estrutural (TRADA; 1998).  

A banda de frequências de modos de vibração excitadas depende da força dos passos sendo 

que, quanto menor a duração, mais alargada é a banda de frequências excitadas. Sendo assim, 

uma vez que os passos traduzem uma força que dura normalmente mais do que 30ms, excitam 

fundamentalmente os primeiros modos de vibração de um pavimento de madeira. (Hu et al.; 

2001) indica ainda que as frequências fundamentais dos pavimentos de madeira estão 

raramente abaixo dos 8Hz, sendo por isso pouco comum a ocorrência de fenómenos de 

ressonância em edifícios habitacionais. No entanto, num edifício ocupado com móveis, a massa 

do pavimento acrescida altera significativamente as frequências, podendo fazê-las descer para 

níveis “perigosos” (já que os pavimentos em si têm pouca massa). (Ohlsson; 1988) menciona 

ainda que para um determinado nível de resposta e de amortecimento, quanto mais baixa for a 

frequência, mais a vibração será perceptível para as pessoas, referindo ainda que o espaço 

entre as primeiras frequências naturais adjacentes pode contribuir para o desconforto humano, 

pelo desenvolvimento de frequências repetidas. 

Conclui-se assim que a verificação dos pavimentos ao estado limite de vibração é bastante 

importante, podendo ser efectuada através das condições preconizadas pelo EC5 (CEN; 2004b) 

(ver capítulo 4). Este documento faz, em primeiro lugar, a distinção dos pavimentos de 

habitações que apresentem frequências próprias inferiores e superiores a 8Hz, referindo que os 

primeiros deverão ser alvo de uma análise específica e de uma intervenção com vista a obter um 

valor de frequência fundamental superior ao mínimo indicado (CEB; 1991). Por sua vez, para a 

verificação de pavimentos com frequências superiores a 8 Hz o EC5 estipula duas exigências, 

estando uma relacionada com a sua deformação quando submetida a uma carga concentrada, e 

outra com a sua velocidade de vibração vertical (ver 4.5.3.9). Este documento refere ainda que a 

estimativa do nível de vibrações deve ser feita através de leituras ou de cálculos, tendo em conta 

a rigidez esperada do elemento ou estrutura e o coeficiente de amortecimento. 

De forma a conhecer o comportamento vibratório do pavimento do edifício em estudo fizeram-se 

leituras com sismógrafos com o pavimento com diferentes cargas. Ao mesmo tempo, foi usado o 

modelo numérico descrito em 6.3.2.5 para estimar as frequências do pavimento nestas 

diferentes situações, de forma a comparar os resultados com os obtidos através das leituras in 

situ. A conjugação dos dados obtidos pelas duas vias permite a calibração das características 

mecânicas do pavimento de madeira ou seja, estimar o valor do seu módulo de elasticidade. 
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6.5.2. Leitura das frequências de vibração 

A resposta dinâmica dos pavimentos é alterada pelos tipos de elementos estruturais que 

apresentam, pelas suas ligações, assim como pelo nível de degradação existente, que reduz a 

rigidez do material. Sendo assim, se um pavimento ou parte deste responder de forma diferente 

doutro semelhante, é importante que seja alvo de uma inspecção mais detalhada (Ross et al.; 

2001). 

Os acelerómetros, no presente caso materializados por sismógrafos, podem ser utilizados para 

avaliar estas condições, ajudando a estimar a existência de descontinuidades no pavimento, tais 

como vigas degradadas, através da medição das frequências e do coeficiente de amortecimento. 

No entanto, (Soltis et al.; 2002) refere que a existência de degradação numa ou em duas vigas é 

normalmente disfarçada pelo efeito de conjunto do pavimento, sendo que só a partir de três 

vigas degradadas é que se começa a sentir a diferença de comportamento. Este autor concluiu 

ainda, através de ensaios, que a existência de degradação nos apoios de uma viga resulta numa 

diminuição da frequência e num aumento do coeficiente de amortecimento. 

As leituras com os sismógrafos realizaram-se com o objectivo principal de avaliar a importância 

relativa dos vários elementos, vigas, tarugos e soalho no comportamento dinâmico do pavimento 

e foram efectuadas durante a realização do ensaio de carga (ver ponto 6.3.2), com o pavimento 

nas mesmas condições, como é possível observar nas figuras seguintes. 

Optou-se por fazer as leituras em vibração livre, embora a vibração forçada permita uma 

resposta mais forte podendo, segundo (Soltis et al.; 2002), fornecer resultados mais 

consistentes. Apesar de, em teoria, a frequência ser independente do impulso que induz a 

vibração, este autor comparou os dois tipos de vibração (livre e forçada) verificando que os 

resultados exibem pequenas discrepâncias. 

Durante as leituras é importante não perturbar o pavimento com a indução de cargas ou forças, 

como os passos de pessoas, uma vez que devido ao reduzido peso próprio do pavimento, 

 
Figura 6.66. Medição das frequências 

do pavimento (na faixa de 3,50m com 

tarugos). 

Figura 6.67. Medição das 

frequências do pavimento (na 

faixa de 3,50m sem tarugos). 

Figura 6.68. Medição das frequências 

do pavimento na viga isolada. 
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qualquer perturbação pode alterar fortemente os resultados. Refere-se ainda que na realização 

das leituras os acelerómetros foram colocados a ¼ e ½ do pavimento e da viga, tendo-se 

verificado uma constância das frequências lidas para o 1º modo de vibração. 

A comparação das leituras das frequências fundamentais do pavimento nas diferentes situações 

permitiu avaliar a importância dos vários elementos, soalho, tarugos e vigas, no comportamento 

estrutural do pavimento e, simultaneamente, fazer uma avaliação de valores médios do módulo 

de elasticidade da madeira. 

• Na primeira situação, (b=3,5m; L=5,35m) com tarugos e soalho, e com os três 

reservatórios vazios sobre o pavimento (100kg), a frequência principal obtida foi 6,8Hz; 

• Nesta mesma situação, com dois reservatórios vazios e um cheio, o que equivale a uma 

carga de 650kg, obteve-se uma frequência principal de 4,3Hz; 

• Ainda nesta situação, com os três reservatórios cheios, o que equivale a uma carga de 

1750kg, obteve-se uma frequência principal de 3,2Hz; 

• Na segunda situação (b=3,5m; L=5,35m), com o soalho, mas já sem os tarugos e sem 

massas adicionais, a frequência principal obtida foi de 7,9Hz; 

• Na terceira situação, (L=5,35m), viga isolada tarugos e sem massas adicionais, as 

frequências obtidas foram de 10,6Hz (1º modo) e 13,2Hz (2º modo). 

Através destas leituras registou-se como frequência própria principal da faixa do pavimento, com 

uma carga de 100kg referente aos três reservatórios vazios, 6,8Hz. Como se poderá verificar no 

ponto 6.5.4, se esta carga de 100kg fosse removida, a frequência do pavimento aumentaria, 

uma vez que, devido ao reduzido peso por m2 do pavimento, pequenos acréscimos de carga 

alteram bastante a frequência do pavimento. Em relação a esta influência (Soltis et al.; 2002) 

tem opinião distinta concluindo, através de um estudo realizado, que as cargas têm pouca 

influência nas frequências do pavimento, particularmente se estiverem no primeiro quarto de vão 

do pavimento/viga. 

Como se referiu no ponto 6.3.2, a situação da faixa de pavimento, equivalente a um pavimento 

apoiado em 2 lados, não corresponde completamente à situação real, na medida em que na 

maioria dos edifícios antigos o soalho acaba por estar apoiado nas paredes laterais, funcionando 

o pavimento como parcialmente apoiado nos 4 lados. Neste caso as frequências de vibração 

aumentam devido a um aumento da rigidez do pavimento associado às condições de apoio. 

Através da análise dos resultados, verifica-se ainda que o valor da frequência decresce com o 

aumento das cargas colocadas sobre o pavimento, sendo que para a situação de 3 reservatórios 
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cheios (equivalente a 1750kg) o pavimento apresenta uma frequência de 3,2Hz, ou seja, 

aproxima-se muito do valor da frequência dos passos, podendo desenvolver fenómenos de 

ressonância sob essa acção. 

A leitura da viga isolada forneceu valores de frequência de 10,6Hz para o 1º modo (longitudinal) 

e 13,2Hz para o 2º modo (transversal). Se as vigas tivessem secção perfeitamente circular, a 

sua inércia nas duas direcções seria a mesma e as frequências relativas ao primeiro modo 

vertical e transversal seriam idênticas. No entanto, o facto das vigas terem secção irregular, 

juntamente com o facto dos apoios poderem apresentar rigidez diferente nas duas direcções, faz 

com que as frequências sejam distintas. Por sua vez, o facto das frequências da viga isolada 

serem superiores às do pavimento poderá indicar que as condições de apoio com maior 

restrição se fazem sentir com maior intensidade na viga do que no pavimento que, em virtude de 

ser constituído por vários elementos, poderá sofrer menos influência destas condições. 

Finalmente, importa dizer que, em vigas de secção circular, a existência de calços de madeira 

entre as vigas e as tábuas do soalho pode ser importante, como demonstrado por (Soltis et al.; 

2002) que concluiu que a remoção dos calços de um pavimento levou a uma redução da 

frequência de 15,4 para 14,9 Hz. 

6.5.3. Avaliação do módulo de elasticidade do pavimento 

Para uma viga simplesmente apoiada, a frequência fundamental f1 pode ser calculada através 

da equação 4.34 (ponto 4.5.3.9). Apesar da equação ser definida para uma viga simplesmente 

apoiada, o EC5 (CEN; 2004b) sugere a sua utilização para pavimentos de madeira 

simplesmente apoiados nos quatro lados. Nesse caso, (EI)long passa a ser a rigidez à flexão da 

placa equivalente ao pavimento na direcção das vigas; m o valor da massa por unidade de área 

e L o vão do pavimento. O documento “Vibration in timber floors” (TRADA; 1998) refere que as 

frequências de pavimentos lidas in situ são normalmente 50% superiores às frequências 

estimadas usando a fórmula referida, sugerindo assim a sua multiplicação por 1,5 ou seja: 

( )
m

EI

L
f long

21
4
3π

=  (6.4) 

Nos pavimentos de madeira, o modo de vibração dominante é geralmente o primeiro. Ainda 

assim, pode ser importante calcular as frequências relativas aos outros modos, que podem ser 

determinadas através da seguinte equação, definida por (Ohlsson; 1995) para pavimentos 

simplesmente apoiados em quatro lados:  
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Em que f1 é a frequência fundamental calculada através da equação 4.34, n é o número do 

modo de vibração; b é a largura do pavimento (m), (EI)b é a rigidez à flexão da placa equivalente 

ao pavimento na direcção perpendicular às vigas ((EI)b < (EI)long). 

Verifica-se que a frequência fundamental f1 de um sistema estrutural é governada pela rigidez na 

direcção das vigas (EI)long, pela massa m, e pelo vão L. Por outro lado, o espaçamento de duas 

frequências naturais é controlado pelo rácio entre a rigidez na direcção perpendicular às vigas e 

na direcção paralela, aumentando com o aumento de (EI)b. Enquanto que (EI)long depende 

principalmente da rigidez das vigas, (EI)b depende dos detalhes construtivos do pavimento, 

como a espessura e o material da camada de soalho, a ligação do soalho às vigas, o 

espaçamento entre vigas, o tarugamento, a existência de tectos, etc. (Hu et al.; 2001). Uma vez 

que o cálculo de (EI)b nem sempre é fácil de realizar, o documento (TRADA; 1998) sugere a 

adopção de um quociente (EI)long / (EI)b igual a 540 no caso de um pavimento apenas com 

soalho e de 440 no caso de um pavimento com um tecto subjacente. A maioria dos pavimentos 

de madeira apresenta um alto nível de anisotropia, o que conduz a que o quociente (EI)b/(EI)long 

seja muito reduzido. Como consequência, os pavimentos de madeira mais comuns terão um 

grande número de frequências de vibração próximas, dentro da gama de frequências que 

interessam à utilização da estrutura (Ohlsson; 1995).  

Através da equação 4.34, chega-se a uma equação que pode ser utilizada com rigor se o 

pavimento ou a viga ensaiados forem simplesmente apoiados. Ainda assim, utilizar-se-á a 

seguinte equação para, através do conhecimento das respectivas frequências de vibração, se 

estimar o valor do módulo de elasticidade médio do pavimento: 

2

42
14

π×

×××
=

longI
mLf

E  (6.6) 

Para o cálculo da inércia do pavimento (e consequentemente da sua rigidez), adoptou-se a 

metodologia indicada em (TRADA; 1998). Este documento sugere, tendo como base 

investigações realizadas, um factor de 1,2 para simular a rigidez fornecida por um soalho 

pregado, ou seja, o valor da rigidez do pavimento é 20% superior ao da viga. Sendo assim, 

multiplicou-se a inércia das vigas por este factor para se obter a inércia do pavimento completo 

(considerando que os módulos de elasticidade são semelhantes). No caso do pavimento sem 

tarugos, com frequência do 1º modo de vibração medida igual a 7,9Hz, o módulo de elasticidade 

estimado foi de 9,9GPa, ou seja, mais elevado do que o determinado através do ensaio de carga 

(cerca de 7,9GPa). Se for utilizada a formula 6.4 obtém-se um valor para o módulo de 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

259 

elasticidade do pavimento de 4,9GPa, bastante inferior aos 7,9GPa. Por sua vez, como 

curiosidade refere-se que se no cálculo da rigidez do pavimento for considerado um factor de 1,5 

pelo acréscimo de rigidez fornecido pelo soalho, se chega precisamente ao valor de 7,9GPa. 

Para a viga isolada com frequência relativa ao 1º modo de 10,6Hz, chegou-se a um valor de 

módulo de elasticidade de 12,7GPa, ou seja, bastante mais elevado do que o medido através do 

ensaio de carga (cerca de 7,9GPa). Esta diferença poderá estar relacionada com as 

características geométricas pouco regulares da viga e com a já referida restrição dos apoios da 

viga na parede interior de alvenaria, devido à existência de tábuas pregadas que limitam o seu 

movimento de rotação segundo os eixos horizontal e vertical perpendiculares ao eixo das vigas.  

Nas situações mais comuns de inspecção, as medições com sismógrafos são efectuadas 

apenas no pavimento completo, já que não é possível, nem conveniente, remover o soalho para 

fazer as leituras numa viga isolada. Sendo assim, o valor da rigidez (EI)long que se obtém é 

referente ao pavimento completo. Se se pretender calcular o valor de (EI)long da viga, é 

necessário afectar o valor do (EI)long do pavimento do referido factor relacionado com a 

contribuição do soalho para a rigidez do pavimento. 

6.5.4. Cálculo das frequências através do modelo numérico 

Com o objectivo de conhecer os modos de vibração do pavimento e as respectivas frequências 

numéricas para as três situações avaliadas experimentalmente, foi utilizado o modelo numérico 

construído para a análise do pavimento no ensaio de carga, cuja descrição detalhada se 

encontra no ponto 6.3.2.5. Como se referiu atrás, as leituras das frequências na primeira 

situação analisada (pavimento com tarugos e soalho) foram feitas durante a realização do 

ensaio de carga. Sendo assim, na análise modal para cálculo das frequências de vibração, o 

peso dos reservatórios nos vários escalões de carga foi transformado em massa. Por outro lado, 

para avaliar a influência da permanência de pessoas no pavimento, simulou-se o peso de uma 

pessoa, através da aplicação de uma carga pontual de 0,70kN no centro do pavimento. Refere-

se que o módulo de elasticidade adoptado para as vigas foi de 7,9GPa. Os resultados obtidos 

através da modelação foram os seguintes: 

• No caso do pavimento (b=3,5m; L=5,35m) com tarugos e soalho, e com os três 

reservatórios vazios sobre o pavimento (100kg), a frequência obtida foi de 6,1Hz, ou 

seja, inferior à obtida experimentalmente (6,8Hz); 

• Nesta situação, com um reservatório cheio e dois vazios, equivalente a uma carga de 

650kg, obteve-se uma frequência de 4,15Hz, bastante próxima da obtida 

experimentalmente (4,3Hz); 
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• Ainda nesta situação, com os três reservatórios cheios, equivalente a uma carga de 

1750kg, obteve-se uma frequência de 2,9Hz, um pouco mais baixa do que a obtida 

experimentalmente (3,2Hz); 

• Na segunda situação, (b=3,5m; L=5,35m) com pavimento com soalho mas sem os 

tarugos, a frequência obtida foi de 6,8Hz, mais uma vez inferior à obtida 

experimentalmente (7,9Hz); 

• Finalmente, na terceira situação, (L=5,35m), considerando a viga isolada simplesmente 

apoiada nos dois lados, as frequências obtidas para os dois primeiros modos foram de 

8,4Hz, bastante inferiores às determinadas experimentalmente (10,6Hz). 

Modelou-se também um pavimento apoiado em quatro lados que, como se referiu atrás, 

corresponde a um esquema estrutural habitual em muitos pavimentos antigos. Devido à maior 

rigidez do pavimento nesta situação verificou-se um aumento do valor das frequências para 

todos os modos de vibração. Finalmente, para analisar a influência da massa na frequência dos 

pavimentos de madeira, em particular no 1º modo de vibração, introduziu-se na modelação uma 

carga estática de 0,70kN (equivalente a uma pessoa parada) no centro do pavimento, tendo-se 

verificado um decréscimo da frequência de 6,75Hz para aproximadamente 6,21Hz. Nos 

restantes modos de vibração esta influência não se faz sentir tão acentuadamente. 

Na tabela 6.9 resumem-se os valores das frequências obtidas para os primeiros dez modos de 

vibração numéricos nas diferentes situações analisadas. A cada modo está associado o tipo de 

deformada do pavimento: L – predominantemente longitudinal; T – predominantemente 

transversal; LT – longitudinal e transversal; S – predominantemente lateral. 

Tabela 6.9. Valores das frequências (Hz) obtidos para as várias situações analisadas. 

Frequências  
(Hz)  CASO 1       Com tarugos e soalho 

CASO 2   
Sem 

tarugos 

CASO 3    
Viga 

isolada 
Apoiado 

em 4 
Lados 

Apoiado em 2 Lados 
Apoiado 

em 2 
Lados 

  
MODO 

VIBRAÇÃO 
Sem 
carga 

Sem 
carga 

Carga 
0,70kN 

Reservató
rios vazios

Carga 1 
reservatório 

Carga 3 
reservatórios Sem carga Sem 

carga 

1º modo 9,5 (L) 6,8 (L) 6,2 (L) 6,1 (L) 4,2 (L) 2,9 (L) 6,8 (L) 8,4 (L) 
2º modo 17,8 (T) 8,9 (T) 8,9 (T) 8,8 (T) 8,6 (T) 8,2 (T) 8,7 (T) 10,6 (L) 
3º modo 30,2 (T) 20,5 (T) 18,1 (T) 18,1 (T) 15,0 (T) 14,0 (T) 14,9 (T) 37,2 (S) 
4º modo 30,6 (L) 26,5 (L) 26,5 (T) 25,7 (T) 20,5 (L) 14,6 (L) 24,8 (T) 41,1 (S) 
5º modo 40,0 (LT) 29,7 (L) 29,7 (L) 29,5 (L) 26,4 (T) 18,5 (T) 26,5 (L) 93,3 (L) 
6º modo 48,4 (T) 37,9 (LT) 37,6 (LT) 36,7 (LT) 29,0 (L) 25,2 (S) 29,1 (T) 102,0 (L) 
7º modo 53,1 (LT) 40,5 (T) 39,5 (T) 38,6 (T) 31,7 (S) 28,2 (T) 34,6 (LT) 169,7 (S) 
8º modo 60,8 (LT) 42,9 (S) 40,5 (LT) 38,7 (LT) 33,7 (T) 32,0 (LT) 36,5 (LT) 178,6 (S) 
9º modo 66,3 (T) 53,0 (T) 43,6 (S) 47,4 (S) 40,5 (LT) 35,9 (LT) 42,7 (S) 254,6 (L) 

10º modo 67,4 (LT) 56,5 (LT) 56,5 (LT) 56,0 (LT) 53,5 (LT) 46,7 (T) 46,2 (LT) 360,0 (L)  
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Os resultados mostram que o pavimento real é mais rígido do que foi considerado no modelo. 

Nas figuras seguintes é possível observar as deformadas associadas aos modos de vibração 

numéricos do pavimento com tarugos e soalho. Repare-se que o 1º e o 4º modo apresentam 

deformadas quase exclusivamente longitudinais (L), sendo que os restantes modos apresentam 

deformadas com predominância transversal (T). O 8º modo tem deformada com componente no 

plano (S).  

  
Figura 6.69. 1º modo de vibração do pavimento (tipo L).  

f =6,8Hz. 
Figura 6.70. 2º modo de vibração do pavimento (tipo T). 

f =8,9Hz. 

  
Figura 6.71. 3º modo de vibração do pavimento (tipo T).    

f =20,5Hz. 
Figura 6.72. 4º modo de vibração do pavimento (tipo L).  

f =26,5Hz. 

  
Figura 6.73. 8º modo de vibração do pavimento (tipo S).   

f =42,9Hz. 
Figura 6.74. 9º modo de vibração do pavimento (tipo T).   

f =53,0Hz. 

As deformadas dos três primeiros modos de vibração do pavimento com tarugos e soalho 

aproximam-se das apresentadas por (TRADA; 1998) para um pavimento de madeira com apoios 

simples em dois lados. As linhas a tracejado representam as deformadas associadas a modos 

de vibração, figura 6.75. 
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Figura 6.75. Exemplo de modos de vibração de um pavimento de madeira apoiado em dois lados (TRADA; 1998). 

O pavimento sem tarugos apresenta frequências fundamentais (1º modo) semelhantes ao 

pavimento com tarugos, embora ligeiramente superiores. De facto, em relação a este modo de 

vibração, que é do tipo longitudinal, os tarugos não apresentam uma contribuição efectiva para o 

aumento da rigidez do pavimento, sendo que a sua remoção acaba por implicar uma diminuição 

de massa do pavimento sem a correspondente diminuição da rigidez, levando por isso a um 

aumento das frequências. Esta situação é corroborada em (TRADA; 2005), em que se refere 

que a variação do tipo e do número de tarugos não afecta consideravelmente a frequência 

natural fundamental do pavimento. Ainda assim, para alguns modos de vibração, a ligação 

tarugo/viga acaba por ter alguma eficácia, uma vez que o tarugamento evita a instabilidade 

lateral, leva ao aumento e à separação dos modos com frequências mais altas, e ao 

fornecimento de estabilidade contra modos laterais (torsionais) de vibração nas vigas do 

pavimento (TRADA; 1998). De facto, o pavimento sem tarugos apresenta, para os modos de 

vibração seguintes, frequências mais baixas do que as do pavimento com tarugos. 

No pavimento sem tarugos, para além do 1º modo, o modo que volta a apresentar deformadas 

predominantemente longitudinais passa a ser o 5º, passando o modo com componente no plano 

a ser o 9º. Nas figuras seguintes é possível ver as deformadas associadas a estes dois modos 

de vibração no pavimento sem tarugos.  
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Figura 6.76. 5º modo de vibração do pavimento sem 

tarugos (Tipo L). f= 26,54 Hz. 
Figura 6.77. 9º modo de vibração do pavimento sem 

tarugos (Tipo S). f= 42,65 Hz. 

Considerando a viga isolada simplesmente apoiada nos dois lados, a frequência obtida para os 

dois primeiros modos foi de 8,4Hz, bastante inferior às obtidas experimentalmente (10,6Hz e 

13,2Hz). A diferença verificada entre o valor numérico e os experimentais dever-se-á a vários 

factores. Um deles tem a ver com a consideração de um valor médio para o diâmetro da viga, 

que como já se referiu, apresenta variação de diâmetro ao longo do seu eixo e falta de 

linearidade. Outro factor tem a ver com a já referida adopção de um valor médio para o módulo 

de elasticidade da madeira na modelação. Por outro lado, apesar da viga ensaiada estar isolada, 

ou seja, sem soalho pregado ao longo do seu comprimento, na zona do apoio na parede interior 

tem algumas tábuas pregadas que acabam por lhe conferir alguma restrição de movimento nas 

direcções vertical e horizontal, fazendo com que a frequência de vibração nestas direcções 

aumente (ver figura 6.58). Nas figuras seguintes é possível ver as deformadas associadas aos 

modos de vibração na viga isolada.  

  
Figura 6.78. 1º modo de vibração da 

viga isolada (Tipo L). f = 8,42 Hz 
Figura 6.79. 6º modo de vibração da 

viga isolada (Tipo S). f = 102 Hz 
Figura 6.80. 7º modo de vibração da 

viga isolada (Tipo L). f = 169,7 Hz 

O facto da viga estar isolada leva a que os modos se agrupem dois a dois, um na direcção 

horizontal (transversal) e outro na direcção vertical (longitudinal), sendo que, teoricamente as 

frequências destes modos consecutivos deveriam ser iguais, o que não acontece devido à 

referida diferença de rigidez do apoio nessas duas direcções. 
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6.5.5. Melhoria do comportamento dos pavimentos 

As técnicas de reabilitação/reforço conducentes a uma melhoria do comportamento dinâmico 

dos pavimentos foram discutidas no capítulo 5. No entanto, far-se-á em seguida uma breve 

análise de algumas soluções de carácter geral que podem ser utilizadas para melhorar o referido 

comportamento. 

Em primeiro lugar refere-se que a melhoria da ligação do soalho às vigas aumenta a rigidez do 

pavimento e consequentemente as suas frequências naturais. Por sua vez, como se referiu 

atrás, o tarugamento, apesar de ter um efeito reduzido na frequência fundamental natural 

(primeiro modo) de um pavimento, aumenta e separa os modos de frequências mais altas e 

fornece estabilidade contra modos laterais (torsionais) de vibração nas vigas do pavimento, 

devendo por isso ser utilizado.  

O aumento da secção aumenta a inércia dos elementos do pavimento, sendo necessário uma 

força maior para gerar a mesma aceleração dinâmica. No entanto, qualquer aumento da massa 

não acompanhado por uma maior rigidez, tenderá a baixar as frequências naturais. O 

documento (TRADA; 1998) refere ainda que estão disponíveis materiais elastómeros especiais 

para isolamento da vibração e indica medidas que devem ser tomadas que visem a melhoria do 

comportamento do pavimento, i.e.: 

• O aumento da frequência fundamental do pavimento, de forma a reduzir a possibilidade 

de ocorrência de fenómenos de ressonância; 

• A separação e aumento dos modos mais elevados; 

• A redução da aceleração, da velocidade e do deslocamento associados à vibração; 

• O aumento do amortecimento, de forma a reduzir a duração da vibração. 

6.5.6. Considerações gerais 

Conclui-se que os valores teóricos das frequências de vibração obtidos através da modelação 

numérica são relativamente próximos dos valores obtidos experimentalmente, sendo que as 

diferenças derivam de três dificuldades principais. Uma está relacionada com a representação 

dos elementos estruturais, em particular as vigas, devido à sua grande irregularidade e falta de 

linearidade. Estas características levam à consideração de diâmetros e inércias médios, o que 

podem dar origem a erros. Outra tem a ver com a estimativa da carga actuante no pavimento, 

que pode nem sempre ser correcta uma vez que os caudalimetros utilizados não estão isentos 

de erros. Finalmente, a consideração nos modelos numéricos de apoios com menos restrição do 
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que os reais faz com que as frequências resultem inferiores ao que acontece na realidade em 

que, como se referiu atrás, as vigas apresentam alguma restrição nos apoios. Ainda assim, 

considera-se que, para os pavimentos mais comuns dos edifícios do Porto, em que as ligações 

entre as vigas e as paredes se aproximam de apoios simples, este tipo de modelação (barras 

com as dimensões reais das tábuas do soalho e dos elementos estruturais) é correcto, podendo 

ser utilizada com segurança na sua análise numérica. 

Refere-se ainda que a utilização dos sismógrafos apresenta a vantagem, em relação a outros 

instrumentos de inspecção e diagnóstico de estruturas de madeira, de permitir a avaliação global 

e de forma não destrutiva dos pavimentos. 

6.6. Identificação da espécie de madeira 

Através dos provetes removidos foi realizada a identificação da espécie de madeira no 

Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia. Com o recurso à lupa 

foi possível identificar a espécie de madeira como sendo de castanho (Castanea sativa Mill), 

apresentando os provetes “camadas de crescimento distintas à vista desarmada pela espessa 

zona porosa de primavera e transição brusca de diâmetro dos poros; zonas de primavera e de 

Outono perfeitamente distintas” (Carvalho; 1996b). A madeira observada apresentava 

porosidade em anel, com grandes poros elípticos na zona de primavera e com poros pequenos e 

em grupos radiais sinuosos na zona de Outono. Nas figuras seguintes apresentam-se os cortes 

da madeira efectuados no micrótomo, segundo as direcções radial, tangencial e transversal. 

   
Figura 6.81. Corte da madeira 

efectuado no micrótomo segundo a 

secção radial. 

Figura 6.82. Corte da madeira 

efectuado no micrótomo segundo a 

secção tangencial. 

Figura 6.83. Corte da madeira 

efectuado no micrótomo segundo a 

secção transversal. 

Uma vez que foi possível distinguir com clareza a espécie de madeira através da lupa, não foi 

necessário utilizar o microscópio. 
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6.7. Ensaios laboratoriais em provetes isentos de defeitos 

6.7.1. Introdução 

Foram realizados, no Laboratório do Departamento de Engenharias da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), ensaios mecânicos sobre provetes de madeira pequenos e isentos 

de defeitos, retirados de vigas do pavimento do edifício. Os ensaios foram efectuados com o 

objectivo de determinar as propriedades físico-mecânicas da madeira, de acordo com as normas 

(NP618; 1973) (compressão axial) e (NP619; 1973) (flexão estática), tendo sido avaliada a 

tensão de rotura à compressão na direcção do fio (fc,0), a tensão de rotura à flexão na direcção 

do fio (fm), o módulo de elasticidade em flexão (Em) e o módulo de elasticidade em compressão 

(Ec,0). Foi ainda determinada a massa volúmica e o teor em água da madeira, de acordo com as 

normas (NP616; 1973) e (NP614; 1973). 

Como se referiu no capítulo 4, a atribuição a estes ensaios da designação semi-destrutivos pode 

não ser a mais correcta, na medida em que a remoção dos provetes pode originar a inutilização 

do elemento estrutural (particularmente no caso dos provetes para ensaiar à flexão, com 

dimensões de 2x2x34cm3). De facto estes ensaios, particularmente se forem feitos em 

quantidade que permita o seu tratamento e validação estatística, são de aplicação difícil num 

pavimento que se pretenda manter, tornando-se pouco adequados por envolver a perturbação 

de vários dos seus elementos estruturais. 

6.7.2. Determinação da massa volúmica e do teor em água 

Foi determinada a massa volúmica da madeira de seis provetes, assim como o seu teor em 

água, de acordo com as normas (NP616; 1973) e (NP614; 1973). Os valores médios obtidos 

foram de 650kg/m3 para a massa volúmica e de 12% para o teor em água. 

6.7.3. Ensaio de compressão axial 

6.7.3.1. Esquema de ensaio 

O ensaio de compressão axial, realizado segundo a norma (NP618; 1973), é de execução 

simples e consiste na transmissão de uma carga ao provete, que deve estar centrado no prato 

inferior da máquina e com o eixo vertical, figura 6.84. A carga é transmitida pelo prato superior e 

aplicada de forma crescente até à rotura procurando-se, como indicado na norma, que esta 

aconteça 3 minutos depois de começado o carregamento. As deformações verticais foram 

medidas pela própria máquina de ensaio e a força de rotura é igual à força máxima aplicada. 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

267 

   
Figura 6.84. Ensaio realizado em provete de madeira segundo a norma (NP618; 1973). 

A temperatura e teor em água dos seis provetes ensaiados encontravam-se dentro dos limites 

estipulados pela norma (entre 17º e 23º e entre 9% e 15%, respectivamente). No entanto, e 

apesar das dimensões de 2,6x2,6x6,5cm3 serem ligeiramente superiores aos indicados, os 

valores obtidos das tensões de compressão não deverão diferir dos obtidos através de provetes 

de 2,0x2,0x6,0cm3. Deste modo, achou-se adequado considerá-los executados “segundo a 

norma NP618”. 

6.7.3.2. Resultados obtidos 

Na figura seguinte pode-se observar o comportamento dos seis provetes ensaiados, sendo 

possível distinguir no diagrama tensão-extensão uma fase com comportamento linear e uma 

fase posterior em que o diagrama não exibe linearidade nítida, revelando redução da capacidade 

resistente após extensão correspondente à tensão máxima. Note-se ainda que em todos os 

provetes o limite de proporcionalidade, ou seja o limite da zona em que não existe dano, ocorre 

para um nível de tensão elevado, cerca de 75% da total, como já havia sido observado por (Feio; 

2005). Devido à dificuldade de obter provetes para ensaiar com as faces perfeitamente 

alinhadas, foi necessário ajustar as faces dos provetes aos pratos da máquina, pelo que a menor 

inclinação observável no início das curvas está relacionada com o ajuste inicial dos pratos ao 

provete. 
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Figura 6.85. Gráfico carga-deslocamento dos seis provetes ensaiados. 

Verifica-se assim que o comportamento da madeira é quase linear até ao valor máximo da 

tensão resistente, fc,0, altura em que se dá uma rotura com alguma ductilidade, normalmente 

devido à rotura local por encurvadura de algumas fibras, que originam um plano de corte. Os 

seis provetes apresentaram um comportamento semelhante, com excepção do provete 4 que 

evidenciou uma descida mais brusca de tensão após a rotura e do provete 1 que exibiu uma 

maior extensão na rotura. 

6.7.3.3. Modos de rotura dos provetes submetidos à compressão 

A rotura por compressão paralela ao fio é um processo estável e progressivo, sendo 

normalmente insensível à taxa de aplicação da carga (Feio; 2005). Em algumas situações, as 

roturas de compressão, que se podem considerar um defeito natural da madeira, são visíveis na 

superfície do elemento através, por exemplo, da formação de linhas brancas ou de zonas de 

esmagamento ou movimento das fibras. É referido por Forest Products Laboratory (1999) que a 

tensão resistente da madeira com roturas de compressão pode chegar a 1/3 da tensão 

resistente da madeira sã sendo que, mesmo pequenas roturas de compressão, visíveis apenas 

através de microscópio, podem reduzir seriamente a resistência e causar roturas frágeis. 

Os modos de rotura mais comuns em compressão paralela ao fio são ilustrados na figura 

seguinte, com a formação de bandas de rotura por corte. No plano radial estas roturas ocorrem 

numa direcção aproximadamente perpendicular ao eixo longitudinal, enquanto que no plano 

tangencial ocorrem obliquamente, a um ângulo entre 40 a 60º em relação aquele eixo 

(Tampone; 1996). 
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Figura 6.86. Modos teóricos de rotura por corte de provetes submetidos à compressão na direcção do fio (Tampone; 

1996). 

A existência dos ângulos de inclinação deste tipo de rotura não foi ainda totalmente esclarecida. 

Sabe-se no entanto que para materiais dúcteis as fracturas fazem um ângulo de 

aproximadamente 45º com o eixo longitudinal e para materiais frágeis são perpendiculares ao 

eixo longitudinal ((Bodig et al.; 1993) em (Feio; 2005)). Nos vários provetes ensaiados observou-

se o desenvolvimento destas bandas de rotura por corte, que ocorreram para extensões 

posteriores à ocorrência da tensão máxima (fc,0,max), figura 6.87. 

    
Figura 6.87. Modo de rotura de provete submetido à compressão axial (quatro faces do provete P4). 

6.7.3.4. Cálculo do valor da resistência à compressão paralela ao fio e módulo de 
elasticidade 

Através da seguinte expressão foi possível calcular a tensão de rotura à compressão dos 

provetes de madeira, em que Fmáx (N) é a força de rotura e b e h (mm) são as dimensões do 

provete. 

hb
Ff máx

c
×

=0,  (6.7) 

O valor médio obtido da tensão de rotura à compressão na direcção do fio, fc,0 foi de 42,0 MPa, 

ou seja, encontra-se dentro do intervalo mais comum de 40,0 a 50,0 MPa, referido por (Branco; 



Capítulo 6. Edifício na cidade do Porto. Um caso de estudo 

270 

2001), e muito próximo do valor de 44,0MPa indicado por (Carvalho; 1996b) para a espécie de 

Castanho (Castanea sativa Mill).  

Por sua vez, o módulo de elasticidade em compressão é igual à inclinação da parte linear da 

relação tensão-extensão, definida pelos pontos (σ10%, ε10%) e (σ50%, ε50%) correspondentes 

respectivamente a 10% e 50% da tensão máxima (fc,0): 

1050

10500,
εε

σσ

−

−
=cE  (6.8) 

Ainda assim, e devido ao já referido acerto das faces dos provetes, procurou-se utilizar valores 

dos gráficos que se encontrassem em fase linear. O valor médio obtido para o módulo de 

elasticidade em compressão, Ec,0, foi bastante reduzido: cerca de 3,20GPa. 

Por sua vez (Fiorelli et al.; 2004), através de comparação dos resultados de ensaios em provetes 

com defeitos e em provetes isentos de defeitos, concluiu que a presença de defeitos influencia 

significativamente o valor da resistência à compressão e do módulo de elasticidade. Este autor 

concluiu que a resistência à compressão paralela ao fio é menor nos provetes de dimensão 

estrutural do que nos isentos de defeitos, tendo observado grande variabilidade neste 

parâmetro, particularmente nos provetes de dimensão estrutural. Em relação ao modo de rotura 

dos provetes de dimensão estrutural verificou que nos provetes com poucos defeitos a rotura se 

deu por corte formando um plano de 45º, sendo que nos provetes com defeitos maiores a rotura 

ocorreu por fendilhação em torno do defeito. 

6.7.4. Ensaio de flexão 

6.7.4.1. Esquema de ensaio 

O ensaio de flexão foi realizado segundo a norma (NP619; 1973), com a mesma máquina 

utilizada no ensaio de compressão. Neste caso usou-se um dispositivo constituído por dois 

apoios para o provete (móveis em torno dos seus eixos), com os eixos paralelos e afastados de 

240mm, e por um cutelo (cilíndrico) de eixo paralelo ao dos apoios e situado a meia distância 

entre eles. Nas figuras seguintes pode-se observar o dispositivo de carga indicado pela norma, 

bem como o equipamento utilizado no ensaio. 
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Figura 6.88. Dispositivo de ensaio à flexão segundo a 

norma (NP619; 1973). 

Figura 6.89. Ensaio realizado em provete de madeira 

segundo a norma (NP619; 1973). 

Ensaiaram-se seis provetes com as dimensões médias de 2,6x2,6x34cm3, ligeiramente 

superiores ao indicado pela norma, e com temperatura e teor em água dentro dos limites 

estipulados pela norma. O facto dos provetes terem dimensões superiores ao indicado pela 

norma e das cargas terem sido aplicadas a uma distância de 240mm uma da outra em vez dos 

280mm indicados pela norma, levará à obtenção de valores de cargas superiores ao que se 

obteria com as dimensões preconizadas. Este factor foi tido em consideração na análise dos 

resultados, nomeadamente na obtenção da tensão de rotura, ainda que teoricamente, este 

parâmetro, por contabilizar as dimensões dos provetes e a distância dos apoios, não deva diferir 

muito do que se obteria com as dimensões normalizadas. Tal como se referiu em relação ao 

ensaio de compressão, uma vez que a diferença existente em relação às dimensões dos 

provetes sugeridas pela norma é reduzida, achou-se adequado considerar os ensaios 

executados “segundo a norma NP619”. 

Para a realização dos ensaios colocaram-se os provetes sobre os apoios, orientados de modo a 

que a força fosse aplicada segundo a direcção tangencial da madeira, e procurando-se que o 

seu eixo ficasse perpendicular aos eixos dos apoios e a sua secção média ficasse igualmente 

distanciada destes. Em seguida fez-se descer o prato superior da máquina ate ao cutelo 

contactar com a face do provete e aplicaram-se forças progressivamente crescentes a ritmo 

constante até se atingir a rotura do provete ao fim de cerca de 3 minutos. A força de rotura 

obtida corresponde à força máxima aplicada durante o ensaio e a flecha de rotura à flecha 

medida nessa altura (NP619; 1973). 

6.7.4.2. Resultados obtidos 

Nas figuras seguintes observa-se os gráficos força (carga) – deslocamento relativos aos seis 

provetes ensaiados. É possível distinguir uma fase em que os provetes apresentam 

comportamento linear elástico, ou seja, as deformações são proporcionais às cargas, sendo que 

a partir de cerca de 50% do valor da carga de rotura perde-se essa proporcionalidade e inicia-se 

uma zona de grandes deformações. Por sua vez, a carga de rotura está associada a uma 
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descida brusca de carga, passando de valores de cerca de 3,0kN para valores da ordem de 

1,0kN.  
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Figura 6.90. Gráfico carga-deslocamento dos vários provetes. 

Verificou-se ainda que alguns provetes, como o P2 e o P4, apresentaram algumas roturas 

ligeiras com posterior recuperação de carga até à rotura, que se considera frágil. Observou-se 

alguma heterogeneidade no comportamento dos provetes. Por exemplo, os provetes P2 e P3 

apresentaram uma flecha na rotura de cerca de 8mm, praticamente o dobro do valor atingido 

pelos provetes P1 e P5. Por outro lado, enquanto o provete P1 apresentou uma carga de rotura 

de 2,5kN, os provetes P2 e P3 exibiram uma carga de rotura de 3,5kN. 

6.7.4.3. Modos de rotura dos provetes submetidos à flexão 

Como se referiu no capitulo 4, o início da rotura de um provete isento de defeitos acontece na 

zona comprimida, onde se dá a plastificação das fibras, sendo que em seguida se alcança a 

rotura das fibras traccionadas através da descida da posição do eixo neutro. A rotura dá-se 

deste modo pelas fibras traccionadas, apesar da sua resistência à tracção ser praticamente o 

dobro da resistência à compressão. Nas figuras seguintes apresentam-se as imagens de alguns 

dos provetes ensaiados quando entraram em rotura. 

   
Figura 6.91. Rotura em provetes ensaiados à flexão segundo a norma (NP618; 1973). 
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6.7.4.4. Cálculo do valor da resistência à flexão e módulo de elasticidade 

Através das seguintes expressões foi possível calcular a tensão de rotura à flexão e o módulo de 

elasticidade dos provetes ensaiados: 
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××
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×
=

3

30
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Em que fm (MPa) é a tensão de rotura à flexão, F (N) é a carga de rotura, L (mm) é o vão do 

ensaio (distância entre apoios), b e h (mm) são as dimensões da secção transversal do provete, 

F0 (N) é a carga na zona linear e u (mm) é a flecha do provete ensaiado correspondente a F0. 

A norma NP619 indica a utilização da equação 6.11, que é uma adaptação da 6.9, na medida 

em que “Monnin verificou, depois de numerosos ensaios, que as tensões de rotura dos provetes 

submetidos à flexão estática não obedeciam rigorosamente à formula clássica da flexão, e se 

aproximavam mais dos dados pela formula indicada, no caso da madeira sem defeitos” (NP619; 

1973). No entanto, (Carvalho; 1996a) refere que alguns laboratórios adoptam a fórmula clássica 

de cálculo de flexão (equação 6.9), assim como a norma (ISO:3133; 1975). 
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Com as unidades referidas na equação 6.9. O cálculo de fm através da equação clássica e da 

equação de Monnin resultou em valores muito distintos, tendo-se obtido o valor médio de 62MPa 

para a primeira e de 186MPa para a segunda, mencionando-se ainda que os valores obtidos nos 

seis provetes foram semelhantes. Refere-se que para a madeira de Castanho o valor indicado 

por (Carvalho; 1996b) é de 1210,0 kg/cm2, ou seja, cerca de 118,0MPa. Finalmente, o valor 

médio de módulo de Elasticidade, E0, foi igual a 5,7GPa, ou seja, bastante inferior ao valor 

obtido através do ensaio de carga (7,9GPa). Esta diferença dever-se-á ao facto da deformação 

ter sido medida pelo cabeçote da máquina de ensaio. O cálculo da cota de rigidez da madeira, 

que é um parâmetro que mede a flexibilidade, e que é dado pelo quociente entre o vão do 

ensaio e a flecha máxima atingida forneceu um resultado de cerca de 47, o que corresponde a 

uma madeira pouco elástica (Carvalho; 1996b).  
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6.8. Ensaios laboratoriais em provetes de tamanho real 

6.8.1. Introdução 

Foram realizados, no Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) da FEUP, ensaios 

mecânicos destrutivos soen38bre provetes de madeira de tamanho real retirados do pavimento 

do edifício em estudo. Estes ensaios foram feitos com o objectivo de determinar as propriedades 

físico-mecânicas da madeira, de acordo com as normas EN408 (CEN; 2003b) e EN 384 (CEN; 

2004e), tendo sido avaliada a tensão de rotura à flexão (fm) e o módulo de elasticidade na 

direcção do fio (E0). Através da análise da curva carga-deslocamento obtida experimentalmente 

foi possível determinar a rigidez e a capacidade resistente dos elementos, assim como conhecer 

o seu modo de rotura.  

Como se referiu no capítulo 4, a norma europeia EN 408 (CEN; 2003b) preconiza a utilização de 

provetes de tamanho real, contendo os defeitos da madeira, e a sua realização pressupõe uma 

duração e condições normalizadas de temperatura e humidade relativa do ar. Esta norma 

especifica métodos de ensaio para a determinação das propriedades mecânicas de peças 

estruturais de madeira maciça ou lamelada colada: módulo de elasticidade em flexão e em 

compressão paralela ao fio; módulo de distorção; resistência à flexão; resistência à tracção e à 

compressão paralelas e perpendiculares ao fio, etc. Especifica ainda o modo de determinação 

das dimensões, do teor em água e da massa volúmica das peças de ensaio. 

Por sua vez, a norma EN 384 (CEN; 2004e) estabelece o procedimento para a determinação 

dos valores característicos das propriedades mecânicas e da densidade para uma determinada 

população de madeira, e inclui relações que permitem deduzir os valores característicos de 

algumas propriedades mecânicas a partir dos valores característicos da resistência à flexão, 

densidade e módulo de elasticidade. 

6.8.2. Esquema de ensaio 

O ensaio consiste na aplicação de duas cargas pontuais simétricas, aos terços de um provete de 

madeira simplesmente apoiado e com comprimento igual a 19 vezes a sua altura (19h). Nas 

figuras seguintes é possível observar o dispositivo de ensaio à flexão dos provetes de tamanho 

real indicado pela norma EN408 (CEN; 2003b) e o esquema do ensaio realizado no LESE. 
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Figura 6.92. Dispositivo de ensaio à flexão segundo a norma EN 408 (CEN; 2003b). 

 
Figura 6.93. Ensaio realizado em provete de madeira segundo a norma EN 408 (CEN; 2003b). 

Para materializar os apoios simples e permitir que o provete pudesse rodar livremente no plano 

do ensaio, foram instalados apoios com roletes, figura 6.94. Devido à grande irregularidade da 

secção transversal da viga, instalaram-se dois varões nos apoios junto às faces laterais para 

impedir eventuais movimentos laterais ou torções permitindo, ainda assim, a sua livre rotação, 

figura 6.95. Esta preocupação surgiu do conhecimento de que uma eventual deformação fora do 

plano durante os ensaios, devido às assimetrias dos provetes ensaiados, afectaria as 

deformações medidas a utilizar na avaliação do módulo de elasticidade (Calderoni et al.; 2002). 

  
Figura 6.94. Apoios dos provetes em roletes. Figura 6.95. Varões instalados para impedir a torção da 

viga. 

Para transmitir a carga à viga a ensaiar foi utilizado um actuador hidráulico com uma célula de 

carga de 100kN ligado a uma estrutura metálica de reacção, figura 6.96. O actuador é controlado 

através de um sistema electrónico, que também é usado para a aquisição de dados. A estrutura 

metálica foi concebida de forma a materializar os dois pontos de carga no provete a ensaiar, 

19h
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figura 6.97. De forma a impedir o esmagamento localizado da madeira pelas cargas 

concentradas, e de acordo com o indicado na norma, foram instaladas chapas metálicas com 

largura igual a metade da altura da viga, e às quais foram adicionados roletes para permitir a 

deformação livre da viga, figura 6.98. 

  
Figura 6.96. Actuador 

hidráulico. 
Figura 6.97. Perfis metálicos utilizados para 

aplicação da carga transmitida pelo actuador 

hidráulico. 

Figura 6.98. Transmissão de 

cargas através de chapas com 

roletes. 

Para avaliar as deformações dos provetes foram colocados fios de aço amarrados através de 

camarões e buchas ao provetes de madeira ligados a LVDTs colocados numa estrutura 

construída para o efeito. Instalaram-se quatro LVDT: dois a meio vão do provete (V2 e V3) e 

outros dois (V1 e V4) a uma distância do centro de cerca de 4,5 vezes a altura (distanciando-se 

um do outro de cerca de 9 vezes a altura), figura 6.99. 

  
Figura 6.99. LVDT instalados. 

Refere-se ainda que foi adoptada uma velocidade de 0,003*h mm/s na aplicação da carga até 

atingir a rotura. A partir dai, fizeram-se ciclos carga-descarga, de forma a analisar o 

comportamento dos elementos e as deformações residuais que estes apresentam. Nestes ciclos 

a velocidade adoptada não foi constante. Na figura seguinte apresenta-se o esquema de 

carregamento, com as distâncias entre os pontos de aplicação e os apoios e com a localização 

dos LVDTs. 
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Figura 6.100. Esquema de carregamento das vigas. 

6.8.3. Provetes ensaiados. Geometria e estado de conservação da madeira 

6.8.3.1. Introdução 

Ensaiaram-se três provetes (vigas) de madeira de secção circular, designados por V1, V2 e V3, 

tendo os dois primeiros diâmetro médio de 0,185m e o terceiro de 0,170m. Tal como as vigas da 

faixa de pavimento em que foi realizado o ensaio de carga, estas apresentam muitas 

irregularidades geométricas e reduzida linearidade, apresentando desvios de vários centímetros, 

o que dificultou consideravelmente a montagem do esquema de carregamento. 

Uma vez que a presença de defeitos, irregularidades e degradação biológica nas peças tem uma 

grande influência no seu comportamento, procurou-se analisar detalhadamente os vários 

aspectos relativos ao estado de conservação e à qualidade das peças ensaiadas, tais como o 

número, as dimensões e a localização de nós nas zonas onde ocorre a rotura; a inclinação do 

fio, a presença de fendas de secagem, a existência de degradação biológica, etc. Em relação a 

este ponto, refere-se que os provetes ensaiados foram retirados de vigas que estiveram 

expostas a ciclos de molhagem-secagem durante os últimos anos, situação que originou uma 

degradação das características resistentes dos elementos, como se poderá verificar em seguida. 

O teor em água medido nos três provetes rondava os 12%, sendo que as condições de 

temperatura e de humidade do ambiente estavam dentro dos limites estipulados pela norma 

EN408. 

6.8.3.2. Viga V1 

A viga V1 tem um diâmetro médio de 0,185m. Sendo assim, o comprimento do elemento 

adoptado no ensaio foi de 3,50m (19*h), estando os apoios afastados de 3,30m (18*h) e as 
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cargas afastadas de 1,10m (6*h). Colocaram-se dois LVDT (V2 e V3) a medir a zona central da 

viga (tendo sido feita a sua média) e outros dois (V1 e V4) a cerca de 0,80m (4,5*h) da zona 

central. Este provete é caracterizado por algumas imperfeições, nomeadamente alguns nós de 

dimensão considerável na face traccionada que, como se poderá ver mais à frente, contribuem 

para o enfraquecimento da madeira, figura 6.101 e figura 6.102. 

 
Figura 6.101. Nós de grande dimensão na face traccionada do provete. 

Verificou-se ainda a existência de ataques de agentes bióticos (caruncho), com cerca de 0,5cm 

de profundidade em metade do comprimento da viga (a que esteve mais exposta à chuva), 

assim como uma ligeira degradação do cerne da madeira, figura 6.103 e figura 6.104. 

   
Figura 6.102. Nó de grande dimensão 

na face traccionada do provete. 
Figura 6.103. Degradação superficial 

de um dos lados do provete. 
Figura 6.104. Degradação ligeira 

do cerne. 

6.8.3.3. Viga V2 

A viga V2 tem, tal como a viga V1, secção circular com diâmetro médio de 0,185m, sendo por 

isso as condições do ensaio iguais às da viga V1. Mais uma vez verificou-se a existência de 

alguns nós de dimensão considerável nas faces traccionadas e comprimidas, que contribuíram 

para a debilitação da madeira. Um destes nós estava associado a uma zona com elevada 

degradação, aparentando a existência de uma rotura já antiga, figura 6.105. Uma vez que esta 

degradação (com presença de rotura) se encontrava na face traccionada original, optou-se por 

rodar a viga, para que passasse a trabalhar à compressão. Com esta rotação da viga tentou-se 

evitar o efeito da degradação existente. 
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Figura 6.105. Nós de grande dimensão na face traccionada do provete. 

Também neste elemento se verificou a existência de ataques de agentes bióticos, tais como 

fungos de podridão e caruncho, estes últimos com ataques de cerca de 1,0cm de profundidade, 

em particular em metade do comprimento da viga (a que esteve mais exposta à chuva), figura 

6.106, figura 6.107 e figura 6.108. 

   
Figura 6.106. Fungos de podridão. Figura 6.107. Degradação superficial 

devido a ataques de caruncho. 
Figura 6.108. Degradação superficial 

devido a ataques de caruncho. 

6.8.3.4. Viga V3 

A viga V3 tem secção circular com diâmetro médio de 0,170m, sendo o comprimento de ensaio 

de 3,25m (19*h). Por sua vez, os apoios encontram-se afastados de 3,05m (18*h) e as cargas 

estão afastadas de 1,0m (6*h). Dois dos LVDT (V2 e V3) encontram-se situados na zona central 

(sendo feita a sua média), sendo que os outros dois (V1 e V4) se encontram afastados desta 

zona de cerca de 0,75m. Verificou-se a existência de alguns nós de dimensão considerável na 

face traccionada, nomeadamente junto a um dos pontos de carga, que contribuíram para o 

enfraquecimento da madeira nessa zona, figura 6.109. 

 
Figura 6.109. Nó na face traccionada do provete. 
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Verificou-se também a presença de ataques de agentes bióticos (caruncho), com cerca de 

0,5cm de profundidade na parte da viga que esteve mais exposta a ciclos secagem-molhagem, e 

a existência de fendas de secagem com alguma relevância, figura 6.110 e figura 6.111. 

  
Figura 6.110. Fendas de secagem. Figura 6.111. Degradação superficial de um dos lados 

do provete. 

6.8.4. Resultados obtidos 

6.8.4.1. Introdução 

Como se havia referido no capítulo 4, era previsível que as roturas dos provetes se iniciassem 

junto a nós ou a outros defeitos existentes na zona traccionada, por perda simultânea de 

resistência à tracção no sentido perpendicular e paralelo ao fio, sendo que nestas situações a 

secção útil da peça diminui. De facto, nos três provetes ensaiados confirmou-se a grande 

influência dos defeitos no nível de tensão de rotura atingido, sendo que quando estes são 

significativos, o nível de tensão está geralmente abaixo do limite elástico; enquanto que se a 

madeira for de boa qualidade, o comportamento da peça aproxima-se da madeira isenta de 

defeitos. Através das expressões seguintes foi possível calcular o módulo de elasticidade e a 

tensão de rotura à flexão das vigas de madeira: 
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Em que Em,g (N/mm2) é o módulo de elasticidade global em flexão, L (mm) é o comprimento do 

elemento entre os dois apoios, F2 e F1 (N) são as cargas em dois pontos do gráfico na fase 

linear, w2 e w1 (mm) são as deformações equivalentes às cargas referidas, b e h (mm) são as 

dimensões da secção transversal do provete, a (mm) é a distância entre a carga e o apoio mais 

próximo, Fmáx (N) é a força máxima e W (mm3)é o módulo de resistência da secção. 
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A norma EN408 refere um número mínimo de provetes ensaiados igual a 40, assim como a 

norma EN384, que indica ainda a aplicação de um factor correctivo sempre que este número 

não seja cumprido. Em relação a este ponto, chama-se a atenção para o facto do número de 

provetes indicados por estas normas não ser razoável para a avaliação de elementos 

integrantes de estruturas antigas que se pretende reabilitar. A norma EN384 indica ainda 

factores correctivos no caso de não serem cumpridas outras condições, nomeadamente 

relacionadas com o teor em água da madeira e com a altura da peça. Não houve necessidade 

de considerar estes factores correctivos já que os valores dos parâmetros estavam dentro dos 

intervalos considerados pela norma. Em relação ao número reduzido de provetes, e uma vez 

que este ensaio tem um carácter muito particular, tendo servido principalmente como factor de 

comparação com outros ensaios realizados (ensaio de carga, NDT’s, etc.) não foi aplicado factor 

correctivo, comparando assim os valores de uma forma directa. 

6.8.4.2. Viga V1 

Observa-se em seguida o gráfico carga-deslocamento obtido para a viga V1. 

Viga V1
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Figura 6.112.Gráfico carga-deslocamento da viga V1. 

Através da análise da curva carga-deslocamento verificou-se um comportamento linear elástico 

da viga V1 até a uma primeira rotura, que se deu para uma carga de 41,5kN e para uma 

deformação de 61,6mm, tendo a carga descido para os 37,0kN. Com o novo aumento de 

deslocamento, a viga responde com um pequeno patamar plástico até aos 72,0mm, altura em 

que se dá uma rotura brusca, sendo que a partir dai a resistência da viga decresce 

gradualmente. Foram depois realizados alguns ciclos de carga/descarga, chegando-se a uma 

deformação máxima de 110,0mm, tendo-se obtido no final uma deformação residual de 50,0mm. 

A rotura teve lugar na secção de meio vão, junto a um nó existente na zona traccionada e 

sucedeu de forma relativamente rápida, denunciada pela produção de alguns ruídos, em 

consequência do comportamento frágil evidenciado pelas fibras submetidas à tracção, como é 

característico da madeira (Branco et al.; 2004b). Nas figuras seguintes é possível observar a 
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zona de rotura da viga V1 e um modo de rotura típico apresentado por (Alvarez et al.; 2000) em 

elementos submetidos à flexão, e já referido no capítulo 4.  

 

  
Figura 6.113. Rotura de viga V1 junto a nó e rotura em 

flexão de provete de madeira com defeitos (Alvarez et al.; 

2000). 

Figura 6.114. Rotura em flexão da viga V1. 

O valor de módulo de elasticidade global, Em,g obtido foi de 8,0GPa, ou seja, muito semelhante 

ao obtido no ensaio de carga. O valor da tensão de rotura à flexão, fm, foi igual a 37,4MPa. 

6.8.4.3. Viga V2 

Observa-se em seguida o gráfico carga-deslocamento obtido para a viga V2.  
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Figura 6.115.Gráfico carga-deslocamento da viga V2. 

Mais uma vez, verificou-se um comportamento linear-elástico do elemento até à rotura, que se 

atingiu com uma carga de 30,9kN e para uma deformação de 59,5mm. Nessa altura deu-se uma 

rotura frágil com perda brusca da carga instalada, passando para os 15,0kN. Ao longo dos vários 

ciclos de carga-descarga efectuados a deformação máxima a que se chegou foi de cerca de 

130,0mm, tendo-se obtido uma deformação residual de cerca de 90,0mm. 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

283 

A rotura da viga V2 deu-se próximo de um nó, junto à zona que exibia a rotura antiga (colocada 

propositadamente virada para cima, ou seja, na actual face comprimida da viga), tendo 

apresentado comportamento plástico fruto de alguma plastificação das fibras comprimidas, figura 

6.116. O facto de já existir essa zona bastante degradada levou a que os resultados deste 

ensaio fossem consideravelmente inferiores aos evidenciados pelas vigas V1 e V3. 

  
Figura 6.116. Rotura de viga V2 em zona com rotura existente (a partir da face comprimida). 

Para este elemento obteve-se um valor de módulo de elasticidade global, Em,g igual a 7,1GPa, 

ligeiramente inferior ao obtido no ensaio de carga, e de tensão de rotura à flexão, fm, igual a 

27,9MPa. 

6.8.4.4. Viga V3 

Apresenta-se em seguida o gráfico carga-deslocamento obtido para a viga V3. 

Viga V3

-5

0

5

10

15
20

25

30

35

40

45

-10 10 30 50 70 90 110 130 150

Deslocamento (mm)

C
ar

ga
 (k

N
)  

  

Média LVDT2_LVDT3

LVDT1

LVDT4

 
Figura 6.117.Gráfico carga-deslocamento da viga V3. 

A viga V3 exibiu também um comportamento linear-elástico até à rotura, que se atingiu com uma 

carga de 41,0kN e com uma deformação de 80,5mm. Uma vez atingida esta carga, a viga 

experimentou uma rotura com a carga a descer para 36,0kN. Foram depois realizados vários 

ciclos de carga-descarga, chegando a uma deformação máxima de 154,0mm para uma carga de 

12,0kN, e a uma deformação residual de cerca de 82,0mm. 
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Um pouco ao contrário do que aconteceu com as duas primeiras, a viga V3 entrou em rotura em 

duas zonas, sensivelmente sob os pontos de aplicação de carga, figura 6.118. A primeira zona a 

entrar em rotura foi junto ao apoio esquerdo, com um deslizamento por corte acentuado, figura 

6.119. Por sua vez, a rotura final, após os vários ciclos carga-descarga, deu-se no ponto central 

da viga, também com algum deslizamento longitudinal das fibras por corte, mas consistindo 

essencialmente numa rotura típica de flexão, figura 6.120. 

 
Figura 6.118. Rotura da viga V3 em dois pontos. 

  
Figura 6.119. Rotura inicial da viga V3 junto a um dos pontos 

de aplicação da carga. 
Figura 6.120. Rotura a meio vão da viga V3. 

Os valores das características mecânicas obtidos para a viga V3 foram os seguintes: módulo de 

elasticidade global, Em,g igual a 7,4GPa e tensão de rotura à flexão, fm, igual a 43,4MPa. 

6.8.4.5. Análise comparativa dos três provetes 

Os valores obtidos nas três vigas foram semelhantes, apesar da viga V2, em virtude de exibir 

uma rotura preexistente na face comprimida (que em serviço se encontrava na face 

traccionada), apresentar valores inferiores aos das outras vigas. Em seguida é possível observar 

os gráficos de carga-deslocamento dos três elementos ensaiados.  

Apoio 
esquerdo 

Apoio 
direito 
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Figura 6.121.Gráfico carga-deslocamento das três vigas. 

Os valores médios obtidos foram, para o módulo de elasticidade global, Em,g, de 7,5GPa, e para 

a tensão de rotura à flexão, fm, de 36,2MPa. A estimativa deste módulo de elasticidade dos 

provetes, realizada através da medição da rigidez à flexão inicial, e assumindo um 

comportamento ideal de material homogéneo e linear elástico, aproxima-se dos valores obtidos 

através do ensaio de carga (ver ponto 6.3.2). Pelo contrário, o valor da tensão de rotura é 

consideravelmente diferente dos valores obtidos nos ensaios em provetes isentos de defeitos, o 

que leva a concluir que os segundos devem ser utilizados com reservas para que não sejam 

adoptados valores pouco conservativos. 

Confirmou-se que a existência de imperfeições e de vários tipos de degradação afecta 

significativamente o comportamento estrutural dos elementos, podendo ter um efeito muito forte 

na resistência à flexão e ao corte, devendo ser considerada uma redução do seu limite da 

tensão na verificação estrutural dos elementos (Calderoni et al.; 2002).  

Ao contrário da faixa de pavimento testada no ensaio de carga, que se apresentava em bom 

estado de conservação (sem indícios de ataques de agentes bióticos) as vigas V1, V2 e V3 

estiveram submetidas a ciclos de molhagem/secagem durante vários anos devido à queda do 

telhado do edifício na zona de que foram retiradas, tendo essa situação agravado o seu estado 

de conservação (como se pôde ver no capitulo 4, a permanência dos elementos em teores em 

água elevados diminui as características resistentes da madeira). Esta situação é 

particularmente visível numa das extremidades de cada viga, com a presença de ataques de 

agentes bióticos. Sendo assim, a comparação dos resultados obtidos nestes ensaios com os 

resultados obtidos no ensaio de carga deve ser feita com precaução. 

Importa acrescentar que (Calderoni et al.; 2002) conclui, após experiências realizadas com 

alguns provetes de madeira à escala real, que o método usado para caracterizar a capacidade 

resistente das vigas deve ser revisto para ter em conta, de uma forma mais exacta e 



Capítulo 6. Edifício na cidade do Porto. Um caso de estudo 

286 

conservativa, o comportamento das vigas submetidas a esforços de corte que, segundo o autor, 

podem em alguns casos ser mais influentes do que os de flexão em termos de modo de rotura. 

Finalmente, refere-se que a norma EN338 (CEN; 2003a) indica que “a uma população de peças 

em madeira pode ser atribuída uma dada classe de resistência se os respectivos valores 

característicos de fm e ρ forem maiores ou iguais aos valores da classe respectiva indicados na 

Tabela 1 da EN338, e o valor médio de E0 exceda 95% do correspondente valor indicado na 

referida tabela”. No entanto, no presente caso, e devido ao reduzido número de provetes 

ensaiados, não se considera conveniente associar a madeira a classes de resistência. 

6.8.4.6. Métodos alternativos para a determinação das propriedades mecânicas – norma 
EN 384 

A norma EN 384 (CEN; 2004e) menciona que, se não existirem amostras de tamanho estrutural 

para ensaiar, alguns valores característicos da resistência podem ser obtidos a partir dos valores 

característicos da resistência à flexão, do módulo de elasticidade e da massa volúmica (no caso 

destes serem conhecidos).  

Sendo assim, conhecendo o valor de fm,k (N/mm2), é possível obter os seguintes valores para a 

resistência à compressão e à tracção paralelas ao fio: 

kmkot ff ,,, 6.0=  (6.14) 

45.0
,,, 5 kmkoc ff =  (6.15) 

Em que ft,0,k (N/mm2) é o valor característico da resistência à tracção na direcção do fio, fc,0,k 

(N/mm2) é o valor característico da resistência à compressão na direcção do fio. Para a 

determinação da resistência ao corte a norma indica a equação 4.12 (ver capítulo 4). 

Por sua vez, conhecendo o valor característico da massa volúmica da madeira ρk (kg/m3), pode-

se calcular os valores da tensão de compressão perpendicular ao fio, através das equações 4.18 

e 4.19 (ver capítulo 4), e da tensão de tracção perpendicular ao fio, ft,90,k (N/mm2), através da 

seguinte equação: 

⎩
⎨
⎧

=
k

ktf ρ0015.0
6,0

min,90,  (6.16) 

Através dos valores do módulo de elasticidade médio paralelo ao fio, consegue-se obter os 

respectivos valores característicos, E0,05. 



Pavimentos de madeira em edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural 

287 

meanEE ,005,0 67.0=  Para madeira resinosa (6.17) 

meanEE ,005,0 84.0=  Para madeira folhosa (6.18) 

O módulo de elasticidade médio perpendicular ao fio pode ser obtido através do módulo de 

elasticidade médio paralelo ao fio da seguinte forma: 

30/,0,90 meanmean EE =  Para madeira resinosa (6.19) 

15/,0,90 meanmean EE =  Para madeira folhosa (6.20) 

Finalmente, o módulo de distorção pode ser calculado através do módulo de elasticidade médio 

na direcção do fio: 

16/,0 meanmean EG =  Para madeira resinosa (6.21) 

Através dos valores médios de resistência à flexão, fm, = 36,2MPa, e da massa volúmica, ρ = 

650kg/m3, e utilizando um procedimento preconizado por (Zupan et al.; 2006) calcularam-se os 

respectivos valores característicos, com um nível de confiança de 75%. Devido ao pequeno 

número de amostras e à relativa dispersão de valores da resistência à flexão, o valor 

característico obtido foi bastante baixo: fm,k= 16,3MPa. Para a massa volúmica obteve-se ρκ = 

643kg/m3. Através destes dois valores e do valor médio do módulo de elasticidade, E0 = 7,5GPa, 

temos as seguintes características resistentes da madeira: 

• Resistência à tracção na direcção do fio, ft,0,k = 9,8MPa; 

• Resistência à compressão na direcção do fio, fc,0,k = 17,6MPa; 

• Resistência ao corte, fv,k = 1,9MPa; 

• Resistência à tracção na direcção perpendicular ao fio, ft,90,k = 0,97MPa; 

• Resistência à compressão na direcção perpendicular ao fio, fc,90,k = 9,7MPa; 

• Módulo de elasticidade característico paralelo ao fio, E0,05 = 6,3 GPa; 
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• Módulo de elasticidade médio perpendicular ao fio, E90,médio = 0,50 GPa; 

• Módulo de distorção médio, Gmédio = 0,47 GPa. 

Conclui-se que a aplicação das equações indicadas pela norma EN384 a uma população com 

reduzido número de amostras leva à obtenção de valores característicos muito baixos, devido à 

incerteza associada ao reduzido número de amostras ensaiadas. Sendo assim, para o caso em 

estudo os valores obtidos através destas equações devem ser adoptados com algumas 

reservas. Por outro lado é importante ter em conta que, como referido no capítulo 4 (ponto 

4.5.3), alguns autores defendem a falta de correcção de algumas destas equações. 

6.9. Análise conjunta dos resultados dos ensaios. Principais 
conclusões. 

Analisou-se no presente capítulo uma extensa campanha de ensaios realizada num pavimento 

de madeira de um edifício antigo da cidade do Porto. A oportunidade de ensaiar exaustivamente 

o pavimento, através de ensaios não destrutivos, semi-destrutivos e destrutivos, surgiu da 

existência de um projecto para a sua demolição, e acabou por ser extremamente útil já que 

permitiu a avaliação de características da madeira e a comparação dos valores obtidos através 

de diferentes técnicas. De facto, o principal objectivo deste trabalho experimental consistiu no 

cruzamento dos dados obtidos nos ensaios não destrutivos com os resultados obtidos nos 

ensaios mecânicos, tanto os in situ como os laboratoriais, de forma a avaliar a possibilidade da 

sua utilização conjunta na avaliação das principais características físicas e mecânicas da 

madeira. Pretende-se que através destes métodos seja possível estimar de uma forma menos 

intrusiva estas características da madeira, podendo por isso aplicar-se a futuras intervenções de 

reabilitação de pavimentos antigos de madeira que se pretendam preservar. 

Através da realização do ensaio de carga foi possível registar a evolução da 

deformação/deslocamento do vigamento de madeira em função da carga aplicada, tendo sido 

avaliado o comportamento estrutural do pavimento (com e sem tarugos) e das vigas de madeira 

isoladas quando submetidos a cargas. Através destas leituras foi estimado o módulo de 

elasticidade médio da madeira do pavimento, de aproximadamente 7,9GPa. Por sua vez, 

analisou-se o factor de distribuição de carga conferido pelo soalho e pelos tarugos, que contribui 

para um aumento da rigidez e da capacidade resistente local do pavimento. 

Os resultados dos ensaios mostraram que a viga central, em que a carga foi aplicada, recebe 

cerca de 40% do valor total, estando o restante dividido pelas outras vigas, sendo que as duas 

mais próximas da central recebem cerca de 20% cada e as duas mais distantes cerca de 10% 

cada. Foi possível concluir que o soalho tem uma grande preponderância na distribuição da 
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carga, ao contrário dos tarugos, que apresentam eficácia reduzida na distribuição de cargas 

verticais. De facto, no ensaio sem tarugos as cargas associadas a cada viga foram praticamente 

as mesmas do ensaio com tarugos, ou seja, a remoção dos tarugos não implicou praticamente 

mudanças na distribuição de carga entre as vigas. Ainda assim, estes elementos permitiram, em 

regra, uma redução das deformações das vigas da ordem de 5%. 

Através dos dados obtidos com os vários ensaios realizados criou-se um modelo numérico do 

pavimento, tendo sido posteriormente realizado o seu refinamento com o objectivo de se obter 

uma ferramenta útil para outras estruturas semelhantes. As diferenças de deformações entre o 

modelo e a realidade foram reduzidas para as três vigas centrais, mas consideráveis para as 

duas vigas extremas, que apresentam deformações numéricas mais elevadas do que as 

experimentais. Chegou-se à conclusão que existem vários factores que podem estar na origem 

destas diferenças, sendo um deles o facto de no modelo numérico a ligação entre os vários 

elementos construtivos, vigas, tarugos e soalho ser perfeitamente contínua (o que não acontece 

na realidade), conferindo à estrutura uma rigidez e um comportamento conjunto sobreavaliados. 

Outro factor tem a ver com a consideração, no modelo, de tábuas do soalho com comprimento 

igual à largura da faixa do pavimento (3,5m), quando na realidade existem com menor 

comprimento. O efeito de junta existente na ligação entre duas tábuas do mesmo alinhamento 

não é assim reproduzido no modelo, fazendo com que este tenha um comportamento mais 

rígido do que o real, levando consequentemente à existência de menores deformações. 

Foram criados vários modelos numéricos para analisar a importância destes factores, tendo 

levado a resultados de deformações semelhantes aos do modelo inicial (embora em alguns 

casos mais próximos dos resultados experimentais), tendo-se concluído que a situação real do 

pavimento andará algures entre o modelo com rótulas parciais e o modelo com rótulas totais. 

Por outro lado, foi possível perceber que a utilização de modelos com os eixos das tábuas e das 

vigas alinhados fornece bons resultados, na medida em que resulta numa estrutura com menor 

rigidez, podendo compensar em parte o facto das ligações modeladas serem contínuas. 

O ensaio de avaliação do atrito viga-parede com o recurso a um actuador hidráulico mostrou que 

as condições de ligação da viga de madeira na parede de alvenaria de pedra estão associadas a 

forças de atrito reduzidas. No entanto, é necessário ter em atenção que o ensaio foi feito sem 

carga vertical, logo com menor força de atrito. Foram feitos alguns ciclos, sendo possível 

perceber que, depois do primeiro, em que a força de atrito rondou os 1,5kN, a força foi 

diminuindo até chegar a metade do valor inicial, ou seja, aproximadamente 0,70kN, devido à 

existência de um imbricamento inicial dos grãos da alvenaria e da argamassa, que depois dos 

vários ciclos de carga-descarga, desaparece. Verificou-se ainda que no apoio na parede interior 

o movimento da viga se encontrava limitado, mobilizando a resistência ao corte dos pregos e a 

resistência dos elementos de madeira vizinhos. Neste apoio o deslocamento foi muito reduzido, 
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da ordem dos 4,0mm, para a carga de 1,5kN, o que se explica pelo facto da força aplicada ter 

sido controlada pela ligação mais fraca que, pelos motivos já referidos, correspondeu à ligação 

com a parede exterior, sendo que neste caso a força de 1,5kN não foi suficiente para vencer a 

ligação no apoio oposto. 

Através do Resistograph e do Pilodyn foi possível estimar a massa volúmica da madeira, tendo-

se concluído que, os valores obtidos através do primeiro são próximos dos valores obtidos em 

laboratório, sendo os obtidos através do segundo bastante inferiores. Sendo assim, verificou-se 

para este caso particular, e para a espécie de madeira de castanho, Castanea sativa Mill 

(identificada à lupa em laboratório), que o Resistograph forneceu informação quantitativa mais 

correcta do que o Pilodyn. Ainda assim, a utilização destes dois instrumentos foi muito útil em 

termos qualitativos já que permitiu concluir acerca do estado de conservação dos elementos 

estruturais. 

Os sismógrafos foram utilizados para estimar o módulo de elasticidade médio do pavimento, 

através do conhecimento das suas frequências de vibração e tendo em consideração as 

condições de apoio das vigas do pavimento. Refere-se que a rigidez do pavimento foi calculada 

multiplicando-se a rigidez das vigas pelo factor 1,2 para simular a rigidez fornecida por um 

soalho pregado. No caso do pavimento sem tarugos o módulo de elasticidade estimado foi de 

9,9GPa, sendo mais elevado do que o obtido através do ensaio de carga (7,9GPa). A diferença 

entre estes valores estará relacionada com a consideração de características geométricas 

médias do vigamento (diâmetros, inércias), e com o facto dos apoios das vigas na parede 

interior de alvenaria de granito apresentarem alguma restrição. Refere-se ainda que, neste caso, 

o valor de 1,2 atribuído à rigidez do soalho poderá não ser o mais adequado. 

A utilização dos sismógrafos apresenta a vantagem, em relação a outros instrumentos de 

inspecção e diagnóstico de estruturas de madeira, de permitir a avaliação global dos pavimentos 

através da medição das frequências e do coeficiente de amortecimento. No entanto, não permite 

a análise isolada dos vários elementos estruturais que os compõem, podendo inclusivamente 

levar à ocultação de eventuais danos locais. Ainda assim, com este instrumento é possível 

avaliar as condições do pavimento, podendo auxiliar na detecção de descontinuidades, tais 

como vigas degradadas. Através da comparação entre zonas de pavimentos degradadas e 

zonas sãs é ainda possível quantificar a melhoria de comportamento devida ao estado de 

conservação do soalho, das ligações das vigas às paredes, factores relevantes para o 

comportamento dinâmico deste tipo de estruturas. 

As leituras com os sismógrafos foram realizadas para a faixa de pavimento, que materializa um 

pavimento apoiado em 2 lados. No entanto, esta situação não corresponde ao esquema 

estrutural mais comum em pavimentos de madeira, na medida em que na maioria dos edifícios 

antigos o soalho acaba por estar apoiado nas paredes laterais e por isso o pavimento funciona 
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como parcialmente apoiado em 4 lados. Esta situação é mais rígida, como foi possível confirmar 

através da modelação numérica efectuada, resultando em frequências de vibração mais altas. 

Verificou-se que na faixa de pavimento o valor da frequência vai descendo proporcionalmente 

com o aumento das cargas, sendo que para a situação de 3 reservatórios cheios o pavimento 

apresentou uma frequência de 3,2Hz. 

O pavimento sem tarugos apresentou frequências fundamentais (1º modo) semelhantes ao 

pavimento com tarugos, embora ligeiramente superiores. De facto, verificou-se que em relação a 

este modo de vibração (longitudinal), os tarugos não apresentam uma contribuição efectiva para 

o aumento da rigidez do pavimento, sendo que a sua remoção acaba por implicar uma 

diminuição de massa do pavimento sem a correspondente diminuição da rigidez, levando por 

isso a um aumento das frequências. Ainda assim, para modos de vibração mais elevados, a 

ligação tarugo/viga acaba por ter alguma eficácia, uma vez que o tarugamento aumenta a 

estabilidade contra modos de vibração laterais (torsionais) e transversais do pavimento. 

O modelo numérico do pavimento foi usado para o cálculo dos modos de vibração, tendo sido os 

resultados numéricos das frequências mais baixos do que os experimentais, o que indica que o 

pavimento é mais rígido na realidade do que foi considerado no modelo. Ainda assim os valores 

das frequências obtidos através da modelação são relativamente próximos dos valores 

experimentais, podendo as diferenças resultar de três aspectos principais: a dificuldade de 

representação dos elementos estruturais, em particular as vigas, devido à sua grande 

irregularidade e falta de linearidade, e que leva à consideração de diâmetros e inércias médios; 

a estimativa da carga actuante no pavimento, que não é totalmente rigorosa, uma vez que os 

caudalimetros utilizados não estão isentos de erros. Finalmente, a consideração de apoios 

simples no modelo numérico faz com que as frequências resultem inferiores ao que acontece na 

realidade em que as vigas apresentam alguma restrição nos apoios. Ainda assim, considera-se 

que, para os pavimentos mais comuns dos edifícios do Porto, em que as ligações entre as vigas 

e as paredes se aproximam de apoios simples, este tipo de modelação (barras com as 

dimensões reais das tábuas do soalho e das vigas) pode ser utilizada na sua análise numérica. 

Foram realizados dois tipos de ensaios em laboratório, para que fossem avaliadas as suas 

potencialidades e eventuais vantagens e desvantagens, que permitissem concluir acerca da 

possibilidade do seu uso para a análise de pavimentos antigos de madeira que se pretende 

reabilitar. Os resultados destes dois ensaios foram comparados entre si e com os restantes 

ensaios realizados, tanto não destrutivos como destrutivos. 

Os ensaios mecânicos destrutivos sobre provetes de tamanho real, de acordo com a norma 

EN408, permitiram conhecer o módulo de elasticidade e a tensão de rotura à flexão da madeira. 

Foi assim possível comparar o módulo de elasticidade com o obtido através do ensaio de carga. 

No entanto, é importante referir que, ao contrário do que aconteceu com os elementos 
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ensaiados em laboratório, as vigas ensaiadas no ensaio de carga in situ não estiveram 

submetidas à chuva, não existindo por isso um agravamento do seu estado de conservação 

devido a essa situação. Ainda assim, observou-se que os valores do módulo de elasticidade 

obtidos pelas duas vias foram muito semelhantes: 7,5GPa para o ensaio laboratorial e 7,9GPa 

para o ensaio in situ. A diminuição do módulo de elasticidade nos elementos mais expostos à 

água confirma que as características mecânicas da madeira em contacto com a água vão-se 

degradando. Por sua vez, o módulo de elasticidade obtido com provetes grandes foi superior ao 

alcançado com os provetes pequenos e isentos de defeitos (segundo a norma NP619), igual a 

5,7GPa. Esta diferença dever-se-á ao facto de nestes últimos a deformação ter sido medida pelo 

cabeçote da máquina de ensaio. 

Nos provetes de tamanho real ensaiados confirmou-se a grande influência dos defeitos no nível 

de tensão de rotura atingido, sendo que se forem significativos, o nível de tensão está 

geralmente abaixo do limite elástico; se a madeira for de boa qualidade, o comportamento da 

peça aproxima-se da madeira isenta de defeitos. As curvas carga-deslocamento obtidas 

exibiram um comportamento linear elástico até à rotura, que teve lugar na secção de meio vão, 

normalmente junto a nós existentes na zona traccionada e sucederam de forma relativamente 

rápida, em consequência do comportamento frágil evidenciado pelas fibras submetidas à 

tracção, como é característico da madeira. O valor médio obtido para a tensão de rotura à 

flexão, fm, foi de 36,2MPa. Por sua vez, confirmou-se que o comportamento mecânico da 

madeira é diferente quando se ensaiam provetes pequenos e isentos de defeitos, tendo-se 

obtido neste caso um valor de tensão de rotura à flexão de 62,0MPa (com a equação clássica) e 

de 186MPa com a equação de Monnin, valor que se considera mais próximo do real para 

madeira de Castanho isenta de defeitos. 

Conclui-se assim que a avaliação da resistência da madeira a partir de provetes pequenos e 

isentos de defeitos pode chegar a resultados pouco ajustados à realidade das peças com 

dimensões reais, podendo não ser o procedimento adequado quando se pretende obter as 

propriedades mecânicas para emprego estrutural da madeira. Por outro lado, se a determinação 

das propriedades mecânicas através de ensaios em provetes de tamanho real (que fornece 

resultados fidedignos) se justifica na avaliação de elementos estruturais novos, nos casos de 

reabilitação de estruturas de madeira é um método de ensaio discutível, uma vez que implica a 

destruição de um ou mais elementos estruturais. Sendo assim, considera-se importante, em 

intervenções de reabilitação, avaliar a possibilidade de utilização de provetes pequenos isentos 

de defeitos, tendo em consideração as limitações que lhe estão associadas, e naturalmente com 

a devida precaução relacionada com o facto de se estar a avaliar um número de amostras 

reduzido e cujas características não correspondem exactamente às do elemento real. 
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Faz-se ainda referência ao cálculo dos valores característicos da resistência da madeira a partir 

dos valores característicos da resistência à flexão, do módulo de elasticidade e da massa 

volúmica (no caso destes serem conhecidos), como indica a norma EN384. Conclui-se que a 

aplicação das equações indicadas por esta norma a uma população com reduzido número de 

amostras leva à obtenção de valores característicos muito baixos, devido à incerteza associada 

ao reduzido número de amostras ensaiadas. Sendo assim, nestes casos os valores obtidos 

através destas equações devem ser adoptados com algumas reservas. 

Concluindo, considera-se de grande importância que a utilização de instrumentos de ensaio não 

destrutivos, nomeadamente os Sismógrafos e o Resistograph, seja desenvolvida, uma vez que 

estes, particularmente se utilizados em conjunto, permitem obter com alguma precisão 

parâmetros dos pavimentos de madeira sem interferir na sua integridade. A realização de 

ensaios de carga permite, de igual modo, a obtenção de parâmetros da madeira de forma não 

intrusiva. No entanto exigem algum dispêndio de tempo e um custo relativamente elevado não 

podendo por isso ser utilizados em todas as situações. 
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7. Conclusões finais 

7.1. Principais resultados obtidos 

Neste capítulo são resumidos os principais resultados da investigação realizada e apresentadas 

as conclusões retiradas ao longo do trabalho. São ainda sugeridos alguns trabalhos de 

investigação que se considera importante realizar no futuro, e que resultaram da percepção, ao 

longo do presente trabalho, da existência de algumas lacunas na área da intervenção estrutural 

em pavimentos antigos de madeira. 

Com este trabalho pretendeu-se definir uma forma de intervenção em pavimentos antigos de 

madeira, encontrando formas expeditas de apoiar a decisão de manutenção ou substituição, 

nomeadamente através de ferramentas que permitam a sua avaliação simples e pouco intrusiva. 

Por sua vez, procurou-se mostrar que existe actualmente uma grande diversidade de soluções 

de reabilitação/reforço, permitindo a manutenção de pavimentos antigos de madeira, em 

detrimento da sua substituição. 

Foram discutidas as vantagens e as eventuais desvantagens da reabilitação e manutenção dos 

pavimentos antigos de madeira em detrimento da instalação de novos pavimentos. Para 

fundamentar esta discussão apresentaram-se casos de edifícios estudados pelo NCREP, alguns 

com vários séculos de idade, que apresentam as estruturas originais a desempenhar as suas 

funções correctamente. Em contraponto, foram referidas algumas intervenções realizadas na 

cidade do Porto em que a opção tomada consistiu na demolição do interior dos edifícios. 

Uma das bases deste trabalho é, de facto, a experiência retirada ao longo dos últimos anos de 

trabalho no NCREP, em particular na parte antiga da cidade do Porto. Através da realização de 

inúmeras inspecções a estruturas de madeira de edifícios antigos, e nomeadamente a 

pavimentos, foi possível analisar alguns instrumentos de inspecção/diagnóstico, assim como a 

adequabilidade de várias medidas de reforço/reabilitação em diferentes situações. Foi ainda 

possível conhecer melhor os aspectos construtivos dos pavimentos, permitindo fazer a 

caracterização dos seus elementos, vigas, tarugos, soalho, assim como de outros pontos 

singulares, tais como a ligação dos elementos às paredes e às escadas. De igual forma, com a 

experiência adquirida foi possível caracterizar dois tipos de edifícios da cidade do Porto, e que 

representam basicamente duas soluções fundamentais da habitação urbana, a verticalidade e a 

horizontalidade, nos quais os pavimentos possuem diferentes graus de importância. 

Foi evidenciada a importância das fases de Inspecção e Diagnóstico nas estruturas de madeira, 

cuja capacidade resistente é fortemente afectada por diversos factores. Concluiu-se que são 
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essenciais para o sucesso das etapas seguintes (Intervenção) já que ajudam a definir os 

materiais e as tecnologias que melhor se adequam às características físicas e históricas da 

estrutura. Referiram-se alguns dos procedimentos e ferramentas mais utilizados, tais como a 

inspecção visual, a recolha de informação histórica relativa à construção e, em particular, os 

ensaios não destrutivos, que permitem a caracterização do material e a percepção do estado de 

conservação do edifício/estrutura a analisar. Neste ponto, foi revelada a experiência tida com 

alguns dos vários instrumentos utilizados na inspecção de pavimentos de madeira, tendo-se 

confirmado que são um importante auxilio na sua avaliação estrutural, particularmente na 

aquisição de informação qualitativa referente aos elementos de madeira. No entanto, foi possível 

perceber algumas das limitações que estes instrumentos ainda apresentam no que diz respeito à 

estimativa de valores quantitativos de características mecânicas. 

A importância da sistematização e organização da informação foi também evidenciada, 

referindo-se a possibilidade de apresentar os dados obtidos na inspecção sob a forma 

desenhada e escrita, com as respectivas vantagens na facilidade de exposição da informação. 

Referiu-se que a utilização de informação mais gráfica facilita a troca de informação entre os 

diversos agentes envolvidos no processo de reabilitação, contribuindo para o seu sucesso. Em 

conclusão, a inspecção com levantamento estrutural/material/danos de um edifício deve ser 

baseada numa metodologia sistematizada, já que se considera ser esta uma ferramenta 

fundamental de apoio a intervenções sustentadas no património. 

De forma a entender quais os problemas mais comuns em pavimentos de madeira e que podem 

levar à necessidade de adopção de medidas de reabilitação/reforço, foram também descritos os 

principais danos estruturais dos pavimentos de madeira. Procurou-se ainda abordar o modo de 

verificação dos pavimentos de madeira segundo o Eurocódigo 5 (CEN; 2004b), analisando a sua 

adaptabilidade ao caso dos pavimentos com elementos estruturais de secção circular e com a 

presença de degradações. 

O desenvolvimento deste tema procurou contribuir para a sistematização da informação acerca 

da Inspecção e Diagnóstico de pavimentos de madeira, permitindo fornecer aos profissionais um 

elemento orientador que os leve a analisar, de uma forma correcta e expedita, estas estruturas. 

Através da caracterização de alguns passos chave que é importante percorrer pretendeu-se 

definir uma forma de actuação no caso de intervenção em pavimentos antigos de madeira, 

encontrando formas expeditas de apoiar a decisão de manutenção ou substituição, 

nomeadamente através de ferramentas que permitam a sua avaliação simples. 

Após a análise das fases de inspecção e diagnóstico, foram avaliadas algumas das várias 

técnicas de reabilitação e reforço estrutural que é possível utilizar nos elementos estruturais dos 

pavimentos de madeira, associando a sua utilização a danos estruturais específicos, e foram 
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estudadas algumas formas de melhorar o comportamento dos pavimentos, particularmente em 

relação aos excessivos níveis de deformação e vibração que por vezes manifestam. 

Procurou-se fazer uma análise critica comparativa que ajude a definir quais as soluções de 

reabilitação/reforço mais adequadas às diferentes situações, analisando-as de uma forma 

conjunta, avaliando a sua aplicabilidade, a sua facilidade/rapidez de implementação; 

intrusividade; melhoria da resistência; melhoria da rigidez; espaço ocupado; impacto visual; 

possibilidade de cálculo da solução final. A questão da reversibilidade pode ter um carácter mais 

subjectivo, não tendo sido abordada. Uma vez que a maioria das soluções de 

reabilitação/reforço se refere a secções rectangulares, procurou-se avaliar a sua aplicabilidade 

aos vigamentos de secção circular, muito comuns nos edifícios construídos até ao início do 

século XX. Verificou-se que, normalmente, o cálculo do novo pavimento reforçado é complexo, 

sendo difícil avaliar com rigor as suas características mecânicas finais. Analisaram-se ainda 

alguns cuidados a ter na implementação de soluções de reabilitação ou reforço, nomeadamente 

a manutenção da autenticidade original das estruturas de madeira. 

Esta análise das técnicas de reabilitação/reforço foi feita tendo em consideração que, apesar da 

existência de uma grande quantidade de estudos e de informação técnica relativa a técnicas de 

reforço de estruturas de madeira, em particular as que envolvem o uso de materiais modernos, 

se sente ainda a falta de um estudo que analise de uma forma conjunta estas várias técnicas, 

avaliando a sua aplicabilidade nas diferentes situações. 

Concluiu-se que a utilização de reforços com madeira, aço ou materiais compósitos apresenta 

normalmente bons resultados se forem tomadas as precauções necessárias, nomeadamente 

relativas à compatibilidade entre materiais. Ainda assim, verificaram-se várias técnicas que não 

são adequadas porque provocam a fragilização da restante estrutura do edifício, sendo que 

outras implicam a demolição de alguns elementos de valor, como por exemplo os tectos.  

Foram ainda analisadas as técnicas de reforço global que procuram resolver danos com um 

carácter mais global, ao nível dos pavimentos e do edifício, visando a melhoria do seu 

desempenho, nomeadamente à acção dos sismos, implicando por isso, na maioria das vezes, o 

reforço da totalidade do(s) pavimento(s). Uma vez que nas construções antigas a actuação ao 

nível global deve essencialmente assegurar a continuidade entre os diversos elementos 

estruturais (paredes, pisos e coberturas), foi feita uma análise das técnicas de reforço que 

permitem melhorar esta ligação. Por outro lado, analisaram-se técnicas que promovem a 

melhoria do comportamento de diafragma. 

Finalmente, foram discutidos os vários tipos de sistemas de protecção contra o fogo que se 

podem utilizar nos elementos de madeira, nomeadamente os químicos e os mecânicos. Foram 

ainda analisados os tratamentos dos elementos metálicos eventualmente existentes nas 
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estruturas de madeira, que consistem normalmente nos elementos mais susceptíveis do 

conjunto. 

Com o objectivo de analisar a fiabilidade de vários tipos de ensaios para a caracterização física 

e mecânica dos elementos estruturais dos pavimentos, foi realizada uma campanha de ensaios 

não destrutivos, semi-destrutivos e destrutivos num pavimento de madeira dum edifício antigo do 

Porto, cuja madeira foi identificada como castanho (Castanea sativa Mill). O ensaio de carga 

revelou-se bastante útil para estimar o módulo de elasticidade médio do pavimento e para 

conhecer a importância do soalho na distribuição da carga entre as diferentes vigas, assim como 

a relativa pouca eficácia dos tarugos nesta distribuição. O modelo numérico do pavimento 

mostrou alguma fiabilidade na previsão do seu comportamento estrutural e dos seus elementos 

estruturais, sendo que as diferenças encontradas estão relacionadas com várias razões, entre 

elas o facto de no modelo a ligação entre os vários elementos construtivos (vigas, tarugos e 

soalho) ser perfeitamente contínua, conferindo à estrutura uma rigidez e um comportamento 

conjunto sobreavaliado. O facto de ser difícil representar correctamente a geometria dos 

elementos estruturais e as suas condições de apoio pode também estar na origem das 

diferenças observadas. 

A realização do ensaio de avaliação do atrito viga-parede confirmou que as ligações mais 

comuns nos edifícios antigos entre as vigas de madeira e as paredes de alvenaria de granito são 

fracas, exibindo uma força de atrito máxima de apenas 1,5kN, embora para uma viga sem 

carregamento. Uma vez que as vigas estão normalmente submetidas a cargas verticais, os 

valores da força de atrito são normalmente mais altos. Por sua vez, o Resistograph e o Pilodyn 

possibilitaram a avaliação, de uma forma expedita e pouco intrusiva, o estado de conservação 

do pavimento apresentando, em particular o primeiro, informação qualitativa de grande 

interesse, tendo ainda permitido a obtenção da massa volúmica da madeira, verificando-se que 

o Resistograph forneceu valores mais próximos da realidade do que o Pilodyn. 

As leituras com sismógrafos no pavimento apresentam a vantagem de permitir a sua avaliação 

global, em vez da análise isolada dos vários elementos estruturais, podendo ser um importante e 

fiável instrumento de inspecção e diagnóstico, nomeadamente se forem conhecidas as secções 

das vigas e as suas condições de apoio, informação com a qual é possível estimar o módulo de 

elasticidade médio do pavimento, através do conhecimento das frequências de vibração. Através 

da comparação entre frequências de várias zonas do mesmo pavimento ou de pavimentos 

diferentes é possível estimar o estado de conservação do pavimento. Verificou-se que o soalho 

e os tarugos são importantes para a obtenção de frequências de vibração superiores a 8Hz, que 

limitam a ocorrência de fenómenos de ressonância. Refere-se que os valores teóricos das 

frequências de vibração obtidos através da modelação numérica são relativamente próximos dos 

valores obtidos experimentalmente, sendo que as diferenças derivam da dificuldade de 
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representar fielmente a geometria dos elementos estruturais, de estimar com total rigor a carga 

existente sobre o pavimento, de considerar correctamente as condições de apoio existentes na 

realidade, e de considerar correctamente a ligação entre os vários elementos do pavimento. 

A realização de ensaios mecânicos à flexão sobre provetes de madeira pequenos e isentos de 

defeitos permitiu confirmar que o comportamento mecânico da madeira nestas condições é 

muito diferente dos elementos de tamanho real. Na realidade, foram obtidos valores de 

resistência à flexão muito superiores nos provetes isentos de defeitos e, curiosamente, valores 

de módulo de elasticidade em flexão inferiores. Ainda assim, uma vez que os ensaios que 

utilizam provetes de tamanho real inutilizam os elementos ensaiados, considera-se importante 

avaliar a possibilidade de utilizar provetes pequenos isentos de defeitos em intervenções de 

reabilitação, associando-lhes eventualmente alguns factores correctivos e tendo em conta as 

limitações de resultados que lhe estão associadas. Refere-se ainda que nos ensaios mecânicos 

destrutivos sobre provetes de madeira de tamanho real confirmou-se a grande influência dos 

defeitos no nível de tensão de rotura atingido, sendo que a estimativa do módulo de elasticidade 

se aproxima dos valores obtidos através do ensaio de carga, mesmo tendo em conta que, ao 

contrário do que aconteceu com os provetes de tamanho real, as vigas ensaiadas no ensaio de 

carga não estiveram submetidas a ciclos de molhagem secagem, não existindo por isso um 

agravamento do seu estado de conservação devido a essa situação.  

7.2. Desenvolvimentos futuros 

Na sequência do trabalho experimental e de pesquisa bibliográfica desenvolvidos no âmbito 

desta dissertação, surgiram algumas linhas de investigação cujo interesse e oportunidade 

resultaram evidentes e que são fundamentalmente as seguintes: 

a) Estudos experimentais mais aprofundados acerca do comportamento dinâmico dos 

pavimentos de madeira, procurando que forneçam informações importantes acerca das 

características mecânicas do pavimento e sobre a necessidade de reabilitar ou substituir 

os elementos; 

b) Estudos específicos sobre equipamentos de ensaio não destrutivo em elementos 

estruturais de madeira, tais como Ultra-sons, Georradar, etc., que possam vir a fornecer 

informação quantitativa mais rigorosa na avaliação das suas propriedades mecânicas; 

c) Aplicação destes ensaios a espécies utilizadas em edifícios antigos portugueses, como 

o carvalho português (Quercus faginea Lam.), o castanho (Castanea sativa Mill), o 

eucalipto comum (Eucalyptus globulus Labill.), pinho bravo, ou nacional (Pinus Pinaster), 

etc.  
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d) Caracterização experimental de reforços globais de pavimentos de madeira, 

nomeadamente na sua ligação à parede, favorecendo o reforço sísmico do edifício;  

e) Caracterização experimental de reforços locais tradicionais de vigas de madeira, 

nomeadamente com a utilização de elementos de madeira e de aço. 
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