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RESUMO  

Este trabalho surge no intuito de aprofundar o conhecimento sobre a caracterização geométrica e 
mecânica de paredes de alvenaria de pedra. O principal objectivo é determinar as propriedades 
mecânicas da alvenaria e associá-las às suas características geométricas (e mecânicas dos seus 
constituintes) para, posteriormente, se construir uma base de dados com toda a informação. 

Com o propósito de obter uma base de dados coesa foi realizado um estudo exaustivo da geometria e 
das técnicas de construção adoptadas nas paredes de alvenaria a partir da aplicação de uma ficha tipo 
já desenvolvida anteriormente, a cada uma das paredes estudadas para se obter uma adequada 
caracterização mecânica e geométrica destes elementos. A partir deste estudo pretende-se realizar a 
catalogação das paredes em diferentes tipologias, com base na percentagem dos materiais pedra, 
argamassa e vazios, associando-os a características mecânicas. 

Como metodologia foram inspeccionados visualmente vários casos e executados alguns ensaios in 

situ, nomeadamente macacos planos simples e duplos e ensaios sónicos e ainda se fez uma 
caracterização geométrica das paredes em edifícios antigos localizados no centro do Porto e de Vila 
Nova de Gaia. De seguida foram comparados os resultados obtidos para cada caso de estudo tendo-se 
observado que as características das paredes divergem muito no próprio edifício e de caso para caso. 

Também são apresentados ao longo deste trabalho ensaios realizados em laboratório à compressão em 
amostras de parede retiradas de um dos edifícios estudados. Os resultados destes ensaios têm uma 
elevada relevância para uma boa caracterização mecânica das pedras, pois servem para determinar os 
valores de rigidez e de resistência à compressão da pedra. Contudo a insuficiência de ensaios in situ e 
em laboratório não permitiu ser conclusiva acerca das características mecânicas das paredes realizadas, 
por motivos imprevisíveis. Portanto, não foi possível atingir o objectivo de criar uma base de dados 
não obstante se tenha alargado o conhecimento para investigações futuras neste campo. Para 
complementar este estudo recorreu-se então a uma simulação numérica em Cast3m das paredes 
ensaiadas em laboratório com a finalidade de se proceder a uma análise de sensibilidade das paredes 
em função da alteração dos parâmetros dos seus constituintes. Em particular concluiu-se que a rigidez 
da alvenaria é influenciada principalmente pela alteração do módulo de elasticidade da argamassa e 
pelos parâmetros de rigidez normal e tangencial das juntas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: alvenarias antigas, características geométricas, características mecânicas, macacos 
planos, simulação numérica. 
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ABSTRACT  

This work appears in intention to deepen the knowledge on the geometrical and mechanical 
characterization of stonework masonry walls. The main goal is to determine the mechanical properties 
of the masonry and to associate them with the geometrical (and mechanical of their constituents) 
characteristics, which will enable the construction of a database with all the information.  

With the purpose of obtaining a rich data-base, an exhausting study of the geometry and the 
techniques of construction in masonry walls was carried through from the application of a previously 
developed, pre-defined form, to each of the studied walls to get an accurate geometrical and 
mechanical characterization of these elements. From this study, it is intended to carry through the 
cataloguing of the walls in different typologies according to the percentage of the materials stone, 
mortar and voids, and associating them with mechanical characteristics. 

As methodology, numerous cases have been visually inspected and testing in situ has been carried out, 
in particular single and double flat-jacks tests, sonic wave tests, as well as geometrical characterization 
of the walls in old buildings located in the heart of Porto and Vila Nova de Gaia. Then comparisons of 
the results from each case study were carried out and it appears that the characteristics of the walls are 
vary similarly from case to case much in the same way as inside the building 

Laboratory tests have also been carried out on samples of wall from one of the studied building and 
are described throughout this work. The results of these tests have a high relevance to get good 
mechanical characteristics of stones because with them we can determinate the values of rigidity and 
strength of the stone. Unfortunately, we have not reached the desired goal related to the mechanical 
characteristics of the walls, given the lack of in situ tests carried out by unforeseen reasons. Therefore, 
we could not achieve the goal of creating a data-base but despite this we extended the knowledge for 
future investigations in this field. To complement this study we used a numerical simulation in Cast3m 
of the tested walls in the laboratory with the aim to carry out a sensitivity analysis of the wall while we 
changed the parameters of its constituents. In particular we conclude that the rigidity of masonry walls 
is influenced mainly by the change of elastic modulus of mortar and by the change of the parameters 
of normal and tangential stiffness of the joints. 

 

KEYWORDS: old masonries, geometrical characteristics, mechanical characteristics, flat-jacks, 
numerical simulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

 “A autenticidade de um edifício bem como a sua imagem são elementos importantes para a sua com-
preensão e valorização. As edificações possuem uma expressão própria, quase uma fisionomia, sendo 
essa a imagem que guardamos. Esse carácter deve continuar visível no fim de uma intervenção.” 
(Casella, 2003) 

Durante séculos, os edifícios foram construídos com materiais naturais como a madeira, a pedra, a 
areia, o barro e a cal devido à sua abundância, durabilidade e baixo custo de manutenção. Estes mate-
riais foram sendo progressivamente substituídos por novos materiais, nomeadamente pelo material 
betão armado, que apresenta várias vantagens: elevada resistência, baixo custo e flexibilidade para 
criar diferentes formas estruturais (Silva, 2008). 

Ao longo dos tempos a reabilitação de edifícios tem adquirido um papel cada vez mais importante 
devido à necessidade de preservar e conservar o património cultural e arquitectónico tendo em consi-
deração o valor que este apresenta. Embora já se tenham realizados alguns estudos em Portugal nesta 
área, ainda não há documentação técnica de utilização generalizada com o intuito de obter mais infor-
mação sobre as estruturas antigas e a melhor maneira de aplicá-la (Appleton, 2003). Pelo contrário em 
Itália já foram desenvolvidos muitos estudos em reabilitação e reforço de edifícios de alvenaria e foi 
criada uma base de dados organizada em tabelas, para a qual já foram analisadas 200 secções internas 
em várias regiões italianas. Desta pesquisa exaustiva extraíram-se valores da percentagem de distri-
buição de vazios, de pedra e de argamassa que em conjunto com o conhecimento das propriedades 
químicas, físicas e mecânicas dos materiais permitiu uma melhor caracterização da alvenaria (Binda, 
2000).  

Appleton (2003) também refere que em Portugal, não existe qualquer regulamentação específica para 
alvenarias o que dificulta a possível intervenção nos edifícios antigos, como acções de conservação, 
reparação ou reabilitação. A principal dificuldade na caracterização e tipificação das paredes de alve-
naria deve-se à sua elevada irregularidade geométrica e heterogeneidade dos materiais utilizados, quer 
ao nível da argamassa quer ao nível das diferentes pedras usadas na nossa construção tradicional como 
os granitos, os xistos e os calcários. Estes factores combinados com a perda de conhecimento sobre as 
técnicas de construção criam obstáculos no que se refere à intervenção dos edifícios antigos.  

Devido ao menor conhecimento existente sobre construções antigas, os técnicos deparam-se com difi-
culdades acrescidas quando se trata da reparação e manutenção dos edifícios. Nessa linha, actualmente 
tem-se assistido ao aumento da investigação sobre as técnicas e os materiais envolvidos nas constru-
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ções antigas, embora se denotem avanços mais significativos relativos ao conhecimento dos materiais 
em construções novas do que em construções antigas. 

Com o intuito de se obter uma melhor compreensão do comportamento mecânico das paredes de alve-
naria e da origem das sua patologias, recorre-se a ensaios em laboratório e in situ, nomeadamente, para 
a caracterização geométrica e mecânica dos materiais constituintes das paredes. Os ensaios não destru-
tivos são correntemente utilizados, como por exemplo os ensaios sónicos, os ensaios com radar e a 
termografia, embora se recorra muitas vezes a ensaios mediamente destrutivos, dos quais se destacam 
os ensaios de macacos planos, simples e duplos, que avaliam o valor de tensão existente e as caracte-
rísticas de deformabilidade e resistência das paredes. Os ensaios sónicos possibilitam a classificação 
da alvenaria através da morfologia das secções, identificando a presença de vazios, falhas, etc. e, no 
caso de serem usadas técnicas de reforço, como injecções e refechamento de juntas, controlam a efi-
ciência da reparação (Binda, 2000). A termografia permite identificar a existência de materiais distin-
tos nas paredes e o ensaio com radar possibilita a detecção de defeitos e heterogeneidades nas paredes. 

Actualmente, têm sido desenvolvidas algumas investigações e estudos nesta área devido às inúmeras 
preocupações relativas ao estado de degradação dos edifícios nos centros históricos. Estes estudos 
alertaram para a necessidade de se proceder, previamente, à avaliação do estado de conservação e 
segurança dos edifícios e, seguidamente, efectuar a reabilitação dos edifícios tentando não adulterar as 
características culturais e históricas originais. 

O centro histórico do Porto é uma zona com inúmeros edifícios antigos, num estado de degradação 
notável. Como se pode verificar pela observação da Fig.1.1., os edifícios apresentam-se na maioria em 
médio ou mau estado de conservação, sendo urgente definir acções de sensibilização para a sua reabi-
litação, com o objectivo de preservar e manter o património cultural edificado. Algumas das zonas do 
centro histórico do Porto já se encontram em processo de reabilitação devido à actividade da SRU 
(Sociedade de Reabilitação Urbana), empresa do Estado e da Câmara Municipal do Porto que conduz 
o processo de intervenção nos edifícios e actua como intermediário entre proprietários e investidores 
(Loza, 2005).  
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Fig.1.1. - Estado de conservação dos edifícios no centro histórico do Porto
1
.  

 

1.2. OBJECTIVOS  

Foi propósito deste trabalho de investigação fazer uma caracterização geométrica e mecânica das alve-
narias, partindo de vários casos de estudo com vista à sua comparação e tipificação. O campo de 
investigação incluiu duas zonas urbanas, sendo uma no centro do Porto e outra no centro de Vila Nova 
de Gaia. Após uma revisão da literatura sobre esta temática, foi usada a seguinte metodologia: levan-
tamento fotográfico e inspecção visual in situ; tratamento da imagem por aplicações informáticas; 
utilização de resultados de ensaios com macacos planos simples e duplos e ensaios sónicos; recolha de 
amostras de pedra e de argamassa; ensaios em laboratório da pedra (compressão, módulo de elastici-
dade). O trabalho incluiu ainda uma modelação numérica de duas paredes que foram ensaiadas em 
laboratório à compressão. Estes estudos tiveram como objectivo fornecer dados geométricos e mecâ-
nicos da alvenaria, que possam ser integrados numa possível base de dados a construir em investiga-
ções futuras e proceder a uma análise de sensibilidade da alvenaria com vista a uma melhor percepção 
da influência do tipo de material no seu comportamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Imagem disponibilizada pela Câmara Municipal do Porto 
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ENQUADRAMENTO 

 

 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com o principal objectivo de uma melhor caracterização das paredes de alvenaria, recorreu-se a casos 
de estudos já descritos por outros autores, no intuito de se aglomerar o máximo de informação possí-
vel. Embora sejam muitos os investigadores que, na literatura consultada, desenvolveram esta temáti-
ca, abordar-se-á, essencialmente, o estado de arte relativo a alguns casos típicos descritos em Portugal 
e em Itália. Para tal, procedeu-se a uma pesquisa de casos de estudo, nos países citados, como forma 
de enriquecer e ampliar este trabalho de investigação. 

 

2.2. ESTUDO NO CENTRO HISTÓRICO DE BRAGANÇA 

Um dos estudos assente em Portugal relatado por Roque (2002), tomou lugar no Centro Histórico de 
Bragança, tratando-se de um edifício habitacional, do qual se desconhece a época de construção, 
embora com a ajuda de estudos arqueológicos, se pense que date do séc. XII. Para se atingir o objecti-
vo pretendido, recorreu-se ao levantamento geométrico e estrutural do edifício e à execução de ensaios 
experimentais in situ, nomeadamente ensaios de macacos planos, simples e duplos e inspecções 
visuais com câmara boroscópica. O edifício, com disposição em gaveto, composto por três pisos (o 
rés-do-chão e dois pisos elevados), caracteriza-se por paredes mestras em alvenaria de pedra muito 
irregular (xisto), em forma e dimensão, com espessura de 75 cm na base e de 50 cm no topo. As pare-
des apresentavam fraco estado de conservação devido às inúmeras anomalias observadas, como fen-
das, deformações, etc. Com a finalidade de caracterizar a alvenaria das paredes mestras foram abertas 
quatro janelas de observação com cerca de 1,20 x 1,20 m2, duas no rés-do-chão (janela 1 e 2) e outras 
duas no primeiro andar (janela 3 e 4), sendo de salientar que as do rés-do-chão apresentavam alvenaria 
em melhor estado de conservação que as dos pisos elevados. Verificou-se que se trata de uma alvena-
ria de pedra muito irregular e de dimensão pequena a média aglutinada, com barro e as juntas apresen-
tando significativo número de pequenas pedras auxiliares de assentamento ou enchimento. Foram rea-
lizados vários ensaios in situ, iniciando-se pela inspecção com câmara boroscópica, através da qual se 
identificou uma elevada percentagem de vazios interiores e um grau de desagregação do material ele-
vado. Em seguida, foi efectuado o ensaio de macacos planos simples, no qual se verificou uma simila-
ridade entre os valores de tensão estimados e os da tensão medidos no local concluindo-se que a dis-
tribuição de tensões na secção é aproximadamente uniforme. Não foi possível realizar o ensaio na 
janela 4 devido à fraca coesão e debilidade que esta alveanria apresentava. De referir que, devido às 
paredes serem elementos de elevada hiperestaticidade, é corrente que se estabeleçam caminhos prefe-
renciais de carga o que leva a uma concentração de tensões em algumas zonas em detrimento de outras 
o que se pode reflectir nos ensaios. Os respectivos valores de tensão instalados rondam em média os 
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0,11 MPa. Após o conhecimento destes valores foram utilizados macacos planos duplos com a finali-
dade de se retirar valores da tensão de rotura à compressão e do módulo de elasticidade. Obtiveram-se 
como resultados valores médios da tensão de rotura à compressão compreendidos no intervalo 0,60 
MPa a 0,80 MPa e valores do módulo de elasticidade que variaram entre 0,80 GPa e 1,20 GPa. Os 
resultados respectivos a cada janela são apresentados no Quadro 2.1.  

 

Quadro 2.1. - Características mecânicas da alvenaria de pedra do edifício situado no centro histórico de Bragan-

ça (Roque, 2002). 

Janela 
σinstalada 
(MPa) 

frotura 
(MPa) 

E 
(GPa) 

1 0.13 0.70 – 0.80 0.30 – 0.60 

2 0.11 0.8 – 1.00 1.50 – 2.20 

3 0.08 0.40 – 0.50 0.50 – 0.75 

Valores médios - 0.60 – 0.80 0.80 – 1.20 

 

Com base nestes resultados o autor concluiu que a capacidade resistente da alvenaria à compressão é 5 
a 8 vezes maior que os valores da tensão instalada (sob a acção do peso próprio). 

 

2.3. ESTUDO NA VILA DE TENTÚGAL 

Foi desenvolvido outro caso de estudo em Portugal, na Vila de Tentúgal, numa casa solarenga. O edi-
fício estudado por Pagaimo (2004) é constituído por rés-do-chão, 1ºandar e sótão, e apresenta uma 
alvenaria de pedra (calcário) assente em argamassa de barro, de juntas desalinhadas, assentamento 
irregular. O autor mencionou que como a espessura das paredes é de 0,65 m, esta deverá apresentar 
dois paramentos com ligação. As paredes encontram-se pouco deformadas, sem empenos, fendilhação, 
etc. Para determinar as características mecânicas da alvenaria executaram-se ensaios in situ com 
macacos planos duplos e os resultados obtidos em valores médios foram para a resistência à compres 
1,12 MPa e para o módulo de elasticidade 0,34 GPa. O investigador concluiu que, com os parâmetros 
obtidos dos ensaios de macacos planos duplos, a resposta deste tipo de alvenaria é, principalmente, 
controlada pela argamassa e aparelho, e não pelo tipo de pedra usado. Com os dados obtidos foi criada 
uma base de dados com a caracterização tipológica das alvenarias do local, complementada com uma 
caracterização mecânica obtida a partir dos ensaios in situ já referidos.  

 

2.4. ESTUDOS REALIZADOS POR CASELLA – ALGUNS EXEMPLOS  

Foi realizada uma compilação do estudo realizado por Casella (2003)  relativo à construção murária, 
que abrange toda a área de Portugal, apresentando vários tipos de construção em alvenaria, com dife-
rentes materiais e técnicas e, posteriormente, uma análise mecânica e química dos materiais (pedra e 
argamassa). Um dos casos que despertou interesse para este trabalho localiza-se no concelho de Caste-
lo Branco, na freguesia de Monsanto. O edifício é utilizado unicamente para habitação e apresenta 
uma estrutura vertical em alvenaria de pedra (granito) com aparelho simples. A parede estudada tem 
espessura de 60 cm, a argamassa é de assentamento e é constituída por barro e cal aérea. A resistência 
à compressão do granito determinada foi de 58,5 MPa, utilizando provetes aproximadamente cúbicos 
com secção compreendida no intervalo de 3 a 10 cm2. Em relação à análise química da pedra e da 
argamassa os resultados obtidos estão indicados no Quadro 2.2, e são expressos em % ponderal com 
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excepção dos elementos: Ba, Zr, Sr, Rb e Mn que se apresentam em mg/Kg. Constataou-se assim que 
o granito é constituído principalmente por Rubídio, Manganês e Dióxido de Silício e a argamassa 
apresenta grande quantidade de Manganês, Bário e Estrôncio.  

 

Quadro 2.2. – Análise química do granito e da argamassa (Casella, 2003). 

Amostra 
(%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O TiO2 CaO MgO 

Pedra 69,45 19,65 1,01 5,16 4,00 0,10 0,38 0,16 

Argamassa 36,75 10,90 1,42 2,53 0,21 0,51 31,79 15,73 

 

Amostra 
(mg/Kg) 

Ba Zr Sr Rb Mn 

Pedra 67 10 20 638 244 

Argamassa 361 76 174 53 968 

 

Outro caso referido considerado relevante para o estudo das paredes de alvenaria de granito, consite 
numa casa de habitação que se situa no concelho de Mondim de Basto, na freguesia de Ermelo. As 
paredes com espessura de 60 cm apresentam aparelho simples e junta seca. A resistência à compressão 
obtida para o granito foi de 20 MPa, e as características químicas da pedra apresentaram os mesmo 
valores que o caso anterior, indicados no Quadro 2.2. Segundo a autora no intuito de facilitar a análise 
de estabilidade existe bibliografia com recomendações relativas às características mecânicas dos mate-
riais que deve ser consultada previamente. Por exemplo, para a resistência à compressão os valores 
recomendados pelo Instituto Eduardo Torroja, estão indicados no Quadro 2.3.  

 

Quadro 2.3. – Resistência à compressão de cálculo da alvenaria de pedra (Casella, 2003). 

Tipo de 
pedra 

Resis-
tência 

da 
pedra 
(MPa) 

Cantaria Alvenaria corrente 

Seca, 
com bom 
ajuste das 

faces 

Silhares 
h>0.30m 
Arg. >M4 

Silhares 
h<0.30m 
Arg. >M4 

Com fiadas 
definidas 
Arg. >M4 

Irregular 
Arg. 

>M0.5 
Seca 

Granito 
>100 8.0 6.0 4.0 2.5 1.0 0.7 

Basalto 

Arenito 
quartzoso 

>30 4.0 3.0 2.0 1.2 0.8 0.6 
Calcário duro 

Mármore 

Arenito cal-
cário 

>10 2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 
Calcário 
brando 

. 

Em relação ao módulo de elasticidade é aconselhado pela autora multiplicar por 1000 vezes a resistên-
cia à compressão da pedra utilizada. É de referir que o número associado à letra M presente no Quadro 
2.3. representa a resistência da argamassa em MPa.  
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2.5. ESTUDOS EM ITÁLIA 

Em Itália, já foram feitos vários estudos relacionados com as características da alvenaria de pedra e o 
seu comportamento perante sismos. Estes estudos têm vindo a decorrer ao longo de mais de 50 anos, 
segundo Binda (2001) principalmente após a Segunda Guerra Mundial, momento em que começou a 
haver maior sensibilização para a reabilitação e restauração dos edifícios devido aos danos nos edifí-
cios recorrentes desta guerra. Ao longo deste período também ocorreram muitos sismos na zona medi-
terrânica o que levou a aprofundar os conhecimentos sobre o comportamento da alvenaria em zonas de 
maior sismicidade. O estudo desenvolvido em Itália tem como principal propósito a classificação das 
principais tipologias dos edifícios em cada zona, com o intuito de criar modelos mecânicos da alvena-
ria para conseguir interpretar e prever mecanismos de colapso das paredes e classificar os principais 
danos causados pelas acções externas. Esta análise tem levado a uma maior compreensão das paredes 
de alvenaria e ao desenvolvimento de técnicas mais eficazes de reparação e reforço das paredes. De 
referir ainda a dificuldade em modelar estruturas de alvenaria devido à inexistência de leis representa-
tivas dos materiais constituintes, pois estes não apresentam algumas características presentes em 
outros materiais como a homogeneidade, a isotropia e o comportamento elástico.  

Devido aos inúmeros sismos que afectaram várias regiões em Itália, foram levado a cabo vários estu-
dos em diferentes paredes de alvenaria de pedra, tendo em conta as respectivas secções transversais. 
Esse estudo consistiu numa análise mais minuciosa das paredes, em que inicialmente foram retiradas 
fotografias niveladas e registadas características geométricas das pedras e das juntas, manualmente, e 
posteriormente essa informação foi tratada em computador. Isto levou à criação de uma base de dados 
organizada em tabelas, que contêm a informação geométrica da parede, a percentagem do seu material 
constituinte pedra, argamassa e vazios, e um gráfico representativo da percentagem de vazios e respec-
tiva dimensão (Fig.2.1.). 

 

 

Fig.2.1. – Exemplo de uma secção transversal incluída na base de dados organizada (Binda, 2001). 
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A criação desta base de dados, apresenta elevada importância na caracterização mecânica da alvenaria, 
o que é fundamental para levar a cabo uma intervenção e prevenção conservativa dos edifícios antigos. 
Esta base de dados já contém mais de 200 diferentes secções transversais, provenientes de várias 
regiões em Itália (Lombardia, Friuli, Liguria, Basilicata, Trentino), o que permite comparar diferentes 
tipologias entre várias zonas. Com todos estes parâmetros e adicionando as propriedades mecânicas, 
químicas e físicas dos materiais foi possível obter uma melhor percepção sobre o comportamento dos 
diferentes tipos de alvenaria, embora devido ao elevado número de diferentes alvenarias existentes, em 
tijolo e em pedra, é necessário continuar com esta investigação intensiva de casos de estudo. É tam-
bém relevante referir que a existência de inúmeros casos de alvenarias diferentes não se deve só à uti-
lização de diferentes materiais, mas também aos diversos tipos de técnicas de construção. Para acres-
centar a esta informação a autora refere que foram realizados vários estudos, nos anos 90, por Giuffrè, 
sobre as diferentes tipologias de comportamento mecânico da alvenaria de pedra, baseadas, primeira-
mente numa inspecção visual das características e posteriormente foi realizada uma classificação tipo-
lógica das respectivas paredes. Estes dados foram condensados num ábaco (Fig.2.2.), onde foi dada 
especial ênfase às tipologias de alvenaria e materiais utilizados em função do local submetido ao estu-
do (Fig.2.3.). Foram sujeitos a análise outros parâmetros relacionados com a alvenaria para obter uma 
avaliação qualitativa do comportamento da alvenaria, tais como a dimensão, a forma e a trabalhabili-
dade da pedra, a quantidade e qualidade da argamassa, a presença de cunhas, a textura da alvenaria, a 
presença de ligações entre panos e travadouros, características da secção transversal e homogeneidade 
dos materiais.  

 

 

Fig.2.2. – Ábaco relativo à secção transversal indicando muito boa, boa ou pobre conexão entre os materiais 

(Binda, 2001). 
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Fig.2.3. – Percentagem de materiais constituintes da alvenaria por localidade e dimensão (Binda, 2001) 

 

Outro dos estudos realizados por Giuffrè, descrito pela autora foi relativo à influência do uso de trava-
douros em secções transversais de paredes. Verificou-se que a possibilidade de colapso aumenta com a 
diminuição do uso de travadouros, o que permite afirmar que os travadouros proporcionam estabilida-
de à secção transversal. Para ampliar estes estudos, vários ensaios, não destrutivos e destrutivos, foram 
realizados para obter características de deformabilidade dos materiais, como o ensaio com macacos 
planos simples, que permitiu estimar os estados de tensão das paredes e os ensaios de macacos planos 
duplos na avaliação da capacidade resistente e de deformabilidade das paredes.  
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3 

ALVENARIA DE PEDRA 

 

 

3.1. O CONCEITO 

A alvenaria é um material derivado da associação de elementos resistentes, como tijolos, blocos, 
pedras, etc., unidos entre si geralmente por argamassa (Fig.3.1.). A argamassa é utilizada como mate-
rial ligante e é substituída em alguns casos por terra, argila ou substâncias orgânicas. Resulta, assim, 
um material heterogéneo apresentando cavidades ou vazios interiores com uma fraca ligação entre os 
elementos, que tem como principais características uma relativa boa resistência à compressão e uma 
fraca resistência à tracção (Roque, 2002). As paredes de alvenaria de pedra e de tijolo cerâmico maci-
ço são os elementos estruturais mais comuns nas construções antigas.  

 

 

Fig.3.1. - Componentes da alvenaria de pedra (Roque, 2002). 

 

Como a alvenaria é resultante de um conjunto de elementos que exibem características, geométricas, 
mecânicas e físicas muito diversificadas é necessário fazer uma análise global da estrutura para obter 
resultados coerentes das propriedades mecânicas do conjunto. Embora a pedra apresente valores de 
resistência à compressão elevados, quando aglutinada à argamassa perde, no seu conjunto, estas carac-
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terísticas de resistência pois a argamassa é um material mais pobre, com fraca resistência à compres-
são e ao corte e muito fraca resistência à tracção. Paradoxalmente, apesar desta fraca ligação entre os 
elementos, as estruturas antigas têm resistido ao longo de séculos (Huerta, 2001). 

Relativamente às características mecânicas da alvenaria é de elevada importância referir que, até ao 
séc. XIX, a baixa resistência à tracção das alvenarias é que definiu a arquitectura dessa época. Quanto 
à resistência à compressão das alvenarias é determinada principalmente pelo grau de confinamento 
lateral dos panos, pela presença de material incoerente no núcleo e pela existência e distribuição de 
vazios (Casella, 2003). 

Pretendendo classificar a alvenaria como material, Pinho (1997) refere que, as paredes dos edifícios 
antigos podem ser agrupadas de acordo com a função desempenhada (Quadro 3.1.) e com a sua natu-
reza, dimensão, grau de aparelho e material ligante. 

 

Quadro 3.1. - Classificação das paredes dos edifícios e muros antigos de acordo com a sua função. 

Designação Função Observações 

Paredes mestras 

Paredes resistentes, interio-

res ou exteriores, normal-

mente de grande espessura 

- 

Paredes divisórias ou de 

compartimentação 

Dividem a zona limitada pelas 

paredes mestras 

Tabiques é a designação 

atribuída quando não supor-

tam cargas e delimitam divi-

sões pequenas 

Muros de suporte 

Servem de apoio para as 

terras de aterros ou escava-

ções e de revestimento dos 

seus taludes 

São muros de gravidade 

Muros de vedação Fixam ou fecham um espaço - 

Muros de revestimento 
Protegem os taludes dos 

agentes atmosféricos 

Apresentam espessura redu-

zida e inclinação semelhante 

à dos taludes 

 

Segundo refere Pinho (1997) a natureza e as características dos materiais utilizados nas paredes de 
alvenaria de pedra podem ser reunidos deste modo:  

� Parede de alvenaria de pedra seca / Empedrados que é constituída por pedras assentes por jus-
taposição, sem argamassa mas travadas entre si; 

� Parede de alvenaria ordinária (corrente) que apresenta pedras toscas, irregulares tanto em for-
ma como dimensão, unidas por argamassa ordinária; 

� Parede de alvenaria de pedra aparelhada que é composta por pedras irregulares aparelhadas 
numa das faces e ligadas entre si por argamassa ordinária; 

� Parede de cantaria que é constituída por pedras com as faces devidamente aparelhadas (canta-
ria), normalmente de grandes dimensões e com formas geométricas definidas, ligadas por 
argamassa ou então sobrepostas e justapostas; 
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� Paredes mistas que são de alvenaria e cantaria, de pedra e tijolo, de alvenaria com madeira, 
etc. 

Neste trabalho vai ser dada maior relevância às paredes resistentes que se podem apresentar como, 
paredes de fachada (frente e tardoz) e empena (paredes laterais) que se estendem até ao espigão do 
telhado. Segundo Binda (1998) deve ser feita uma classificação tipológica relativamente às caracterís-
ticas construtivas das paredes mestras com base em quatro parâmetros: 

� As pedras: de acordo com a forma das pedras usadas (trabalhadas ou não trabalhadas), a natu-
reza ou origem, as dimensões, a cor e o estado de conservação; 

� A secção, referente à tipologia construtiva: o número de paramentos (panos) e a sua espessura, 
o grau de sobreposição (ou imbricamento) entre paramentos, a existência de perpianhos ou 
travadouros que façam a ligação entre os paramentos, ou de cunhas ou calços de assentamen-
to, a dimensão e distribuição de vazios e a percentagem de cada elemento (pedra, argamassa e 
vazios); 

� O assentamento: em relação à textura e regularidade das superfícies de assentamento e sua 
disposição, evidenciando a presença de calços ou cunhas, executadas com pedras de menor 
dimensões, seixos de assentamento); 

� A argamassa: que é utilizada como ligante, devendo se identificar a sua consistência, o 
desempenho, a espessura das juntas, a cor, o diâmetro, a forma e a cor dos agregados. 

A presença de perpianhos e travadouros é comum nas construções antigas. Estas pedras aparecem 
colocados transversalmente ao longo de toda a espessura da parede cooperando para uma estrutura 
mais sólida e estável. Estes elementos proporcionam informação sobre o grau de ligação estabelecido 
entre paramentos e sobre a apetência da parede para fenómenos de derrubamento (Casella, 2003).  

É importante referir que para se obter uma análise correcta do comportamento estrutural das estruturas 
em alvenaria de pedra, deve-se iniciar por um estudo exaustivo de casos, principalmente das diferentes 
geometrias existentes e das várias técnicas de construção e ter em conta vários parâmetros como, o 
tipo de acabamento ou aparelho (Fig.3.2.), o tipo de assentamento (Fig.3.3.), o estado de degradação 
em que se encontra a estrutura, a distribuição e percentagem dos vazios, a composição química da 
argamassa, etc. 

 

 

Fig.3.2. - Classificação das alvenarias de pedra quanto ao tipo de aparelho (Pagaimo, 2004). 
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Fig.3.3. - Classificação das alvenarias de pedra quanto ao tipo de assentamento (Pagaimo, 2004). 

 

Esta variedade de paredes em alvenaria de pedra é principalmente subordinada aos seguintes aspectos: 
à forma das pedras, que interfere nas técnicas de construção, tipo de aparelho, regularidade das juntas 
de argamassa e a sua espessura, utilização de cunhas, etc.; à presença de travadouros; e à distribuição e 
dimensão dos vazios que facilita na determinação da qualidade da construção (Casella, 2003). 

Como mencionado anteriormente, é fundamental analisar a secção transversal das paredes e definir o 
número de paramentos e o seu grau de sobreposição. Segundo estudos relativos a edifícios históricos 
danificados pelos sismos realizados em Itália (Binda & Penazzi, 2000), definiram-se três tipos de 
paramentos (Fig.3.4.): 

� Paredes de pano simples: 
� de pedra transversal única; 
� de pedra transversal única com rebocos espessos; 
� de grande espessura (normalmente com mais do que uma pedra transversal). 

� Paredes de dois panos: 
� sem ligação ( paredes com dois paramentos completamente separados por uma junta 

vertical ao longo do interface de contacto, que pode ser seca ou com argamassa e cas-
calho); 

� com ligação: que pode ser feita por simples sobreposição (as pedras dos panos sobre-
põem-se um pouco) ou por pedras transversais (usam-se perpianhos ou travadouros); 

� Paredes de três panos ou dois panos com enchimento: possuem uma secção resistente, hetero-
génea, com dois panos exteriores separados por uma camada interior, o núcleo (de pequena ou 
grande espessura), de fraca qualidade constituído por material de enchimento num conjunto de 
material mais grosseiro (resto de blocos e pedras com juntas de argamassa intercaladas) ou por 
material relativamente homogéneo, solto ou parcialmente ligado, com muitos vazios. 
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Fig.3.4. - Classificação das secções das paredes de alvenaria segundo o número de panos (Pagaimo, 2004). 

 

No caso de paredes com mais do que um pano muitas vezes, a ligação transversal entre panos, é fraca, 
é feita pela argamassa, ou por vezes é nula, sendo os panos desligados um do outro. O tipo de ligação 
transversal entre panos é classificado, segundo a Fig.3.5., de acordo com Valluzzi (2000).  

 

 

Fig.3.5. - Ligação transversal entre paramentos: (a) em conglomerado monolítico, (b) ligação reticulada, (c) liga-

ção por sobreposição e (d) ligação plana.  

 

É importante salientar que há vários factores que podem auxiliar na determinação do estado de altera-
ção das pedras; segundo Casella (2003) os que mais interferem são: 

� O tipo de pedra, devido à sua composição química, isto é, da estrutura dos vazios interiores, às 
propriedades mecânicas dos minerais constituintes e ao tipo de trabalho a que foi sujeita, por 
exemplo, tipo de corte; 

� Os factores climáticos, como por exemplo a acção do vento, da água, do gelo e de alterações 
de temperatura; 

� Os factores físicos, como as cargas a que se encontra submetida e possíveis roturas devido a 
sismos ou a assentamentos do terreno; 

� Os factores químicos, isto é, a existência de sais solúveis e de compostos químicos minerais 
que possam reagir com os gases presentes na atmosfera devido à poluição; 

� Os factores microbiológicos, como o ataque de fungos. 

A caracterização do tipo de pedra como foi referido anteriormente é muito importante para obter uma 
análise mais rigorosa. Em Portugal, existe uma gama de diferentes pedras utilizadas na construção 
como granitos, basaltos, calcários, etc. Estudar os vários tipos de pedra e determinar a sua resistência e 
rigidez é um factor relevante para a determinação do comportamento de uma parede de alvenaria de 
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pedra. No Quadro 3.2. apresenta-se um resumo de diferentes tipos de rochas existentes em Portugal e 
algumas das suas características fundamentais para este estudo. De referir que os valores da resistência 
das pedras ígneas indicados no Quadro 3.2. por Casella (2003) revelam-se altos comparando com os 
valores obtidos neste trabalho através dos ensaios à compressão, os quais atingiram no máximo 70 
MPa. 

 

Quadro 3.2. – Caracterização das pedras mais utilizadas em Portugal (Casella, 2003). 

Origem 
Tipo de 
rocha 

Densidade 
g/cm

3
 

Resistência 
MPa 

Trabalhabilidade 
Aderência da 
argamassa 

Ígnea granitos 2,5 a 3,0 150 a 270 variável muito boa 

Eruptiva basalto 2,8 a 3,3 300 difícil má 

Sedimentar calcários 1,8 a 2,6 60 a 150 boa variável 

Metamórfica 

arenitos  30 a 130 variável variável 

mármores 2,4 a 2,8 110 a 180 boa boa 

xisto 2,5 a 3,0 80 a 130 variável variável 

 

As construções em alvenaria de pedra diferem muito umas das outras pois resultam da aglomeração de 
vários factores como, a escolha do tipo de alvenaria, que depende do local e de onde é extraído o 
material, a qualidade do trabalho a executar, a experiência nesse campo e ao fim a que se destina a 
obra, se a um monumento, casa particular, etc.. Todo este conjunto de características determina o tipo, 
qualidade e perfeição do aparelho produzido. 

Outro parâmetro importante de analisar, que interfere muito no comportamento das paredes de alvena-
ria é a argamassa utilizada. A argamassa provém da mistura de um conjunto de elementos, água, agre-
gados pequenos (areia, pó de pedra, etc.) e pelo menos um aglomerante, que aparece como cal, gesso 
ou cimento. Os tipos de argamassas normalmente usados são: argamassa de cimento, argamassa de cal 
hidráulica, argamassa de cal aérea, argamassa de cal aérea e cimento, e argamassa de cal aérea aditiva-
da, com pozolanas, pó de tijolo e outros aditivos minerais (Veiga, 2003). As argamassas utilizadas nas 
paredes dos edifícios também dependem muito da zona onde a construção se encontra, pelo que a 
diversidade de materiais disponíveis difere de local para local. Consoante a zona são utilizados dife-
rentes materiais na composição da alvenaria. O comportamento da argamassa contribui muito para o 
monolitismo e solidez da parede, pois é esta que faz a transmissão de todas as acções que actuam na 
estrutura para a fundação (Mohamad, 2007). Deste modo devido à relevante função que esta desempe-
nha na alvenaria foram estabelecidos limites e características por Veiga (2003) representados no Qua-
dro 3.3., que garantem de um modo geral o comportamento das paredes mais frequentes no Sul de 
Portugal. 

 

Quadro 3.3. – Requisitos para as características mecânicas da argamassa (Veiga, 2003). 

Uso 
Características Mecânicas (MPa) 

Resistência à tracção Resistência à compressão E 

Juntas 0,4 – 0,8 0,6 - 3 3000 -6000 
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4 

CLASSIFICAÇÃO DAS PAREDES DE 
ALVENARIA 

 

 

4.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

Segundo Casella (2003) perante um caso de estudo deve-se adoptar uma abordagem por fases. Essa 
abordagem deve incluir a recolha de dados sobre o aparelho existente, técnicas de construção e mate-
riais usados, o levantamento geométrico de irregularidades, a inspecção da construção utilizando 
ensaios in situ, como os ensaios com macacos planos simples e duplos e os ensaios sónicos. Para os 
diferentes casos de estudo do presente trabalho procurou-se adoptar este procedimento para obter 
resultados coerentes aplicando uma ficha tipo em cada caso de estudo desenvolvida por Almeida 
(s.d.). No Anexo 1 apresenta-se um exemplo de aplicação da ficha e suas instruções. 

Com o intuito de se obter uma adequada caracterização das paredes de alvenaria recorreu-se a um 
estudo exaustivo de casos na zona do Porto. De salientar que no Porto, a pedra predominante é o grani-
to, sendo as paredes estudadas são de alvenaria de granito. Alguns dos casos de estudo localizam-se no 
centro histórico do Porto, uma zona com inúmeros edifícios antigos.  

Para obter mais informações sobre os edifícios recorreu-se a documentos produzidos pela SRU - 
Sociedade de Reabilitação Urbana, uma sociedade anónima de capitais unicamente públicos, cujos 
accionistas são o Instituto Nacional de Habitação (INH) e a Câmara Municipal do Porto (CMP) e tem 
como principal fim promover a reabilitação e reconversão urbanas da Baixa Portuense.  

Nos casos de estudo que vão ser apresentados de seguida, esclarece-se que as medidas das pedras são 
relativas à sua diagonal. Por outro lado, procedeu-se ao agrupamento das pedras segundo a sua dimen-
são na diagonal: pedras grandes para valores maiores que 80 cm, pedras médias para valores entre 50 
cm e 80 cm, pedras pequenas para valores entre 10 cm e 50 cm e pedras miúdas para valores menores 
que 10 cm. 

 

4.2. CASO DE ESTUDO 1 – RUA MOUZINHO DA SILVEIRA Nº320 

Um dos edifícios estudados situa-se na Rua Mouzinho da Silveira nº320, está inserido numa área clas-
sificada como Património Mundial da UNESCO e encontra-se numa zona estabelecida como Zona de 
Intervenção Prioritária. Esta zona foi limitada pela SRU e segundo um estudo estatístico realizado ao 
longo de toda a área do Porto, é uma das zonas onde se concentra uma maior degeneração económica, 
social e urbana. Como estes edifícios apresentam um elevado valor urbanístico, quando se proceder à 
sua reparação devem ser mantidas e qualificadas as fachadas existentes. A maioria dos edifícios neste 
quarteirão apresenta duas frentes, uma para a Rua Mouzinho da Silveira e outra para a Rua do Corpo 
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da Guarda. Como se pode verificar através de uma breve análise da Fig.4.1., muito dos edifícios 
encontram-se em mau estado ou em ruínas, necessitando de reabilitação urgente. A informação relati-
va a este edifício foi obtida do relatório elaborado por Amaral (Amaral et al, 2007)  

 

 

Fig.4.1. – Estado de conservação dos edifícios na unidade de intervenção Mouzinho da Silveira/Corpo da Guarda 

(Amaral et al, 2007). 

 

A Rua Mouzinho da Silveira foi aberta em 1877, o que provocou grandes alterações em toda a envol-
vente, tendo sido sujeita a muitas expropriações e posteriormente a realinhamento e reconstrução das 
fachadas do lado da nova rua, tendo sido a maioria dos edifícios construídos no séc. XIX, nomada-
mente da década de 1890 a 1900. O edifício em estudo, indicado na Fig.4.2. com u número 18, situado 
na Rua Mouzinho da Silveira nº 312 deve ter sido erguido nessa mesma altura.  

 

 

Fig.4.2. - Propriedade das parcelas no quarteirão Mouzinho da Silveira/Corpo da Guarda (Amaral et al, 2007). 
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4.2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS PAREDES 

O edifício encontra-se actualmente em obras de reabilitação evidenciando um estado de degradação 
considerável, sendo necessária uma intervenção a nível estrutural, mas mantendo as principais paredes 
mestras de meação (empenas). Os elementos horizontais, como vigas, são a maioria em madeira. Rela-
tivamente à cobertura, é inclinada e em madeira. Neste edifício foram estudados dois troços da mesma 
parede indicados na Fig.4.3., nos quais se pôde observar o tipo de aparelho. A parede de alvenaria de 
granito apresenta pedras de dimensão grande, disposição dos vazios dispersa, juntas aproximadamente 
regulares como se pode verificar na Fig.4.4. Devido à presença de barras de escoramento inerente às 
obras em curso de reabilitação, foram apenas analisados dois troços da mesma parede para determinar 
as características geométricas. 

 

 

Fig.4.3. – Planta do Rés-do-chão com a indicação da parede estudada
1
. 

 

Depois de uma análise aprofundada a um dos troços da parede, Fig.4.4., constatou-se que a percenta-
gem de pedra é aproximadamente 81%, e de restante material 19%, isto é, a quantidade de pedra é 
muito mais elevada do que a de argamassa, vazios e restante material. A parede apresenta um granito 
com uma cor acinzentada e alguma arenização da argamassa. Relativamente às dimensões das pedras, 
refere-se que a sua medida na diagonal varia entre 23 cm a 91 cm e que predominam as pedras de 
dimensão média e grande, valores entre os 53 cm e 91 cm. O aparelho é irregular, e podem observar-se 
algumas pedras miúdas utilizadas como calços das pedras de maior dimensão. Relativamente à arga-
massa aparenta ser constituída por cal e saibro, o que lhe confere a cor creme, e apresenta dois tipos de 
função, enchimento e assentamento. 

 

                                                           
1
 Planta disponibilizadas pela SRU 

A2 A1 
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Fig.4.4. – Levantamento geométrico da parede A1. 

 

Em relação ao outro troço analisado (Fig.4.5.), verifica-se que as pedras que predominam são de 
pequena e média dimensão, valores entre os 38 cm e 73 cm, o aparelho é irregular, o que leva a cons-
tatar que existe uma semelhança dos materiais e das suas características nos diferentes troços estuda-
dos. Neste caso, a percentagem de pedra foi de 80% e de restante material 20% (incluindo vazios e 
argamassa). Verificou-se uma homogeneidade ao longo da parede tanto em percentagem de material 
como em dimensão das pedras. Pode-se visualizar na Fig.4.5. a disposição das pedras, a sua dimensão, 
e a presença de uma argamassa cor creme, que aparenta ser composta por cal e saibro, usada como 
enchimento e assentamento. Relativamente à secção transversal desta parede, não foi possível estudá-
la devido à inexistência de aberturas ou vãos que possibilitassem observar as características e dimen-
sões da secção, embora tenhamos sido informados que a espessura da parede ronda os 40 cm.  

Concluiu-se, assim, que as características de ambos os troços são similares; registando-se uma unifor-
midade ao longo de toda a parede quanto à disposição e quantidade de materiais: elevada percentagem 
de pedra e um aparelho predominantemente irregular. 

 

1,15 m 
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Fig.4.5. – Levantamento geométrico da parede A2. 

 

Para findar a análise deste edifício elaborou-se o Quadro 4.1. no qual se aglomerou toda a informação 
relevante relativa às duas amostras de parede analisadas. Pela análise dos resultados constata-se que a 
parede A1 apresenta pedras de maior dimensão e a percentagem de pedra é semelhante à da parede A2 
analisada.  

 

Quadro 4.1. – Características das paredes 

Características 
das paredes 

%Pedra 
%Restante 

material 
Tipo de 

aparelho 
Dimensão das 

pedras 
Espessura 

(cm) 
Secção 

transversal 

A1 81 19 Irregular 
Média a grande  

(53-91 cm) 
40 Perpianho 

A2 80 20 Irregular 
Pequena a média  

(38-73 cm) 
40 Perpianho 

 

4.3. CASO DE ESTUDO 2 – AVENIDA GOMES GUERRA 

Outro caso de estudo tomou lugar na Aguda, Concelho de Vila Nova de Gaia, na Avenida Gomes 
Guerra nº507. A casa estudada apresentada na Fig.4.6. já se encontra em algum estado de degradação, 
sendo actualmente habitada. A entidade responsável pela sua reabilitação é a Câmara Municipal de 
Gaia que proporcionou a visita ao local. As paredes do rés-do-chão encontram-se todas com reboco, 
não permitindo assim visualizar a pedra. No entanto, na cave há um compartimento, que serve de 
armazém, no qual as paredes de alvenaria de pedra (granito) têm a pedra à vista o que permite um 
estudo mais aprofundado. 

 

1,39 m 
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Fig.4.6. - Casa a estudar na Avenida Gomes Guerra. 

 

A planta da cave apresentada na Fig.4.7., ilustra as paredes a estudar neste edifício, parede B1 e B2. 
As paredes em estudo têm como principal destaque uma argamassa que difere das restantes estudadas 
no presente trabalho. Como se pode verificar na observação da Fig.4.8. apresenta uma cor escura e 
uma textura diferente das já analisadas, pensando-se que se estará na presença de uma argamassa 
composta por inertes locais que lhe conferem essas características. 

 

 

Fig.4.7. - Planta da cave indicando as paredes analisadas, paredes B1 e B2
2
. 

 

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS PAREDES 

As amostras de análise da parede estudadas têm dimensão pequena como se pode observar na Fig.4.8., 
devido ao estreitamento do armazém que impossibilitou a captação de um troço maior das paredes. 
Pode-se constatar a existência de sulcos nas juntas, encontrando-se as pedras bem delimitadas. O gra-
nito apresenta uma cor cinzenta e uma camada superficial um pouco deteriorada, possivelmente devi-

                                                           
2
 Planta disponibilizada pela Câmara Municipal de Gaia 

B2 

B1 
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do à parede se encontrar sem reboco. Relativamente ao aparelho este apresenta juntas regulares e o 
assentamento das pedras é aleatório. As pedras são, predominantemente, de pequena dimensão, 
variando entre 26 cm a 41 cm. Embora a amostra tenha dimensão reduzida, constatou-se no local que 
as características presentes no troço analisado se repetiam ao longo da parede. As percentagens resul-
tantes relativas à pedra e ao restante material foram, respectivamente, 86% e 14%, dominando subs-
tancialmente a pedra. 

 

 

 

Fig.4.8. - Levantamento geométrico da parede B1. 

 

A outra parede sujeita a análise foi a parede B2 identificada na Fig.4.9. O elemento de estudo repre-
sentado apresenta, predominantemente, pedras de pequena dimensão, valores entre 34 cm e 50 cm, de 
cor cinzenta, um aparelho irregular e um assentamento das pedras aleatório. A distribuição de vazios é 
dispersa ao longo da parede e como se pode constatar através da observação da Fig.4.9. há uma zona 
com argamassa de cimento que deve ter sido posta posteriormente, o que dificultou a leitura do alçado. 
Fez-se um estudo mais exaustivo para determinar a percentagem de materiais do qual resultou para a 
pedra 72% e para o restante material 28%. Prevê-se que a argamassa utilizada tenha sido a mesma que 
na parede anterior estudada. 

 

 

 

Fig.4.9. - Levantamento geométrico da parede B2. 

0,88 m 

0,87 m 
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Por fim, realizou-se o Quadro 4.2., com o intuito de aglomerar todos os dados adquiridos sobre as 
paredes estudadas neste edifício. Como se verifica pela análise do gráfico, a parede B1 que apresenta 
maior percentagem de pedra, tem dimensões das pedras inferiores à parede B2. Neste caso, constata-se 
que a maior dimensão de pedra não implica maior percentagem desta.  

 

Quadro 4.2. – Características das paredes. 

Características 
das paredes 

%Pedra 
%Restante 

material 
Tipo de  

aparelho 
Dimensão 
das pedras 

Espessura 
(cm) 

Secção 
transversal 

B1 86 14 
Irregular, 

assentamento 
aleatório,  

Pequena  
(26-41 cm) 

- Perpianho 

B2 72 28 
Irregular, 

assentamento 
aleatório 

Pequena  
(34-50 cm) 

- Perpianho 

 

4.4. CASO DE ESTUDO 3 – LARGO DE ALJUBARROTA 

Ainda em Vila Nova de Gaia foi estudado outro edifício, o convento Corpus Christi (Fig.4.10.), situa-
do no Largo de Aljubarrota nº13, à beira do rio Douro, propriedade da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia. O convento foi fundado em 1345, mas só no séc. XVII é que foi edificada a igreja e o 
corpo conventual. As alterações mais relevantes foram efectuadas no séc. XVII, no qual foi implanta-
do um novo edifício numa zona mais elevada devido às constantes cheias do rio Douro que provoca-
vam grandes estragos nos edifícios. A capela conventual apresenta uma planta centralizada octogonal, 
coberta por uma cúpula de pedra (Departamento Municipal do Planeamento do Património, 2005). Em 
1930 o convento foi entregue às Irmãs do Bom Pastor tendo sido criado um instituto feminino de edu-
cação e regeneração. Devido ao aumento das internadas houve a necessidade de se reconstruir a parte 
velha do convento que se encontrava em ruínas. Assim foi construída a ala Poente do convento já com 
uma arquitectura característica do Estado Novo. A maioria das paredes do edifício é de alvenaria de 
pedra (granito). 

 

 

Fig.4.10. - Convento Corpus Christi (Departamento Municipal do Planeamento do Património, 2005). 
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Fig.4.11. - Planta do rés-do-chão com a localização da parede em estudo
3
. 

 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PAREDE 

Devido ao edifício se encontrar na fase final de reabilitação só foi possível analisar uma parede, a úni-
ca que ainda se encontrava sem reboco, localizada no rés-do-chão (Fig.4.11.). A parede de alvenaria 
de pedra (granito) apresenta um aparelho irregular com a presença de calços de pedra e alguns de tijolo 
(Fig.4.12.). As juntas apresentam falhas de argamassa, pelo menos à superfície e a argamassa, de cor 
creme tem como principal função assentamento e prevê-se que seja constituída por cal e saibro. Rela-
tivamente ao aparelho este é irregular constituído por pedras de dimensão pequena, 10 cm a 50 cm, e 
algumas pedras miúdas com assentamento aleatório. Com o intuito de se adquirir mais informação 
sobre as características da parede foi realizada uma análise relativa à percentagem de material na 
amostra (Fig.4.12.). Os valores obtidos para a pedra e restante material, incluindo vazios e argamassa, 
foram, respectivamente, 64% e 36%, isto é, a percentagem de vazios, argamassa e outros materiais 
representa um valor significante o que já era de esperar devido à irregularidade e dimensão das pedras.  

 

 

 

Fig.4.12. – Levantamento geométrico da parede C. 

                                                           
3
 Planta disponibilizada pela Câmara Municipal de Gaia 

1,46 m 
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Para finalizar o estudo deste edifício elaborou
obtida da parede analisada. Como se pode verificar esta parede apresenta uma 
pedras miúdas e de pequena dimensão e percentagens de pedra mais
das anteriormente.  

 

Quadro 4.3. 

Características 
das paredes 

%Pedra 
%Restante 

material

C  64 36

4.5. CASO DE ESTUDO 4 – LARGO DOS 

Outro edifício alvo de estudo (Fig.4.13.)
se na área classificada de Património Mundial da Humanidade. Situa
Fig.4.14. O edifício está identificado com o número 1. N
mas deve remeter ao séc. XIX, pois a maioria do edificado no Largo dos Lóios foi construído neste 
século (Martins et al, 2007). O estado de conservação do edifício é mediano, apresentando algum
do de degradação evidente e encontra
por rés-do-chão, três pisos e um piso recuado, de planta poligonal sendo a cobertura e os pavimentos 
de madeira, típico destas construções antigas. A
tábuas costaneiras verticais com fasquiado horizontal, reboco
des resistentes são, na sua maioria, em perpianho de granito, embora se tenha encontrado uma parede 
em taipa de rodízio. O edifício já foi submetido ao longo dos anos a algumas alterações e tinha como 
principais funções, no rés-do-chão, comércio e
com uma frente (Fig.4.13.) no qual 
constatando-se ser de 24cm, em perpianho de granito 

 

Fig.4.13. 
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Para finalizar o estudo deste edifício elaborou-se o Quadro 4.3., com a informação mais relevante 
Como se pode verificar esta parede apresenta uma predominância de 

de pequena dimensão e percentagens de pedra mais reduzidas que as paredes estud

Quadro 4.3. – Características das paredes. 

Restante 
material 

Tipo de apare-
lho 

Dimensão 
das pedras 

Espessura
(cm)

36 
Irregular, 

assentamento 
aleatório,  

Pequena  
(10-50 cm) e 
pedra miúda 

- 

 

ARGO DOS LÓIOS 

(Fig.4.13.) localiza-se igualmente no centro histórico do Porto e insere
se na área classificada de Património Mundial da Humanidade. Situa-se no Largo dos Lóios nº 59, ver 

stá identificado com o número 1. Não se sabe ao certo a época de constru
mas deve remeter ao séc. XIX, pois a maioria do edificado no Largo dos Lóios foi construído neste 

. O estado de conservação do edifício é mediano, apresentando algum
do de degradação evidente e encontra-se presentemente num processo de reabilitação. É constituído 

chão, três pisos e um piso recuado, de planta poligonal sendo a cobertura e os pavimentos 
pico destas construções antigas. As paredes interiores são de tabique simples, apresentam 

fasquiado horizontal, reboco pardo e acabamento estucado, e as par
des resistentes são, na sua maioria, em perpianho de granito, embora se tenha encontrado uma parede 

de rodízio. O edifício já foi submetido ao longo dos anos a algumas alterações e tinha como 
chão, comércio e nos outros pisos, habitação. Trata-

no qual foi possível medir a espessura da parede meeira late
perpianho de granito (Costa et al, 2007). 

 

Fig.4.13. - Foto do alçado principal do edifício 

se o Quadro 4.3., com a informação mais relevante 
predominância de 

reduzidas que as paredes estuda-

Espessura 
(cm) 

Secção 
transversal 

 - 

se igualmente no centro histórico do Porto e insere-
se no Largo dos Lóios nº 59, ver 

ão se sabe ao certo a época de construção, 
mas deve remeter ao séc. XIX, pois a maioria do edificado no Largo dos Lóios foi construído neste 

. O estado de conservação do edifício é mediano, apresentando algum esta-
presentemente num processo de reabilitação. É constituído 

chão, três pisos e um piso recuado, de planta poligonal sendo a cobertura e os pavimentos 
interiores são de tabique simples, apresentam 

pardo e acabamento estucado, e as pare-
des resistentes são, na sua maioria, em perpianho de granito, embora se tenha encontrado uma parede 

de rodízio. O edifício já foi submetido ao longo dos anos a algumas alterações e tinha como 
se de um edifício 

a da parede meeira lateral esquerda 
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Fig.4.14. - Planta de localização do edifício a estudar (Costa et al, 2007) 

 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS PAREDES 

Foram analisadas no total seis paredes de alvenaria de pedra (granito), uma no rés-do-chão, três no 
1ºpiso, ver planta na Fig.4.15., e duas no 2ºpiso. No entanto, não foi possível estudar a secção trans-
versal de nenhuma devido à ausência de aberturas que permitissem a sua observação. É importante 
analisar o maior número de paredes pois, como se vai verificar estas diferem muito de edifício para 
edifício e também dentro do próprio edifício.  

 

 

Fig.4.15. - Plantas do rés-do-chão e 1ºpiso (Costa et al, 2007) 

 

A primeira parede analisada foi a do rés-do-chão do alçado posterior, que apresenta aparelho irregular 
como se pode observar na Fig.4.16., com pedras de dimensões variáveis. Verificou-se a presença de 
ardósia para preencher os vazios existentes e de pedras miúdas utilizadas como calços. A espessura 
das juntas varia, aproximadamente, entre 0,5 cm e 2 cm e a distribuição dos vazios é dispersa. Ao 
examinar-se mais pormenorizadamente a parede, com o intuito de se obter uma melhor caracterização, 
constatou-se que a pedra apresenta algum desgaste superficial. Neste troço de parede a percentagem de 
pedra é, aproximadamente, 72% e de restante material 28%. A pedra é de pequena a média dimensão, 

D1 D4 

D2 

D3 
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valores entre 34 a 63 cm. Relativamente à argamassa de cor creme, julga-se que seja constituída por 
cal e saibro, sendo utilizada para assentamento e apresenta um aspecto friável. 

 

 

 

Fig.4.16. – Levantamento geométrico da parede D1 

 

Na sequência do estudo deste edifício, analisaram-se as paredes do 1ºpiso da empena esquerda 
(Fig.4.17.) e direita (Fig.4.18.). Uma das principais diferenças no caso da empena do lado esquerdo 
(Fig.4.17.) foi o tipo de aparelho: as pedras neste caso têm dimensões médias a grandes, entre 54 cm a 
116 cm, e estão dispostas mais regularmente. A argamassa à superfície é de cimento o que impossibili-
ta a visualização da argamassa de origem. Para determinar as principais características da parede da 
empena esquerda, fez-se uma análise da percentagem de pedra e obteve-se 69%, de restante material 
31%, não diferindo muito dos valores obtidos para a parede do rés-do-chão.  

 

 

 

Fig.4.17. – Levantamento geométrico da parede D2 

1,95 m 

2,86 m 
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Já na parede de empena do lado direito (Fig.4.18.) o aparelho apresenta-se mais irregular com pedras 
miúdas e de pequena dimensão, valores entre 15 a 37 cm. Esta parede exibe características muito dife-
rentes das restantes estudadas. A elevada irregularidade e dispersão das pedras distingue-a das restan-
tes paredes. Neste caso, a análise da parede foi mais difícil devido à dificuldade de visualização das 
pedras resultante da argamassa de cimento superficial, impedindo a visualização da argamassa existen-
te, que esconde os limites das pedras, resultando numa caracterização da parede que não representa a 
realidade. Por leitura da Fig.4.18. a percentagem de material é de 46% para a pedra e de 54% para o 
restante material, isto é, a quantidade de argamassa e vazios é superior à de pedra. No entanto, tal 
como se referiu estes valores não exprimem de forma correcta a constituição da parede. Constata-se 
que a quantidade e dimensão do material utilizado para a construção das paredes deste edifício diferem 
bastante. 

 

 

 

Fig.4.18. – Levantamento geométrico da parede D3. 

 

Ainda no 1ºpiso deu-se especial atenção a uma outra parede, desta vez do alçado posterior devido ao 
seu tipo de aparelho irregular como se pode observar na Fig.4.19. Repare-se que neste caso há uma 
pedra de grande dimensão que se encontra bem saliente na parede. As pedras predominantes são de 
dimensão média, valores compreendidos entre 32 a 58 cm. A percentagem de pedra obtida foi 63% e 
de restante material 37%, semelhante aos valores de percentagem obtidos para a parede D2. As juntas 
são bem colmatadas com argamassa o que dificulta saber os limites reais das pedras, que devem ser 
maiores que os determinados. 

 

1,63 m 
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Fig.4.19. – Levantamento geométrico da parede D4. 

 

Para completar o estudo deste caso, examinaram-se mais duas paredes no 2ºpiso, ver planta Figura 
para identificação das paredes, uma da empena direita e outra da empena esquerda. A parede represen-
tada a azul na Fig.4.20, de taipa de rodízio (Fig.4.21.), não foi estudada, pois não pertencia ao âmbito 
deste trabalho. 

 

 

Fig.4.20. - Planta relativa ao 2ºpiso (Costa et al, 2007). 

 

 

Fig.4.21. - Parede de taipa de rodízio. 

D5 

D6 

2,05 m 
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Fazendo-se uma análise visual da Fig.4.22., pode-se constatar que a parede apresenta pedras de média 
a grande dimensão, valores entre 58 a 112 cm, aglutinadas com argamassa de cimento à superfície, 
impossibilitando a visualização da argamassa usada, e com um aparelho com juntas regulares. Deter-
minou-se a percentagem de pedra, aproximadamente 73% muito maior que a de restante material 27% 
como já era de esperar depois da análise visual. Esta parede apresenta muitas semelhanças com a 
parede do piso de inferior da empena esquerda (D2), tanto a nível visual como a nível da quantidade 
de materiais. 

 

 

 

Fig.4.22. – Levantamento geométrico da parede D5. 

 

A última parede estudada neste edifício foi a da empena direita do 2ºpiso e mereceu uma especial 
atenção devido à irregularidade na disposição das pedras. Com uma análise atenta da Fig.4.23. pode 
verificar-se uma diferente organização das pedras ao longo da parede, enquanto que na parte superior 
da parede o aparelho apresenta-se com juntas regulares e pedras de dimensões, predominantemente, 
pequenas a médias, valores entre 44 a 68 cm, na parte inferior da parede a disposição das pedras já é 
muito mais irregular e o tamanho destas mais pequeno relativamente à zona superior. A argamassa é 
de cimento à superfície impedindo a observação da argamassa primitiva. Apesar da irregularidade do 
aparelho na parte inferior e à dimensão reduzida das pedras, a percentagem de pedra é muito superior à 
de restante material, sendo 70%, a de pedra, e 30%, a do restante material.  

 

2,65 m 
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Fig.4.23. – Levantamento geométrico da parede D6. 

 

Depois de uma análise cuidada às várias paredes do edifício, constata-se a grande variedade de dispo-
sições e dimensões de pedra existentes no mesmo edifício. Embora predominem as paredes de apare-
lho com juntas mais regulares não há uma regra uniforme para todas as paredes. Devido à inexistência 
de vãos abertos ou aberturas que permitisse determinar a espessura das paredes, não foi possível anali-
sar as secções transversais de nenhuma das paredes, nem saber a sua respectiva espessura. Para findar 
a análise deste edifício, compilaram-se os resultados obtidos para cada parede no Quadro 4.4. Deste 
modo, pode-se constatar que as paredes com percentagens de pedra mais elevadas são as que apresen-
tam maior dimensão da pedra. Em relação às paredes com dimensões menores de pedra, apresentam 
percentagens inferiores de pedra, embora no caso da parede do 1ºpiso da empena direita, a análise não 
tenha dado resultados realistas devido à dificuldade na delimitação das pedras. É ainda de referir que 
esta diversidade nos tipos de paredes do mesmo edifício pode resultar das paredes terem sido construí-
das em épocas diferentes, de representarem diferentes funções no edifício ou ainda de o edifício ter 
sofrido alterações ao longo do tempo.  

 

Quadro 4.4. – Características das paredes. 

Características 
das paredes 

%Pedr
a 

%Restan-
te mate-

rial 
Tipo de aparelho 

Dimensão das 
pedras 

Espes
sura 
(cm) 

Secção 
transver-

sal 

D1 72 28 
Irregular, assen-

tamento aleatório,  
Pequena a média  

(34-63 cm)  
- - 

D2 69 31 
Juntas irregulares 

alinhadas 
Média a grande  

(54-116 cm) 
- - 

D3 46 54 Irregular  
Miúda e pequena  

(15-37 cm)  
- - 

D4 63 37 Irregular 
Média 

(32-58 cm) 
- - 

D5 73 27 Juntas regulares 
Média a grande 

(58-112 cm) 
- - 

D6 60 30 
Juntas regulares 
(predominante) 

Pequena a média 
(44-68 cm) 

- - 

2,40 m 
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4.6. CASO DE ESTUDO 5 – RUA D. HUGO 

Na Baixa do Porto foi estudado outro edifício, de uso habitacional, na Rua D. Hugo (Fig.4.24.), que se 
encontra devoluto e em estado de ruína com um projecto de reabilitação em curso, ver Fig.4.24. O 
edifício encontra-se assinalado com o número 4, não sendo possível o acesso a algumas áreas devido 
ao pavimento se encontrar em elevado estado de degradação. O caso em estudo situa-se no Centro 
Histórico do Porto (Fig.4.25.) e pertence à área de intervenção prioritária Sé - Vitória classificada 
como Património da Humanidade pela UNESCO. É composto por rés-do-chão, sobreloja e três pisos, 
sendo o último piso o vão do telhado. A sua estrutura vertical é em alvenaria de pedra (granito) com 
travejamento em madeira e revestimento a soalho de madeira (Amaral et al, 2008). 

 

 

Fig.4.24. - Edifício da Rua D. Hugo em estudo e estado de conservação dos edifícios em todo o quarteirão 

(Amaral et al, 2008). 

 

As plantas obtidas para este edifício, não correspondem ao existente, mas sim ao que é proposto para o 
edifício após a sua reabilitação. Devido ao estado avançado de degradação a que o edifício se encon-
tra, é indicado, segundo Amaral (Amaral et al, 2008), que se proceda a uma intervenção isolada com 
reabilitação profunda, com especial atenção à reparação e consolidação das fachadas e empenas em 
alvenaria de pedra. 
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Fig.4.25. - Planta de localização do edifício em estudo
4
. 

 

4.6.1. CARACTERIZAÇÃO DAS PAREDES 

Foram analisadas na totalidade três paredes no edifício descrito, uma no 1ºpiso e duas no 2ºpiso 
(Fig.4.26. e 4.27.). Todas as paredes apresentam um grau de degradação elevado, sendo necessário 
proceder a uma escolha minuciosa das paredes de alvenaria de granito a analisar. As paredes estrutu-
rais já referidas são todas de alvenaria de pedra (granito) e as interiores de tabique fasquiado, o que é 
corrente neste tipo de construções antigas (ver Fig.4.28.).  

 

 

Fig.4.26. - Planta 1ºpiso com a identificação da parede E1 analisada
5
. 

 

                                                           
4
 Cartografia disponibilizada pela Câmara Municipal do Porto 

5
 Planta disponibilizada pela Arq. Adriana Floret 

E1 



Caracterização e Tipificação in situ de Paredes de Alvenaria de pedra 

 

 35 

 

Fig.4.27. - Plantas 2ºpiso com identificação das paredes E2 e E3 analisadas
6
. 

 

 

Fig.4.28. - Parede interior em tabique fasquiado. 

 

As paredes submetidas a análise apresentam um granito degradado e uma argamassa de cor de creme 
possivelmente constituída por cal e saibro. A primeira parede em estudo, localizada no 1ºpiso, ver 
Fig.4.29., exibe um aparelho irregular e um desgaste aparente da pedra. A argamassa que ocupa a fun-
ção de enchimento apresenta um elevado grau de desagregação, aparecendo já algumas juntas, aparen-
temente sem argamassa. A parede apresenta pedras de pequena e média dimensão, valores entre 25 a 
46 cm. Os valores de percentagem obtidos, relativos à pedra, foram de 72%, e de restante material 
28%, esta análise revela uma predominância de pedra na amostra de parede analisada. 

 

                                                           
6
 Planta disponibilizada pela Arq. Adriana Floret 
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Fig.4.29. – Levantamento geométrico da parede E1. 

 

Foi analisada outra parede situado no 2ºpiso (Fig.4.30.), que apresenta um aparelho muito irregular, 
com pedras de várias dimensões, das quais não foi possível determinar as dimensões devido à ausência 
de pavimento perto desta. Esta parede exibe um granito com uma camada superficial desgastada devi-
do à ausência de cobertura no edifício e uma argamassa de cor creme, provavelmente constituída por 
cal e saibro. As percentagens determinadas relativas à pedra e ao restante material foram, respectiva-
mente, 65% e 35%. Constata-se que há um decréscimo do valor da percentagem de pedra em relação à 
parede do 1ºpiso, como já era de esperar, devido à elevada irregularidade na dimensão das pedras 
patente nesta parede.  

 

 

Fig.4.30. – Levantamento geométrico da parede E2. 

1,33 m 
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A última parede de alvenaria de granito analisada ver Fig.4.31., revela um aparelho regular com juntas 
alinhadas, o que difere muito das já estudadas. As juntas de pequena espessura, apresentam argamassa 
de enchimento, provavelmente de cal e saibro, e as pedras exibem dimensões muito análogas, não 
tendo sido possível saber as suas dimensões devido à inacessibilidade, e já em algum estado de degra-
dação. Para uma análise mais concisa, determinou-se a percentagem de pedra e restante material na 
amostra a estudar, e obteve-se, respectivamente, 85% e 15%. Esta parede apresenta uma maior homo-
geneidade relativamente à disposição das pedras. 

 

 

Fig.4.31. – Levantamento geométrico da parede E3. 

 

Constata-se com este caso de estudo que existe muita irregularidade na construção das paredes de 
alvenaria, isto é, tipo de aparelho utilizado, dimensões e distribuição das pedras, utilização de calços, 
etc. Esta variedade na configuração das paredes deste edifício pode resultar do facto das paredes não 
terem sido construídas na mesma altura, as paredes também poderiam apresentar funções diferentes 
antigamente ou o edifício pode ter sofrido qualquer alteração, de alargamento por exemplo. Todos 
estes factores, que interferem na resistência da alvenaria, divergem muito de parede para parede neste 
edifício não se encontrando uma tipologia única nas várias paredes estudadas.  

Para findar o estudo deste edifício elaborou-se o Quadro 4.5. com o objectivo de agrupar a informação 
obtida. Procedeu-se de seguida à análise dos resultados, verificando que as paredes que apresentam 
maior percentagem de pedra são as que têm um aparelho regular, sucedendo o inverso com a parede 
irregular, para a qual a percentagem de pedra é relativamente mais baixa que nas outras. Foi impossí-
vel preencher os campos da espessura e da secção transversal devido à ausência de informação sobre 
estes parâmetros.  
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Quadro 4.5. – Características das paredes. 

Características 
das paredes 

%Pedra 
%Restante 

material 
Tipo de aparelho 

Dimensão 
das pedras 

Espessura 
(cm) 

Secção 
transversal 

E1 72 28 Regular  
Pequena a 

média  
(25-46 cm)  

- - 

E2 65 35 
Muito Irregular 
assentamento 

aleatório 
- - - 

E3 85 15 
Regular, assen-
tamento regular 

- - - 

 

4.7. CASO DE ESTUDO 6 – RUA ANTÓNIO CARNEIRO 

Com o intuito de se obter o maior número de casos para uma melhor caracterização das paredes de 
alvenaria de pedra, procedeu-se a um estudo minucioso em outro edifício de 1916, séc. XX, situado na 
Rua António Carneiro, ver Fig.4.31.,que apresentava um estado de degradação avançado embora este-
ja actualmente a ser sujeito a obras de reabilitação. O edifício apresenta duas entradas pela Rua Antó-
nio Carneiro (Fig.4.32.) e é constituído por três pisos: cave, rés-do-chão e 1ºpiso e tem uma área em 
planta cerca de 11,5x30m2 (Costa et al, 2007).  

 

 

Fig.4.31. - Edifício e sua localização em planta, edifício a estudar representado com a letra A na figura (Costa et 

al, 2007). 
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Fig.4.33. - Alçado Nascente do edifício
7
. 

 

A cobertura e os pavimentos são de madeira, as paredes resistentes são de alvenaria de pedra (granito) 
e as paredes interiores (ver Fig.4.33.) são em geral de tabique simples em elevado estado de degrada-
ção; apresentam tábuas costaneiras verticais com fasquiado horizontal, reboco pardo e acabamento 
estucado, com espessura total de 10cm (Costa et al, 2007).  

 

 

Fig.4.34. - Remoção da parede de tabique que possibilita a visualização das tábuas costaneiras verticais (Costa 

et al, 2007). 

 

4.7.1. CARACTERIZAÇÃO DAS PAREDES 

Fez-se uma análise em planta de todas as paredes do edifício indicado como A nas Fig.4.35., 4.36., e 
4.37., para identificar o tipo de parede existente, diferenciando as paredes resistentes das paredes divi-
sórias e as paredes estudadas. Neste caso as resistentes são em perpianho e estão representadas a ver-
melho, e as paredes divisórias de tabique estão assinaladas a amarelo. Relativamente às paredes da 
fachada apresentadas a azul, são constituídas por elementos de betão e alvenaria de tijolo. Portanto, 
pode-se concluir que o edifício é constituído quase na sua totalidade por paredes resistentes de alvena-
ria de pedra (granito).  

 

                                                           
7
 Alçado disponibilizado pela Arq. Adriana Floret 
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Fig.4.35. - Planta do piso -1 (Costa et al, 2007). 

 

 

Fig.4.36. - Planta do rés-do-chão (Costa et al, 2007). 

 

 

Fig.4.37. - Planta do 1ºpiso (Costa et al, 2007). 

 

Uma das paredes submetida a este estudo localiza-se no rés-do-chão e faz parte da empena direita. 
Esta parede de alvenaria de pedra (granito) não apresenta reboco estando a pedra à vista, como se pode 
visualizar na Fig.4.38., tem um aparelho com juntas irregulares e pedras, predominantemente, de 
média dimensão, com valores entre 58 a 79 cm e com assentamento aleatório. As juntas, que se prevê 

F6 F7 F8 

F1 

F3 F2 F5 F4
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que sejam preenchidas por argamassa de cal e saibro, têm uma espessura entre 0,5 cm a 2 cm e têm 
como função enchimento e assentamento. Posteriormente, determinou-se a percentagem de pedra na 
parede de 70% e de restante material 30%. De facto, pode-se verificar pela observação da Fig.4.38. 
que a pedra é o material predominante.  

 

 

 

Fig.4.38. – Levantamento geométrico do alçado da parede F1. 

 

As secções transversais estudadas foram analisadas a partir de fotografias tratadas pelo programa Ado-
be Photoshop para se poder obter uma vista frontal da secção. Na parede que se analisou a secção lon-
gitudinal foi possível analisar a sua secção transversal. A secção é em perpianho e com espessura de 
40 cm. As pedras apresentam formas regulares e alturas compreendidas entre 25 a 40 cm. Visualizan-
do a Fig.4.39. constata-se que há uma distribuição de vazios dispersa e que a quantidade de pedra é 
muito superior à do resto de material, o que se pode confirmar pela determinação da percentagem de 
pedra da qual se obteve 93%, de argamassa e pedra miúda 6% e de vazios 1%.  

1,56 m 
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Fig.4.39. – Levantamento geométrico da secção transversal da parede F1. 

 

Na cave foram sujeitas a análise duas secções transversais, da mesma parede, não tendo sido possível 
estudar a parede longitudinalmente pois esta apresentava ainda troços com reboco o que dificultou a 
visualização da pedra. A secção transversal F2 estudada, ver Fig.4.40., apresenta algum desgaste 
superficial da pedra, grande dispersão dos vazios e uma argamassa de cor clara sendo possivelmente 
constituída por cal e saibro. A secção é em perpianho e tem uma espessura de 50 cm. As pedras apre-
sentam formas irregulares e alturas compreendidas entre 15 a 28 cm. Foi determinada a percentagem 
de pedra, 87%, de argamassa e pedra miúda, 12% e de vazios, 1%.  

 

 

Fig.4.40. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F2. 
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Ainda no mesmo vão foi estudada a secção transversal F3, que como se pode verificar pela Fig.4.41. 
apresenta uma grande quantidade de vazios ao longo de toda a secção. A pedra possui altura inferior às 
outras secções estudadas, valores compreendidos entre 13 a 25 cm. A secção é em perpianho e tem 
espessura, aproximadamente, de 50 cm. Em relação à argamassa, esta tem cor creme e é constituída, 
possivelmente, por cal e saibro. Como se pode reparar há um destacamento da pedra, sensivelmente a 
meio da secção, no entanto para a análise da secção foi considerado nesse local a existência de uma 
pedra. As percentagens obtidas foram, 81% de pedra, 16% de argamassa e pedra miúda e 3% de 
vazios. Estes valores não diferem muito dos valores obtidos na secção transversal acima estudada, 
constatando-se que existe uma uniformidade da secção transversal nesta zona da parede. 

 

 

Fig.4.41. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F3. 

 

Como foram abertos dois vãos ao longo da parede da cave ainda se procedeu ao estudo de mais duas 
secções. A secção transversal F4 indicada na Fig.4.42. realça a quantidade de pedra existente e a pre-
sença de vazios. A secção tem espessura aproximada de 50 cm e é em perpianho. A argamassa apre-
senta cor creme e é aparentemente constituída por cal e saibro. As pedras têm formas regulares e altu-
ras compreendidas entre 16 a 28 cm. Para determinar as principais características da secção transversal 
recorreu-se ao cálculo das percentagens de material e obteve-se para a pedra 96%, para a argamassa e 
pedras miúdas 3% e para os vazios 1%, o que é consentâneo com a Fig.4.42.  
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Fig.4.42. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F4. 

 

Estudou-se também a secção transversal F5, que se encontra em frente à analisada anteriormente, 
Fig.4.43. A secção é em perpianho com, aproximadamente, 50 cm de espessura e apresenta uma dis-
tribuição de vazios dispersa. As pedras têm forma irregular e altura compreendida entre 23 a 37 cm. 
Verifica-se a presença de pedra miúda com a função de calços. A argamassa de cor creme apresenta as 
mesmas características que as outras secções sendo provavelmente constituída por cal e saibro. As 
percentagens de materiais obtidos para esta secção foram de 88%, relativamente à pedra, 10% para a 
argamassa e pedras miúdas e 2% para os vazios.  

 

 

Fig.4.43. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F5. 
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No 1ºpiso foram estudados três alçados e suas respectivas secções transversais. A primeira parede 
analisada foi a F6 indicada na Fig.4.44. Observando a imagem constata-se que a parede tem um apare-
lho com juntas irregulares e o assentamento das pedras é horizontal. A parede apresenta pedras de 
média a grande dimensão, valores entre 66 a 149 cm e uma argamassa provavelmente constituída por 
cal e saibro o que lhe confere a cor clara. A distribuição de vazios é dispersa ao longo da parede e 
verifica-se a presença de pedras miúdas utilizadas como calços. Relativamente à espessura das juntas 
esta varia entre 0,5 a 2 cm. Fez-se uma análise global da amostra calculando as percentagens dos 
materiais da qual se obteve 86% para a pedra e 14% para argamassa e vazios. 

 

 

 

Fig.4.44. - Levantamento geométrico do alçado da parede F6 (Almeida, 2000). 

 

Foi analisada a secção transversal da parede F6 apresentada na Fig.4.45. A secção é em perpianho e 
tem espessura de 30 cm. Verifica-se que a distribuição dos vazios é dispersa ao longo da secção e em 
relação à argamassa já se procedeu à sua caracterização quando se estudou o alçado da parede F6. As 
pedras apresentam formas regulares e alturas compreendidas entre 16 a 53 cm. Para se obter mais 
informação da secção determinou-se a percentagem de material, para a qual se obteve para a pedra 
94%, para a argamassa e pedra miúda 4% e para os vazios 2%. Constata-se que ao se estudar a secção 
transversal há um incremento na percentagem de pedra, este facto deve-se à dificuldade na delimitação 
das pedras no alçado.  

2,77 m 
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Fig.4.45. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F6 (Almeida, 2000). 

 

O segundo alçado analisado neste piso é o indicado na Fig.4.46. Como se pode verificar a parede apre-
senta um aparelho com juntas regulares e um assentamento horizontal das pedras. A argamassa é de 
cor clara sendo possivelmente constituída por cal e saibro. As pedras são de média a grande dimensão, 
valores compreendidos entre 67 a 120 cm. Verifica-se que a distribuição dos vazios é dispersa e que a 
espessura das juntas varia entre 0,5 a 2 cm como a secção estudada anteriormente. Em relação às per-
centagens de material obteve-se para a pedra 85,5% e para a argamassa e vazios 14,5%, valores que 
não distam muito dos obtidos para o alçado F6. 

 

 

 

Fig.4.46. - Levantamento geométrico do alçado da parede F7 (Almeida, 2000). 

 

2,85 m 

2,18 m 
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De seguida, analisou-se a sua respectiva secção transversal representada na Fig.4.47. A secção com 
espessura de 30 cm é em perpianho e apresenta uma distribuição de vazios dispersa. As pedras têm 
formas aproximadamente regulares com alturas compreendidas entre 17 a 49 cm. A constituição da 
argamassa já foi referida quando se estudou o alçado da parede F7. Determinou-se a percentagem de 
pedra, de argamassa e pedra miúda e de vazios, da qual resultou, respectivamente, 96%, 2% e 2%. 
Verifica-se que estes valores não diferem muito dos obtidos para a secção da parede F6. Embora, 
como já foi referido, há sempre uma diferença entre os valores obtidos para o alçado e para a secção 
transversal. 

 

 

Fig.4.47. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F7 (Almeida, 2000). 

 

O terceiro alçado estudado está apresentado na Fig.4.48. Observando a imagem constata-se que se está 
perante um aparelho de juntas irregulares com um assentamento horizontal e vertical das pedras. A 
argamassa é de cor clara o que indica que possivelmente seja constituída por cal e saibro. A parede 
apresenta pedras de média a grande dimensão, valores entre 55 a 116 cm e pedras miúdas que funcio-
nam como calços. A distribuição de vazios é dispersa e as juntas têm espessura compreendida entre 
0,5 a 2 cm. Foram determinadas as percentagens dos materiais, das quais resultaram para a pedra 82% 
e para a argamassa e vazios 18%, valores que não diferem muito dos obtidos para os alçados F6 e F7. 
Verifica-se assim uma uniformidade de características ao longo de toda a parede. 

 

2,25 m 
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Fig.4.48. - Levantamento geométrico do alçado da parede F8 (Almeida, 2000). 

 

Ainda se estudou a secção transversal da parede F8 ver Fig.4.49. Como se verifica a secção é em per-
pianho e tem espessura, aproximadamente, de 30 cm. A distribuição dos vazios é dispersa ao longo da 
secção. A argamassa já foi descrita anteriormente na análise do alçado da parede F8. Relativamente às 
pedras estas têm formas regulares e alturas compreendidas entre 34 a 45 cm. Foi ainda determinada a 
percentagem dos materiais da qual se obteve para a pedra 96%, para a argamassa e pedra miúda 3% e 
para os vazios 1%. Estes valores são quase semelhantes aos obtidos para as secções transversais F6 e 
F7, embora neste caso a percentagem de vazios seja menor que nos outros.  

 

 

Fig.4.49. - Levantamento geométrico da secção transversal da parede F8 (Almeida, 2000). 

 

 

3,08 m 

2,16 m 
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Para finalizar o estudo das secções transversais deste edifício aglomerou-se toda a informação relevan-
te nos Quadros 4.6. e 4.7. Constata-se primeiramente que as secções transversais são todas em perpia-
nho e de espessuras compreendidas entre 30 a 50 cm, conforme o piso que se encontram. Verifica-se 
que as secções estudadas na cave têm espessura de 50 cm, a do rés-do-chão 40 cm e as do 1ºpiso 
30cm. Analisando o Quadro 4.7. constata-se que a percentagem de pedra nos alçados varia entre 70 a 
86%. Pela observação dos valores indicados nesse quadro verifica-se que quanto maior for a dimensão 
das pedras, em geral, maior é a percentagem da pedra, que é o caso da parede F6. No caso da parede 
F1 acontece o contrário pois esta apresenta dimensões de pedra reduzidas comparando com as restan-
tes tendo assim menor percentagem de pedra. Para adicionar a esta informação construiu-se o Quadro 
4.6. com as secções transversais estudadas e suas características. Observando este quadro constata-se 
que a percentagem de pedra varia entre 81 a 96%, valores superiores aos obtidos para os alçados. Este 
facto pode ser consequência de que, quando se procedeu à análise do alçado da parede não foi possível 
determinar os verdadeiros limites das pedras devido à presença de argamassa de enchimento e calços. 
Portanto, constata-se que, na realidade, as pedras apresentam maiores dimensões do que as obtidas 
quando se analisaram os alçados, e juntas de menor espessura como se visualizou nas respectivas sec-
ções transversais. Relativamente às restantes secções transversais verifica-se que as que apresentam 
pedras de maior altura são as que têm maior percentagem de pedra, sucedendo-se o contrário também 
como é o caso da secção F3. De referir que as secções F2, F3 e F5 com maior espessura são as que 
apresentam menor percentagem de pedra e maior percentagem de argamassa. Deste modo pode-se 
afirmar que, no caso das secções transversais, a altura das pedras influencia notavelmente a percenta-
gem de pedra. Conclui-se também que, quando se analisa o alçado da parede e sua respectiva secção 
transversal há uma diferença notável na percentagem dos materiais, obtida para cada caso, devido à 
incapacidade de visualizar as delimitações reais das pedras no alçado. 

 

Quadro 4.6. – Características das secções transversais. 

Características 
das secções 
transversais 

%Pedra 
%Argamassa+ 
pedra miúda 

%Vazios 
Altura das 

pedras (cm) 
Espessura 

(cm) 
Tipo de 
secção 

F1 93 6 1 25 – 40 40 Perpianho 

F2 87 12 1 15 – 28 50 Perpianho 

F3 81 16 3 13 – 25 50 Perpianho 

F4 96 3 1 16 – 28 50 Perpianho 

F5 88 10 2 23 – 37 50 Perpianho 

F6 94 4 2 16 – 53 30 Perpianho 

F7 96 2 2 17 – 49 30 Perpianho 

F8 96 3 1 34 – 45 30 Perpianho 
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Quadro 4.7. – Características das paredes. 

Características 
das paredes 

%Pedra 
%Restante 

material 
Tipo de apa-

relho 
Dimensão das 

pedras 
Espessura 

(cm) 
Secção 

transversal 

F1 70 30 
Juntas irregu-

lares  
Média  

(58-79 cm)  
40 Perpianho 

F6 86 14 

Juntas irregu-
lares, assen-
tamento hori-

zontal 

Média a grande 
(66-149 cm) 

30 Perpianho 

F7 85,5 14,5 

Juntas regu-
lares, assen-
tamento hori-

zontal 

Média a grande 
(67-120 cm) 

30 Perpianho 

F8 82 18 

Juntas irregu-
lares, assen-
tamento hori-

zontal 

Média a grande 
(55-116 cm) 

30 Perpianho 

 

4.7.2. ENSAIOS À COMPRESSÃO EM PEDRAS 

Para este edifício ainda se procedeu à realização de ensaios à compressão em carotes, ver Fig.4.50., 
retirados das pedras obtidas no local. Foram ensaiados à compressão seis carotes, e obtiveram-se as 
curvas representadas no gráfico ilustrado na Fig.4.51. Para cada pedra recolhida no local, foram retira-
das duas carotes com diâmetro de 92mm, uma para o ensaio à compressão e outra para obter o módulo 
de elasticidade, ver Quadro 4.8. Os valores médios obtidos para a resistência à compressão e para o 
módulo de elasticidade da pedra foram, respectivamente, 60,84 MPa e 26,17 GPa. Pela análise dos 
resultados pode-se concluir que a carote B3.1 é a único que apresenta valores do módulo de elasticida-
de e da resistência à compressão dissonantes em relação às outras carotes ensaiadas, o que se pode 
constatar também pela observação do gráfico representado na Fig.4.51. A carote representada pela 
curva amarela atinge a tensão de rotura para um valor de muito inferior ao das restantes provetes.  

 

 

Fig.4.50. – Ensaio à compressão e ensaio para obter o módulo de elasticidade da pedra (Almeida, 2000). 
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Fig.4.51. - Gráfico do ensaio de compressão em pedras (Almeida, 2000). 

 

Quadro 4.8. - Valores da resistência máxima e módulo de elasticidade. 

Carotes 
Força máxi-

ma (KN) 
Área 

(mm
2
) 

fc 
(MPa) 

Ec 
(GPa) 

B1.1 518,32 6644,24 78,01 32,79 

B2.1 540,38 6644,24 81,33 36,37 

B3.1 208,70 6644,24 31,41 13,09 

B4.1 399,83 6644,24 60,18 26,45 

B5.1 333,28 6644,24 50,16 24,16 

B6.1 424,75 6644,24 63,93 24,16 

Valores 
médios   

60,84 26,17 

 

4.7.3. ENSAIOS COM MACACOS PLANOS SIMPLES E DUPLOS E ENSAIOS SÓNICOS 

Para complementar este estudo, foram efectuados alguns ensaios não destrutivos, os ensaios sónicos e 
semi-destrutivos, os ensaios de macacos planos simples e duplos (Miranda, s.d.). Estes ensaios consti-
tuem uma ferramenta muito importante para se adquirir melhor conhecimento das características da 
alvenaria. O ensaio de macacos planos é utilizado para se determinar o estado de tensão e avaliar as 
características de deformabilidade das paredes. A diferença entre os ensaios de macacos planos sim-
ples e os macacos planos duplos é que, com o ensaio com macacos planos simples, determina-se o 
estado de tensão existente na parede, e com o ensaio de macacos planos duplos conseguem-se obter as 
características de deformabilidade e de resistência da amostra de alvenaria em análise, sendo assim um 
ensaio mais completo (Oz, s.d.). 

Os ensaios realizados no edifício de António Carneiro vão ser descritos segundo um relatório elabora-
do por Costa (Costa et al, 2009). Para se iniciar o ensaio foram utilizados quatro alinhamentos verti-
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cais (Fig.4.52.) e medidas as distâncias entre os pontos de referência. De seguida, foi feito um rasgo na 
parede, como se pode verificar na Fig.4.53., e inserido o macaco. Posteriormente, ligou-se o macaco à 
bomba hidráulica e foi introduzida pressão dentro deste. Os valores obtidos foram condensados num 
gráfico Distância/Pressão em função de cada alinhamento definido, ver Fig.4.54. As fases descritas 
anteriormente na Figura a), b), c) e d) encontram-se assinaladas no gráfico. 

 

 

Fig.4.52. – Etapas do ensaio de macacos planos simples: a) situação inicial, b) deformação medida após o corte, 

c) aplicação da pressão, d) restabelecimento das condições iniciais (Costa et al, 2009). 

 

 

 

Fig.4.53. – Ensaio de macaco plano simples (Costa et al, 2009). 

 

Recorrendo à análise do gráfico da Fig.4.54., é de referir que quando as curvas intersectam o eixo dos 
xx, as condições iniciais da alvenaria repõem-se. Deste modo determina-se o estado de tensão presente 
na parede e faz-se uma média de todas as pressões de anulamento relativas a cada alinhamento. Neste 
caso, a pressão média encontra-se, aproximadamente, no intervalo 6,8 a 7,7 bar, isto é, 0,68 a 0,77 
MPa, como se pode ver a partir da análise do gráfico. 
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Fig.4.54. – Gráfico Distância/Pressão do ensaio com macacos planos simples (Costa et al, 2009). 

 

Para obter mais informações sobre as características da alvenaria, realizaram-se ensaios com macacos 
planos duplos. O ensaio de macacos planos duplos consiste no seguinte: primeiro são realizados dois 
cortes na parede, aproximadamente paralelos como se pode visualizar na Fig.4.55., de seguida inse-
rem-se os macacos nos respectivos cortes e procede-se à ligação, em paralelo, destes à bomba hidráu-
lica manual. Normalmente são colocados entre os dois macacos cinco LVDTs (Linear Variable Diffe-
rential Transformers), aparelhos medidores de deslocamentos, quatro na vertical e um na horizontal, e 
ao longo do ensaio são medidos os valores dos deslocamentos entre os macacos. No ensaio são efec-
tuados vários ciclos de carga/descarga com o aumento/diminuição gradual de pressão incrementada 
nos macacos. Os deslocamentos foram registados ao longo do ensaio, através dos LVDTs para as dife-
rentes pressões impostas. 

 

 

Fig.4.55. – Esquema do ensaio com macacos planos duplos (POLIMI, 2004) e ensaio realizado no local (Costa et 

al, 2009). 
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As pressões impostas e os seus respectivos deslocamentos foram lidos com a ajuda do computador 
portátil ligado a um sistema de aquisição. Os resultados do ensaio foram reunidos no gráfico represen-
tado na Fig.4.56. A partir da análise do gráfico, e da curva média, referido, foi possível estimar o 
módulo de elasticidade, um valor ligeiramente superior a 1GPa. 

 

 

Fig.4.56. – Gráfico Tensão/Deformação do ensaio com macacos planos duplos (Costa et al, 2009). 

 

Neste edifício ainda se realizaram ensaios sónicos que, embora não forneçam valores quantitativos, 
permitem conhecer a estrutura da parede. Os ensaios sónicos realizados neste edifício (Miranda, s.d.), 
ver Fig.4.57., basearam-se na emissão de ondas geradas pelo impacto de um martelo (emissor) numa 
face da parede e na recepção destas, através de um acelerómetro (receptor), na face oposta da parede. 
Posteriormente, quando determinada a velocidade de propagação das ondas elásticas que está relacio-
nada com a massa volúmica e o módulo de elasticidade dos materiais, foi possível estimar a localiza-
ção dos prováveis locais mais propícios a vazios e de materiais menos coerentes ou mais desagrega-
dos.  

 

 

Fig.4.57. – Ensaio sónico num edifício: a) acelerómetro situado na face interior da parede e b) martelo situado na 

face exterior da parede (Costa et al, 2009). 
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Os valores obtidos para estes ensaios são condensados em mapas, gráficos e tabelas. Pela observação 
do gráfico da Fig.4.58., pode-se constatar que, a curva do emissor apresenta uma amplitude inicial 
elevada originada pelo impacto do martelo, enquanto que a curva do receptor se mantém em repouso, 
no mesmo período inicial de tempo, até à chegada da onda. Conhecida a espessura da parede, determi-
na-se a velocidade de propagação das ondas. 

 

 

Fig.4.58. – Gráfico Amplitude/Tempo gerado pelo ensaio sónico (Costa et al, 2009). 

 

Na Fig.4.59. podem-se identificar os pontos que foram ensaiados na parede e a distribuição de veloci-
dades resultante, no qual estão indicadas a azul, as velocidades mais lentas e a vermelho as mais rápi-
das. Portanto, pode-se constatar que nas juntas as velocidades de propagação das ondas são, relativa-
mente, mais baixas que nas zonas com pedra. Este facto deve-se muitas vezes devido à presença de 
vazios nas juntas. 

 

 

Fig.4.59. – Ensaio sónico realizado: a) pontos ensaiados e b) mapa da distribuição das velocidades adquiridas 

(Costa et al, 2009). 
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4.7.4. ENSAIOS NO LABORATÓRIO DA PAREDE PP2 

A amostra de parede em estudo (Fig.4.60.), denominada PP2, é proveniente da cave do edifício da Rua 
de António Carneiro e é agora propriedade do Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) 
da FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). A parede apresenta secção em perpia-
nho com uma espessura de 40 cm e uma argamassa provavelmente constituída por cal e saibro o que 
lhe confere a cor clara. Para acrescentar a esta informação ainda se analisou o seu alçado, delimitando 
o contorno das pedras para caracteriza-las (Fig.4.61.). As pedras apresentam dimensões médias a 
grandes com valores compreendidos entre 73 cm a 109 cm. Analisaram-se as percentagens dos mate-
riais constituintes da alvenaria, nesta amostra, e constatou-se que 73% é pedra e 27% restante material, 
incluindo argamassa e vazios. De referir que ao visualizar a secção transversal da parede nota-se que 
as juntas têm espessura menor do que o que aparentam no alçado, concluindo-se que a os limites esta-
belecidos para as pedras no alçado são na realidade maiores. 

Para a realização dos ensaios à compressão no laboratório, foram colocados dispositivos medidores de 
deslocamentos na parede, os LVDTs, para se medirem estes valores ao longo do ensaio. Os LVDTs 
foram dispostos do seguinte modo, em cada face longitudinal da parede, dispuseram-se dois LVDTs 
de maior tamanho e entre estes dois LVDTs de menor tamanho como se pode verificar na Fig.4.62. O 
comprimento dos LVDTs maiores e menores é, respectivamente, 2,09 m e 0,96 m. De salientar que a 
parede foi confinada no ensaio para conseguir representar melhor as condições a que estava a ser sub-
metida no edifício. Ao longo do ensaio à compressão foram medidos os deslocamentos da parede com 
os LVDTs e de seguida foi construído um gráfico, Fig.4.63., para se observar o comportamento da 
parede. Nestes gráficos apresentam-se duas curvas distintas, a curva azul representa a média dos 
LVDTs de maior dimensão e a curva verde a média dos LVDTs de menor dimensão. Na Fig.4.60. 
apresenta-se a parede após o ensaio à compressão no laboratório que demonstra fendilhação nas pedras 
tendo já caído uma grande quantidade de argamassa que colmatava alguns dos vazios agora visíveis. O 
peso da parede é de 49,10 KN, parâmetro que foi usado para calibrar a densidade dos materiais do 
modelo numérico descrito no Capítulo 5. 
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Fig.4.60. – Parede PP2 após o ensaio no laboratório (Almeida, s.d.). 

 

 

Fig.4.61. – Levantamento geométrico da parede PP2. 
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Fig.4.62. – Parede PP2 com LVDTs (Almeida, s.d.). 

 

 

Observando o gráfico da Fig.4.63. verifica-se que o ensaio atingiu a tensão máxima com valor de 2,59 
MPa, depois foi feita uma pausa seguida de uma descarga a zero para retirar o confinamento e o ensaio 
foi reiniciado. Por fim foi realizada uma nova recarga. Analisando o gráfico constata-se que a extensão 
global obtida pelos deslocamentos retirados dos LVDTs maiores é menor do que a relativa aos deslo-
camentos medidos pelos LVDTs menores. Isto deve-se ao facto dos LVDTs menores medirem as 
deformações da área que sofreu maiores danos no ensaio. É ainda de referir que foi estimado o módulo 
de elasticidade desta parede, a partir do gráfico obtido, que foi de aproximadamente 0,33 GPa, valor 
relativamente baixo comparado com os valores determinados para a parede de António Carneiro no 
ensaio com macacos planos duplos, relatado anteriormente. Para a criação do modelo, que vai ser 
apresentado no Capítulo 5, foram utilizadas as curvas obtidas do ensaio representadas no gráfico 4.63. 
para comparação, com o intuito de obter um melhor ajuste à realidade. 
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Fig.4.63. – Gráfico Tensão/Extensão do ensaio realizado no laboratório (Almeida, s.d.). 

 

 

4.7.5. ENSAIOS NO LABORATÓRIO DA PAREDE PP1 

Para completar este estudo, recorreu-se à análise de outra parede, denominada PP1, ensaiada no labo-
ratório à compressão. Esta parede, propriedade da FEUP, foi retirada, à semelhança da anterior da cave 
do edifício da Rua de António Carneiro. A parede de alvenaria de pedra, representada na Fig.4.64., 
apresenta uma secção em perpianho com espessura de 39 cm e um aparelho com juntas irregulares 
com assentamento horizontal da pedra. A argamassa de enchimento apresenta cor clara e é provavel-
mente constituída por cal e saibro. A distribuição dos vazios é dispersa ao longo do alçado e da secção 
transversal. As pedras são de média a grande dimensão com valores compreendidos entre 62 a 94 cm, 
embora exista pedra miúda que funciona como calço para as de maior dimensão. Para adquirir uma 
melhor caracterização da parede (Fig.4.65.), determinou-se a percentagem dos respectivos constituin-
tes, e obteve-se para a pedra uma percentagem de 82% e para o restante material, incluindo argamassa 
e vazios, 18%. Para o ensaio à compressão realizado no laboratório procedeu-se ao mesmo método 
descrito para a parede PP2, colocando os LVDTs com as mesmas características e dimensões 
(Fig.4.66.).  
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Fig.4.64. – Parede PP1 após o ensaio no laboratório (Almeida, s.d.). 

 

 

Fig.4.65. – Levantamento geométrico da parede PP1. 
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Fig.4.66. – Parede PP1 com LVDTs (Almeida, s.d.). 

 

Para obter uma melhor percepção dos resultados adquiridos, construiu-se um gráfico representado na 
Fig.4.67., em que se pode analisar o comportamento da alvenaria perante o carregamento imposto. O 
gráfico apresenta duas curvas, estando a azul a curva relativa aos deslocamentos lidos pelos LVDTs 
maiores e a verde a curva respectiva aos deslocamentos agora medidos pelos LVDTs menores como 
no ensaio anterior. Este gráfico vai servir de comparação para o modelo da parede que foi gerado em 
Cast3m, com o objectivo de ajustar o modelo a estes valores do ensaio. 

Analisando o gráfico da Fig.4.67., repara-se numa interrupção da curva verde, que se deve ao facto, 
dos LVDTs menores não terem feito mais leituras de deslocamentos como consequência de um pro-
blema que ocorreu. É ainda de referir que após o primeiro carregamento foi realizada uma nova carga 
até aos 821,34 KN que corresponde a uma tensão de 1,87 MPa, para a qual se procedeu à retirada do 
confinamento lateral. Relativamente às curvas verifica-se que inicialmente estas apresentam-se tangen-
tes, no entanto, quando a parede começa a sofrer danos aparentes a curva a verde, representante dos 
LVDTs menores, regista maiores extensões. Isto deve-se ao facto das extensões locais terem sido obti-
das a partir dos deslocamentos lidos pelos LVDTs menores representando uma área mais pequena de 
parede analisada que, neste caso, apresenta maiores deslocamentos e danos do que a área global. 
Salienta-se que a curva a azul e a curva a verde, foram obtidas do mesmo modo que na parede PP2. É 
ainda de referir que a curva verde encontra-se interrompida devido à paragem de medições dos deslo-
camentos pelos LVDTs menores por impossibilidade durante a realização do ensaio. Com os resulta-
dos das tensões e extensões iniciais, foi determinado o valor do módulo de elasticidade da alvenaria, 
0,21 GPa, mais uma vez um valor bastante inferior aos resultados obtidos para o mesmo parâmetro de 
deformabilidade a partir do ensaio com macacos planos duplos já referido. 
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Fig.4.67. – Gráfico Tensão/Extensão do ensaio realizado no laboratório (Almeida, s.d.). 

 

Para findar o estudo deste edifício, aglomerou-se toda a informação obtida pela análise das paredes e 
ensaios realizados. As características das paredes já foram analisadas no subcapítulo 4.7.1. Para adi-
cionar a essa informação obtiveram-se os valores médios da resistência à compressão e do módulo de 
elasticidade da pedra, respectivamente, 60,84 MPa e 26,17 GPa. Relativamente ao módulo de elastici-
dade da alvenaria obteve-se o valor de 1GPa com o ensaio de macacos planos duplos. Ao analisar este 
último valor, comparando-o com o módulo de elasticidade da pedra obtido, constata-se que o valor é 
muito inferior portanto, a parede perde muita rigidez por ser constituída por diferentes materiais. Para 
acrescentar a estes resultados ainda forma obtidos valores para o módulo de elasticidade da alvenaria a 
partir dos ensaios no laboratório para a parede PP2 e PP1, respectivamente, 0,33 GPa e 0,21 GPa. 
Agora comparando estes valores com os determinados pelos macacos planos duplos, 1GPa, noutra 
parede do mesmo edifício, verifica-se que são menores, embora não tenha sido possível encontrar 
explicação para a diferença entre valores pensa-se que um dos factores que tem influência é a presença 
de vazios. 

 

4.8. CASO DE ESTUDO 7 – RUA MOUZINHO DA SILVEIRA Nº234-238 

No Centro Histórico do Porto ainda foi possível estudar mais um edifício que é constituído por rés-do-
chão, dois pisos superiores e águas furtadas. O edifício está situado na Rua Mouzinho da Silveira 
nº234-238, ver Fig.4.68., e foi edificado no séc. XIX. O quarteirão (Fig.4.6 9.) onde o edifício se 
encontra foi denominado pela SRU de Porto Vivo e localiza-se numa zona denominada de Área Críti-
ca de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) que está inserida na área de Património 
Mundial, classificada pela UNESCO. Algumas das informações retiradas relativamente a este edifício 
estão descritas num relatório realizado por Floret (Floret et al, 2007). 
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Fig.4.68. - Frente urbana do quarteirão Porto Vivo voltada para a Rua Mouzinho da Silveira, assinalando o edifí-

cio em caso de estudo (Floret et al, 2007). 

 

 

Fig.4.69. - Planta com a localização do edifício a analisar, assinalado com o nº10 (Floret et al, 2007). 

 

O edifício encontra-se actualmente devoluto e revela uma estrutura vertical em alvenaria de pedra 
(granito), sendo as paredes interiores em tabique. A sua estrutura horizontal é constituída por vigamen-
tos de madeira e os pavimentos apresentam uma estrutura de madeira revestida com tábuas de soalho. 
O caso em estudo revelava um mau estado de conservação, ver Fig.4.70., estando actualmente a ser 
sujeito a uma intervenção profunda, na qual se vai dar especial atenção à conservação da configuração 
da fachada. O interior do edifício existente foi parcialmente demolido com o principal objectivo de se 
obter uma nova compartimentação em todos os pisos.  
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Fig.4.70. - Estado de conservação dos edifícios no quarteirão Porto Vivo, caso em estudo indicado com o nº10 

(Floret et al, 2007). 

 

4.8.1. CARACTERÍSTICAS DA PAREDE 

Foi analisada a parede G1 no 1ºpiso assinalada na Fig.4.71., de alvenaria de pedra (granito), que apre-
senta um aparelho irregular com pedras na sua maioria de grande dimensão, com valores compreendi-
dos entre 80 a 94 cm. As pedras miúdas têm como função principal servir de calços. O granito como 
se pode observar na Fig.4.72. tem uma cor próxima da argamassa e para somar a este factor as juntas 
apresentam-se bem colmatadas o que dificultou a delimitação das pedras. Relativamente à argamassa, 
de cor creme, tem como função enchimento e assentamento e é, possivelmente constituída por cal e 
saibro que lhe confere a sua cor.   

 

 

Fig.4.71. - Planta do 1ºpiso, do edifício em estudo nº10, indicando a parede F9 em análise
8
. 

 

Pela análise da parede resultaram os valores das percentagens relativamente à pedra de 67% e ao res-
tante material 33%, concluindo-se que a pedra predomina num valor muito superior à do restante 

                                                           
8
 Planta disponibilizada pela SRU 

G1 
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material. Estes resultados obtidos, como foi referido anteriormente, não estão completamente correc-
tos, porque na realidade as pedras apresentam maiores dimensões do que as visíveis devido à presença 
da argamassa e calços. 

 

 

 

Fig.4.72. – Levantamento geométrico da parede G1. 

 

Para finalizar a análise deste edifício, aglomerou-se toda a informação da parede relevante para este 
trabalho no Quadro 4.9. Verifica-se que apesar de a parede apresentar pedras de grande dimensão, a 
percentagem de pedra é reduzida, este facto deve-se à dificuldade que se encontrou em delimitar cor-
rectamente as pedras devido à existência de argamassa nas juntas bem colmatadas. 

 

Quadro 4.9. – Características das paredes. 

Características 
das paredes 

%Pedra 
%Restante 

material 
Tipo de 
aparelho 

Dimensão 
das pedras 

Espessura 
(cm) 

Secção 
Transversal 

G1 67 33 Irregular  
Grande 

(80-94 cm)  
- - 

 

4.8.2. ENSAIOS COM MACACOS PLANOS SIMPLES E DUPLOS 

Depois se proceder a uma observação criteriosa da parede em estudo, que levou a um conhecimento 
mais profundo dos materiais e do tipo de construção adoptado, recorreu-se à utilização de ensaios não 
destrutivos (NDT). Este tipo de ensaios, como os ensaios sónicos e os ensaios com macacos planos, 
simples ou duplos, possibilitam a avaliação de forma fundamentada do estado físico e da capacidade 
resistente da alvenaria de pedra. 

Com o intuito de se obter informações sobre o estado de tensão in situ da alvenaria, procedeu-se à 
realização do ensaio de macacos planos simples, ver Fig.4.73., na parede da empena esquerda do rés-
do-chão, de espessura igual a 30 cm (Miranda, s.d.). Para a realização do ensaio procedeu-se do mes-
mo modo que no ensaio descrito anteriormente no edifício de António Carneiro. O macaco plano sim-
ples era de pequena espessura e com área correspondente a 785,77cm2. Enquanto o ensaio decorreu 
anotaram-se as pressões instaladas e respectivas deformações na parede, nos cinco alinhamentos defi-

3,08 m 
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nidos, medidas através de um alongâmetro mecânico. O ensaio terminou quando foi encontrada a pres-
são que repôs o estado de deformação inicial.  

 

 

 

Fig.4.73. - Ensaio com macaco plano simples. 

 

O gráfico com a assemblagem dos resultados obtidos nos ensaios com macacos planos simples foi 
desenvolvido por Miranda (s.d.) e está ilustrado na Fig.4.74. Como foi referido foram realizados cinco 
alinhamentos verticais representados na Fig.4.75., embora o suplementar não estivesse intersectado 
pelo corte. Pela análise cuidada do gráfico, constata-se que o alinhamento 1 atinge a pressão de anu-
lamento muito mais rápido do que outros alinhamentos e a interrupção da curva relativa a este alinha-
mento deve-se ao facto de que um dos pontos de referência na parede foi perdido. Em relação aos 
outros alinhamentos, estes atingem o ponto de pressão de anulamento, na mesma ordem dos valores, 
excepto o alinhamento 4 que, necessitou de uma pressão mais elevada. No Quadro 4.10., estão indica-
dos os valores das pressões de anulamento de cada alinhamento e a média dos valores, 0,88 MPa, que 
é um valor indicativo para a pressão instalada na parede. 
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Fig.4.74. – Gráfico relativo ao ensaio com macacos planos simples (Miranda, s.d.). 

 

 

Fig.4.75. – Esquema do corte e dos cinco alinhamentos posicionados. 

 

Quadro 4.10. – Valores das Pressões de anulamento. 

Alinhamento 1 2 3 4 Suplementar Média 

Pressão 
(MPa) 

0,07 0,91 1,10 1,45 0,80 0,88 

 

O ensaio com macacos planos duplos, Fig.4.76., foi realizado com o intuito de determinar as caracte-
rísticas de deformabilidade da alvenaria, neste caso, o módulo de elasticidade. Para realizar este ensaio 
foi utilizado o macaco anterior e recorreu-se à abertura de outro rasgo acima do corte anterior para 
inserir o outro macaco. Procedeu-se de seguida do mesmo modo que no descrito para o edifício de 
António Carneiro tendo sido utilizados quatro LVDTs na vertical e um na horizontal com dimensões 
iguais a 60 cm. Posteriormente, realizaram-se ciclos de carga e descarga e foram feitas leituras das 
deformações respectivas a cada pressão imposta, o gráfico da Fig.4.77 foi feito por Miranda (s.d.). 
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Fig.4.76. - Ensaio com macacos planos duplos no local e esquema do ensaio (Costa et al, 2009). 

 

 

Fig.4.77. – Gráfico Tensão imposta/Deformação resultante dos ensaios com macacos planos duplos      

(Miranda, s.d.). 

 

A partir do gráfico representado na Fig.4.77., foi estimado o módulo de elasticidade da alvenaria, o 
valor obtido, aproximadamente, foi de 1,6 GPa. 

Depois do estudo dos casos de estudos aglomerou-se toda a informação obtida condensando-a nas 
tabelas que estão apresentadas de seguida. Para obter uma melhor percepção das características e con-
seguir tipificar as paredes estudadas juntou-se ao dados o respectivo levantamento geométrico. Cons-
truíram-se os Quadros 4.11. e 4.12. com toda a informação relevante dos alçados e outra com a das 
secções transversais.  
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Quadro 4.11. – Características de todas as paredes estudadas. 

Edifício 
Caracterização 

das paredes 
%Pedra 

%Restante 
material 

Tipo de aparelho 
Dimensão 
das pedras 

Espessura 
(cm) 

Secção 
transversal 

E pedra 
(GPa) 

E alvenaria 
(GPa) 

M
o
u
z
in

h
o

 d
a
 S

ilv
e

ir
a
 

n
º3

2
0

 

A1  

81 19 Irregular 
Média a 
grande 

(53-91 cm) 
40 Perpianho 

- - 

A2  

80 20 Irregular 
Pequena a 

média  
(38-73 cm) 

40 Perpianho 

A
v
e
n
id

a
 G

o
m

e
s
 G

u
e
r-

ra
 

B1  

86 14 
Irregular, assen-
tamento aleató-

rio,  

Pequena  
(26-41 cm) 

- Perpianho 

- - 

B2  

72 28 
Irregular, assen-
tamento aleatório 

Pequena  
(34-50 cm) 

- Perpianho 

L
a
rg

o
 d

e
 

A
lju

b
a
rr

o
-

ta
 

C  

64 36 
Irregular, assen-
tamento aleató-

rio,  

Pequena  
(10-50 cm) e 
pedra miúda 

- - - - 

L
a
rg

o
 d

o
s
 

L
ó
io

s
 

D1  

72 28 
Irregular, assen-
tamento aleató-

rio,  

Pequena a 
média  

(34-63 cm)  
- - - - 

L
a
rg

o
 d

o
s
 

L
ó
io

s
 

D2  

69 31 
Juntas irregula-
res alinhadas 

Média a 
grande  

(54-116 cm) 
- - - - 
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Edifício 
Caracterização 

das paredes 
%Pedra 

%Restante 
material 

Tipo de aparelho 
Dimensão 
das pedras 

Espessura 
(cm) 

Secção 
transversal 

E pedra 
(GPa) 

E alvenaria 
(GPa) 

D3  

46 54 Irregular  
Miúda e 
pequena  

(15-37 cm)  
- - 

D4  

63 37 Irregular 
Média 

(32-58 cm) 
- - 

D5  

73 27 Juntas regulares 
Média a 
grande 

(58-112 cm) 
- - 

D6  

60 30 
Juntas regulares 
(predominante) 

Pequena a 
média 

(44-68 cm) 
- - 

D
. 
H

u
g

o
 

E1  

72 28 Regular  
Pequena a 

média  
(25-46 cm)  

- - 

- - 

E2  

65 35 
Muito Irregular 
assentamento 

aleatório 
- - - 

D
.H

u
g

o
 

E3  

85 15 
Regular, assen-
tamento regular 

- - - - - 
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Edifício 
Caracterização 

das paredes 
%Pedra 

%Restante 
material 

Tipo de aparelho 
Dimensão 
das pedras 

Espessura 
(cm) 

Secção 
transversal 

E pedra 
(GPa) 

E alvenaria 
(GPa) 

A
n
tó

n
io

 C
a
rn

e
ir
o

 

F1  

70 30 
Juntas irregula-

res  
Média  

(58-79 cm)  
40 Perpianho 

26,17 1,0 
F6  

86 14 
Juntas irregula-

res, assentamen-
to horizontal 

Média a 
grande (66-

149 cm) 
30 Perpianho 

F7  

85,5 14,5 
Juntas regulares, 

assentamento 
horizontal 

Média a 
grande (67-

120 cm) 
30 Perpianho 

F8  

82 18 
Juntas irregula-

res, assentamen-
to horizontal 

Média a 
grande 

(55-116 cm) 
30 Perpianho 

PP2  

73 27 
Juntas irregula-

res, assentamen-
to horizontal 

Média a 
grande 

(73-109 cm) 
40 Perpianho 28,7 0,3 

PP1  

82 18 
Juntas irregula-

res, assentamen-
to horizontal 

Média a 
grande 

(62-94 cm) 
39 Perpianho 28,7 0,21 

M
o
u
z
in

h
o

 
d
a
 S

ilv
e

i-
ra

 n
º2

3
4
-

2
3
8

 

G1  

67 33 Irregular  
Grande 

(80-94 cm)  
- - - 1,6 



Caracterização e Tipificação in situ de Paredes de Alvenaria de pedra  

 

72 
 

 

Quadro 4.12. - Características das secções transversais das paredes estudadas. 

Edifício 
Características 
das secções 
transversais 

%Pedra 
%Argamassa+ 
pedra miúda 

%Vazios 
Altura das 

pedras (cm) 
Espessura 

(cm) 
Tipo de secção 

A
n
tó

n
io

 C
a
rn

e
ir
o

 

F1  

93 6 1 25 – 40 40 Perpianho 

F2  

87 12 1 15 – 28 50 Perpianho 

F3  

81 16 3 13 – 25 50 Perpianho 

F4  

96 3 1 16 – 28 50 Perpianho 
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A
n
tó

n
io

 C
a
rn

e
ir
o

 

F5  

88 10 2 23 – 37 50 Perpianho 

F6  

94 4 2 16 – 53 30 Perpianho 

F7  

96 2 2 17 – 49 30 Perpianho 

F8  

96 3 1 34 – 45 30 Perpianho 
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5 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE PARE-
DES DE ALVENARIA DE ANTÓNIO 
CARNEIRO 

 

 

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Como os ensaios in situ para a determinação de algumas características mecânicas da alvenaria se 
revelam morosos e de difícil aplicação, concluiu-se que se deveria tentar outro tipo de análise, neste 
caso numérica para se obter mais resultados. Nesta análise adoptou-se pela modelação das paredes no 
programa Cast3m.  

O principal objectivo de simular numericamente a parede no Cast3m é, tentar criar um modelo que 
apresente, aproximadamente, as mesmas características e comportamento da parede de alvenaria em 
estudo. Com este modelo poder-se-á analisar a sensibilidade da parede à alteração dos valores caracte-
rísticos dos seus materiais, como o módulo de elasticidade da pedra e da argamassa e a rigidez das 
juntas. Todos estes factores quando modificados criam alterações no comportamento da parede. O que 
se pretende é estudar o peso e a relevância de cada um desses parâmetros no comportamento final da 
alvenaria. 

 

5.2. ANÁLISE DA PAREDE PP2 

Inicialmente com o auxílio do AutoCAD delimitaram-se as pedras, as juntas e os vazios constituintes 
do alçado para definir de forma precisa a parede. Na Fig.5.1. está ilustrada a parede, com os limites 
das pedras a preto, os das juntas a vermelho e, por fim, o dos vazios a verde. Este processo de delimi-
tar a imagem, constituiu uma das etapas para a criação da malha em Cast3m, para posteriormente criar 
o modelo da parede em 2D. 

O passo seguinte foi gerar a malha no programa GID, para posteriormente poder transferi-la para o 
Cast3m. A malha criada em Cast3m está evidenciada na Fig.5.2., na qual podem-se identificar as 
pedras a branco, argamassa a vermelho e as juntas delimitadas a amarelo. Para o ajuste do modelo 
considerou-se uma análise elástica linear para facilitar o estudo e verificar a coerência dos resultados. 
A malha de triângulos, apresenta alguns vazios, existente na amostra da parede que estão salientes na 
Fig.5.2. com a cor preta.  
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Fig.5.1. – Ilustração da parede PP2 em AutoCAD. 

 

 

Fig.5.2. – Malha criada no programa Cast3m para a parede PP2. 

 

Depois de criada a malha, definiram-se as características dos materiais constituintes da alvenaria, 
apresentadas no Quadro 5.1. O módulo de elasticidade da pedra obteve-se através de ensaios de caro-
tes à compressão. Relativamente às características da argamassa, devido à falta de informação, foi 
adoptado um valor inicial do módulo de elasticidade de 0,08 GPa e posteriormente esse valor foi alte-
rado até se obter uma resposta do modelo o mais próxima possível da resposta experimental. Para 
simular o carregamento realizado no ensaio do laboratório, utilizou-se um valor de força de 600 KN 
distribuída na cabeça da parede. 

Os parâmetros das juntas utilizados no modelo são a rigidez normal da junta, kn, e a rigidez tangencial 
da junta, ks. Devido à falta de informação em relação a estas propriedades das juntas, kn e ks, foram 
utilizados valores obtidos de ensaios realizados no Mosteiro da Serra do Pilar (LNEC, 2000). Os 
ensaios de juntas executados no Mosteiro, descritos pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia 
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Civil), tiveram como principal objectivo, a caracterização do comportamento mecânico de juntas secas 
e junta com argamassa entre blocos de granito. Para obter os parâmetros referentes às juntas foram 
realizados nesse trabalho dois tipos de ensaios, ensaio de corte e ensaio de deslizamento. Os ensaios 
diferem consideravelmente consoante a junta é seca ou com argamassa, pois quando existe argamassa, 
esta proporciona uma ligação contínua entre os blocos de granito, não possibilitando que os blocos 
estejam soltos, enquanto no caso das juntas secas os blocos encontram-se desligados, não suportando 
esforços de tracção. As juntas com argamassa foram obtidas de tarolos de sondagens que se realizaram 
nas paredes do mosteiro, a partir dos quais se retiraram os respectivos provetes para ensaiar. Os pri-
meiros ensaios efectuados nos provetes foram os de carga normal com o intuito de se poder definir a 
rigidez normal da junta com argamassa. O passo seguinte foi, realizar um ensaio de corte com o objec-
tivo de determinar a resistência tangencial e residual da junta para uma dada tensão normal. Para con-
cluir realizaram-se vários ensaios de deslizamento da mesma junta, sob diversas tensões normais que 
se mantiveram constantes ao longo do ensaio. A partir destes ensaios foi determinada a rigidez normal 
de primeira carga, Kn em MPa/mm, e a rigidez tangencial ao corte, Ks em MPa/mm (LNEC, 2000) no 
âmbito do trabalho de Mestrado de Almeida (Almeida, 2000). Portanto, os valores que vão ser utiliza-
dos na parede PP2 em relação a estes parâmetros foram retirados das tabelas obtidas destes ensaios. 

 

Quadro 5.1. – Características dos constituintes da alvenaria. 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

A título de curiosidade, foi realizada primeiramente uma análise modal para determinar os modos de 
vibração do modelo gerado. Na Fig.5.3., apresentam-se os dois primeiros modos de vibração da pare-
de, do lado esquerdo, o 1ºmodo de vibração com frequência de 13,977 Hz, e do lado direito o 2ºmodo 
de vibração correspondente a uma frequência de 44,930 Hz. 

 

 

Fig.5.3. – Primeiro e segundo modos de vibração. 
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A deformada da parede relativa a este carregamento e às características dos materiais especificados no 
Quadro 5.1., encontra-se ilustrada na Fig.5.4. Pela observação desta figura, pode-se constatar que a 
parede deforma para o lado esquerdo, o que não aconteceu no ensaio realizado no laboratório, no qual 
a parede deformou para o lado direito. Portanto, embora se tivesse procurado criar todas as condições 
do ensaio, o resultado obtido provoca uma rotação da parede na direcção oposta à que aconteceu no 
ensaio. 

 

 

Fig.5.4. – Deformação do modelo resultante do carregamento. 

 

De seguida, ainda utilizando o programa Cast3m, condensaram-se os valores do ensaio no gráfico 5.5. 
para poder analisar melhor o comportamento do modelo criado. No gráfico estão representadas as 
curvas resultantes do ensaio à compressão no laboratório, a curva a verde refere-se aos deslocamentos 
medidos pelos LVDTs menores e a curva a azul é relativa aos deslocamentos medidos pelos LVDTs 
maiores e as rectas que representam a resposta do modelo criado e foram obtidas através de uma análi-
se linear. A recta com a cor vermelha representa os deslocamentos relativos à média dos pontos onde 
se situam os LVDTs maiores e a recta com a cor turquesa corresponde à dos LVDTs pequenos. Ao 
gerar o modelo foram-se ajustando estas rectas, de modo que ficassem tangentes as curvas correspon-
dentes obtidas pelos ensaios. Esse ajuste foi realizado através da alteração das características dos dife-
rentes constituintes da alvenaria, módulo de elasticidade da pedra e da argamassa e rigidez das juntas. 
O ajuste final das rectas esta apresentado na Fig.5.5. e pode-se verificar que se obteve uma boa apro-
ximação do modelo em relação à parede real ensaiada, pois as rectas encontram-se, aproximadamente, 
tangentes às respectivas curvas. Verifica-se que a recta a turquesa apresenta maior rigidez do que a 
recta a vermelho, o que pode ser justificado pelo facto de que, como a recta de cor turquesa representa 
as extensões relativas aos pontos médios dos LVDTs pequenos analisa uma área de parede muito 
menor do que no caso dos LVDTs grandes, e como essa área apresenta maior quantidade de pedra, o 
que se pode verificar na observação da malha, responde com maior rigidez, facto já referido no Capi-
tulo 4. De referir que ainda se calculou, para o modelo gerado e pelo dados do gráfico, o módulo de 
elasticidade da alvenaria, do qual resultou o valor 0,35 GPa.  
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Fig.5.5. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

De seguida, procedeu-se a uma análise de sensibilidade ao comportamento da parede, em função da 
alteração de algumas propriedades dos constituintes da alvenaria, como por exemplo, o módulo de 
elasticidade da pedra ou da argamassa e os coeficientes de rigidez das juntas. Esta avaliação foi reali-
zada no programa Cast3m, através da modificação dos parâmetros da parede e da análise dos resulta-
dos gerados. A primeira alteração feita foi ao valor do módulo de elasticidade da argamassa, utilizan-
do-se desta vez para o modelo gerado, o valor de 0,04 GPa, indicado no Quadro 5.2. e os restantes 
valores não foram modificados. 

 

Quadro 5.2. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,04 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

Procedeu-se de seguida à realização da análise modal do modelo, para comparar os modos de vibração 
com os anteriores obtidos. Desta análise resultaram os dois primeiros modos de vibração, o 1ºmodo 
com uma frequência de 10,239 Hz e o 2ºmodo de vibração com uma frequência de 32,825 Hz. Como 
era de esperar, ao reduzir o módulo de elasticidade da argamassa, as frequências de vibração também 
sofreram uma diminuição. Relativamente à forma da deformada da estrutura, não alterou muito em 
relação à obtida anteriormente para o mesmo carregamento. O gráfico obtido com estes novos parâme-
tros está representado na Fig.5.6. A partir deste foi estimado o módulo de elasticidade da alvenaria do 
qual resultou o valor 0,19 GPa.  

Ao analisar o respectivo gráfico pode-se concluir que, a argamassa influencia muito no comportamen-
to da alvenaria, como neste caso se usou uma argamassa mais pobre, isto é com um módulo de elasti-
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cidade mais baixo, as rectas relativas ao modelo gerado sofreram uma diminuição de inclinação relati-
va. Constata-se que a diminuição de 60% do módulo de elasticidade da argamassa provoca uma redu-
ção de 47% da rigidez da alvenaria em relação ao caso analisado inicialmente. Isto significa que a 
argamassa apresenta um papel importante no comportamento da alvenaria, e a consequência de se 
utilizar uma argamassa mais pobre é a perda de rigidez por parte da alvenaria.  

 

 

Fig.5.6. - Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Com o intuito de se analisar cuidadosamente a influência da argamassa sobre o comportamento da 
alvenaria, foi alterado novamente o módulo de elasticidade da argamassa, mas desta vez, aumentou-se 
o valor para avaliar os resultados. O valor utilizado para o módulo de elasticidade foi de 0,3 GPa, e em 
relação aos outros constituintes da alvenaria, não se procedeu a qualquer alteração, como se pode con-
firmar pela observação do Quadro 5.3.  

 

Quadro 5.3. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,3 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

De seguida, modificou-se o valor do parâmetro alterado no programa, para obter um modelo com 
novas características e recorreu-se à análise modal do respectivo modelo. Os valores determinados 
para as frequências do 1º e 2º modos de vibração, foram, respectivamente, 18,333 Hz e 58,272 Hz. 
Posteriormente depois de aplicada a carga de valor 600 KN, analisou-se a forma da deformada respec-
tiva para este caso, e concluiu-se que o modelo quase não sofreu alterações, como se pode verificar na 
Fig.5.7. 
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Fig.5.7. - Deformada do modelo resultante do carregamento. 

 

O procedimento seguinte consistiu na elaboração do gráfico da Fig.5.8. para avaliar as alterações esta-
belecidas. Como se pode verificar, as rectas correspondentes ao modelo gerado, sofreu uma ligeira 
alteração, neste caso, um aumento da inclinação. O módulo de elasticidade da alvenaria obtido foi de 
0,61 GPa. A modificação no caso presente foi contrária à anterior, porque se aumentou o módulo de 
elasticidade da argamassa. Analisando a posição das rectas relativamente às duas curvas, concluiu-se 
que o modelo apresenta-se mais rígido do que a parede ensaiada, pois o declive das rectas é mais acen-
tuado que o das curvas, na zona inicial e as extensões para a mesma força são menores nas rectas do 
que nas curvas. Portanto, pode-se voltar a referir a elevada influência que a argamassa tem sobre o 
comportamento da alvenaria, neste caso, aumentou-se 200% o módulo de elasticidade da argamassa o 
que teve como consequência um aumento de 73% na rigidez da alvenaria relativamente à situação 
inicial.  

 

 

Fig.5.8. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 
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Como já se procedeu às alterações relativas aos parâmetros de deformabilidade da argamassa e se 
observou as respectivas consequências no comportamento da alvenaria, vai-se agora modificar as pro-
priedades dos restantes materiais para se avaliar os efeitos na alvenaria.O primeiro parâmetro que vai 
ser alterado é o módulo de elasticidade da pedra. Para se proceder à modificação utilizaram-se os valo-
res obtidos dos ensaios em carotes, referido quando foi tratado o edifício de António Carneiro. Optou-
se por usar o máximo, 36,37 GPa, e o mínimo, 13,09 GPa, desses valores indicados (Quadro 5.4.).  

Procedeu-se então de seguida à alteração do módulo de elasticidade da pedra, usando agora o valor de 
36,37 GPa, Quadro 5.4. Os valores obtidos para as respectivas frequências do 1º e 2º modos de vibra-
ção foram, respectivamente, 14,010 Hz e 45,036 Hz. Verifica-se que ao comparar estas frequências 
com as obtidas inicialmente, respectivamente, 13,977 Hz e 44,930 Hz, para as características iniciais, 
que diferem muito pouco. Portanto, não há grande alteração relacionada com os modos de vibração 
relativamente à situação inicial. 

 

Quadro 5.4. – Características dos constituintes da alvenaria . 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 36,37 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

  

Foi aplicada uma carga de 600 KN, e observou-se que a forma da deformada se revelou muito seme-
lhante há primeira obtida, ver Fig.5.4. Foi ainda elaborado o gráfico da Fig.5.9., para observar o com-
portamento das rectas relativamente aos resultados obtidos no ensaio e à primeira análise realizada. 
Determinou-se o módulo de elasticidade da alvenaria, para o qual se obteve o valor de 0,35 GPa que 
foi idêntico ao obtido inicialmente. Ao analisar de forma coerente o gráfico da Fig.5.9., verifica-se que 
aparentemente este gráfico e o obtido inicialmente, Fig.5.5. são semelhantes. Deste modo constata-se 
que ao aumentar 27% o valor módulo de elasticidade de pedra não se observou modificações aparentes 
no comportamento da alvenaria, até mesmo nas suas respectivas frequências do 1º e 2º modos de 
vibração, que sofrem uma alteração muito reduzida relativamente às obtidas inicialmente. 
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Fig.5.9. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

A análise seguinte consistiu, novamente, na alteração do módulo de elasticidade da pedra, mas neste 
caso, o valor sofreu um decréscimo passando agora para 13,09 GPa, Quadro 5.5. O passo que se segue 
teve como principal objectivo verificar as alterações causadas no comportamento da alvenaria depois 
de se ter procedido a esta modificação. 

 

Quadro 5.5. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 13,09 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

Depois de alterar o parâmetro referido, correu-se uma análise modal no modelo e verificou-se que as 
frequências relativas aos primeiros modos de vibração não sofreram muita variação relativamente à 
situação inicial. Os valores obtidos referentes às frequências do 1º e 2º modos de vibração foram, res-
pectivamente, 13,804 Hz e 44,365 Hz.  

De seguida, foi observado o comportamento da alvenaria perante o carregamento de 600 KN. Cons-
truiu-se o gráfico da Fig.5.10., para se realizar uma nova comparação com o caso inicial. Como se 
pode observar, não se registaram alterações aparentes das rectas obtidas para o modelo inicial, ver 
Fig.5.5., embora quando se procedeu à determinação do módulo de elasticidade da alvenaria de 0,348 
GPa verificou-se que foi 2% menor que o obtido inicialmente. Neste sentido, pode-se extrair desta 
análise que a redução de 54% do módulo de elasticidade da pedra provoca poucas alterações no com-
portamento da alvenaria. Concluiu-se que a alteração do módulo de elasticidade da pedra não provoca 
grande modificação no comportamento da alvenaria ao contrário do parâmetro relativo à deformabili-
dade da argamassa. 
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Fig.5.10. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Por fim, procedeu-se à alteração do último parâmetro em falta, relativo às propriedades das juntas. 
Como foi referido anteriormente, devido há falta de informação sobre estes parâmetros, recorreu-se às 
tabelas obtidas dos ensaios de juntas realizados no Mosteiro da Serra do Pilar. Para a selecção dos 
valores, adoptou-se escolher o máximo e o mínimo que se obtiveram nesses ensaios, para comparar as 
alterações destes valores no comportamento da alvenaria, ver Quadro 5.6.  

 

Quadro 5.6. – Rigidez normal e tangencial dos provetes de juntas com argamassa (LNEC, 2000). 

Provete Kn (MPa/mm) Ks (MPa/mm) 

C2-1 24 1,28 

C10-2 2,0 0,17 

 

A primeira modificação que se optou por fazer foi, utilizar para a rigidez normal e tangencial das jun-
tas, os valores mais elevados, Quadro 5.7. Estes valores foram introduzidos no Cast3m para se verifi-
car as alterações resultantes no modelo. Procedeu-se inicialmente a uma análise modal do modelo, a 
partir da qual se obteve a frequência respectiva ao 1ºmodo de vibração, 16,422 Hz e a frequência rela-
tiva ao 2ºmodo de vibração 52,272 Hz. As frequências alcançadas são ligeiramente maiores do que as 
obtidas na primeira análise corrida. 

 

 Quadro 5.7. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 24 1,28 
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De seguida foi aplicado um carregamento de 600 KN, e analisou-se a forma da deformada respectiva 
do modelo, que não apresentou aparentes diferenças relativas ao caso inicial estudado (Fig.5.4.). Com 
os dados obtidos do carregamento construiu-se o gráfico da Fig.5.11. para observar as alterações no 
modelo criado devido à modificação dos parâmetros relativos às juntas. Analisando o gráfico constata-
se que as rectas sofreram um aumento de inclinação, comparando com o caso inicial (Fig.5.5.). Deter-
minou-se o módulo de elasticidade da alvenaria que foi de 0,51 GPa. Verifica-se que este valor sofreu 
um aumento de 45% em relação ao obtido inicialmente. Neste caso as extensões são menores do que 
no caso inicial, estes dois factos levam a concluir que o aumento da rigidez normal e tangencial das 
juntas tem como consequência um aumento na rigidez da alvenaria. Deste modo, constata-se que o 
aumento da rigidez das juntas é um parâmetro que influencia no comportamento da alvenaria. 

 

 

Fig.5.11. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Depois de se ter utilizado o valor superior para a rigidez normal e tangencial das juntas, optou-se por 
uma última alteração, que consistiu novamente na alteração do valor da rigidez normal e tangencial 
das juntas, mas desta vez para o limite inferior retirado do Quadro 5.6. Portanto, os novos parâmetros 
usadas para o modelo criado estão especificados no Quadro 5.8. Para estes valores indicados, proce-
deu-se a uma análise modal do modelo criado no Cast3m, e verificou-se que os valores das frequên-
cias do 1º e 2º modos de vibração, sofreram um decréscimo comparando com a análise realizada ini-
cialmente, sendo neste casos os valores obtidos, respectivamente, de 10,839 Hz e 33,038 Hz. De 
seguida, prosseguiu-se para a inserção do carregamento de 600 KN, e observou-se a forma da defor-
mada do modelo, que não diferiu muito da obtida inicialmente.  
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Quadro 5.8. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 2,0 0,17 

 

Para o respectivo carregamento elaborou-se o gráfico da Fig.5.12. Pela análise das rectas do modelo 
representadas no gráfico verifica-se que sofreram um decréscimo de inclinação comparando com a 
situação inicial (Fig.5.5.) o que resulta de uma redução de rigidez da alvenaria. Foi determinado o 
módulo de elasticidade da alvenaria para este caso, do qual resultou o valor de 0,23 GPa. Portanto, 
pode-se concluir que a diminuição da rigidez normal e tangencial das juntas para os valores indicados 
provoca uma redução de 35% na rigidez da alvenaria. Deste modo verifica-se que a diminuição dos 
parâmetros relativos às juntas tem muita influência notável no comportamento da alvenaria, pois veri-
fica-se uma perda de rigidez em comparação com os parâmetros iniciais. 

 

 

Fig.5.12. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Concluindo esta análise, aglomerou-se todos os resultados obtidos no Quadro 5.9. Constata-se que 
quando se aumentou de 200% o módulo de elasticidade da argamassa, a rigidez da alvenaria sofreu um 
acréscimo de 73%. No caso em que se diminuiu o módulo de elasticidade da argamassa de 60%, veri-
ficou-se uma redução na rigidez de 47%. Para acrescentar a estes resultados constatou-se que o 
aumento do módulo de elasticidade da pedra não provocou alterações na rigidez da alvenaria, ao con-
trário de quando se diminuiu este parâmetro registou-se um decréscimo de 2% na rigidez da alvenaria. 
Por fim, relativamente aos parâmetros da rigidez das juntas verificou-se que tanto o aumento como a 
diminuição dos parâmetros relativos á rigidez normal e tangencial das juntas, provocam alterações 
significativas no comportamento do modelo. Neste caso quando se procedeu ao aumento destes parâ-
metros verificou-se um acréscimo de 45% na rigidez da alvenaria, enquanto a diminuição destes 
parâmetros provocou uma redução de 35% na rigidez. 
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Quadro 5.9. – Características dos constituintes da alvenaria e alterações na sua rigidez. 

Constituintes Características  
E alvenaria 

(GPa) 
Aumento/dimiuição 

do E alvenaria 

Argamassa 

E = 0,1GPa 0,35 - 

E = 0,04 GPa 0,19 -47% 

E = 0,3 GPa 0,61 +73% 

Pedra 
E = 36,7 GPa 0,35 0% 

E = 13,09 GPa 0,348 -2% 

Juntas 

Kn= 24 MPa/mm 
Ks = 1,28 MPa/mm 

0,51 +45% 

Kn= 2,0 MPa/mm 
Ks = 0,17 MPa/mm 

0,23 -35% 

 

5.3. ANÁLISE DA PAREDE PP1 

Para gerar o modelo em Cast3m, procedeu-se primeiramente à definição da sua geometria em Auto-
CAD, delimitando as pedras, os vazios e as juntas. Na Fig.5.13. expõe-se a geometria que se obteve, 
na qual a preto estão delineadas as pedras, a vermelho as juntas e por fim, a verde os vazios. O passo 
seguinte consistiu na passagem desta geometria criada para o programa GID, com o principal objecti-
vo de criar a malha para se inserir no programa Cast3m.  

 

 

Fig.5.13. – Ilustração da parede PP1 em AutoCAD. 

 

Depois de se proceder a todos as fases referidas anteriormente, gerou-se a malha em Cast3m, através 
da aglomeração de todos os blocos e juntas definidos. A malha de triângulos criada está exposta na 
Fig.5.14., onde estão definidos todos os blocos com cor a branco, a argamassa com a cor vermelha e as 
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juntas delimitadas a amarelo. Para o ajuste do modelo procedeu-se novamente a uma análise elástica 
linear, com o intuito de simplificar e analisar a coerência dos resultados obtidos.  

 

 

Fig.5.14. – Malha criada no programa Cast3m da parede PP1. 

 

Em seguida, após concluir a fase de gerar a malha, foram definidas as características relativas aos 
constituintes da alvenaria, analogamente ao realizado para a parede PP2, ver Quadro 5.10. Para o 
módulo de elasticidade da pedra foi adoptado um valor determinado por ensaios à compressão em 
carotes da pedra respectiva. Para o módulo de elasticidade da argamassa, aceitou-se o valor determi-
nado anteriormente para a análise da parede PP2 que apresentou melhor ajuste para os ensaios de labo-
ratório, respectivamente, 0,1 GPa. Por último, para os parâmetros relativos à rigidez normal e tangen-
cial da argamassa, em semelhança à análise da parede PP2, foram utilizados os mesmos valores. Com 
o objectivo de se simular o carregamento realizado no ensaio do laboratório, utilizou-se o valor de 600 
KN distribuído na cabeça da parede. 

 

Quadro 5.10. – Características dos constituintes da alvenaria. 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

Primeiramente, depois de se ter definido as características dos respectivos constituintes da alvenaria, 
recorreu-se a uma análise modal para determinar os modos de vibração. Desta análise obteve-se para o 
1º modo de vibração uma frequência de 13,188 Hz e para o 2º modo de vibração, uma frequência de 
47,854 Hz. Os modos de vibração da parede encontram-se ilustrados na Fig.5.15., do lado direito está 
representado o 1º modo de vibração e do lado esquerdo o 2º modo de vibração. 
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Fig.5.15. – Primeiro e segundo modos de vibração. 

 

A deformada obtida após o carregamento da parede está ilustrada na Fig.5.16. Neste caso a parede 
deformou para o lado esquerdo ao contrário do que aconteceu com a parede PP2. 

 

Fig.5.16. - Deformada do modelo resultante do carregamento. 

 

Com o objectivo de se fazer uma comparação com os resultados obtidos para a análise inicial da pare-
de PP2, utilizando as mesmas propriedades dos materiais, construiu-se o gráfico relativo ao carrega-
mento aplicado na parede PP1 ilustrado na Fig.5.17. Analisando cuidadosamente o gráfico podem-se 
distinguir as duas curvas resultantes dos ensaios, a curva a verde representa os deslocamentos medidos 
pelos LVDTs menores e a curva a azul, indica os valores dos deslocamentos medidos através dos 
LVDTs maiores, como no ensaio anterior. As duas rectas expostas no gráfico, como já foi referido 
para a parede PP2, resultam de uma análise linear do modelo criado no Cast3m. Observando o gráfico 
constata-se que o modelo não está ajustado às curvas resultantes do ensaio realizado na parede PP1, 
apresentando-se mais rígido. Portanto, embora as paredes PP1 e PP2 tenham sido retiradas do mesmo 
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edifício, estas não apresentam o mesmo comportamento. Foi determinado ainda o módulo de elastici-
dade da alvenaria para o qual se obteve o valor de 0,38 GPa. Neste caso para se obter uma boa seme-
lhança com os ensaios realizados no laboratório têm de se utilizar diferentes características dos consti-
tuintes da alvenaria. Procedeu-se de seguida ao ajuste dos parâmetros dos materiais constituintes da 
alvenaria para se obter um melhor ajuste do modelo. 

 

 

Fig.5.17.- Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Como já foi referido, alteraram-se alguns dos valores respectivos aos diferentes materiais constituintes 
da alvenaria para se obter uma maior semelhança com os valores resultados dos ensaios. Primeiramen-
te, modificou-se o módulo de elasticidade da argamassa para o valor de 0,04 GPa, permanecendo com 
os restantes valores relativos aos outros materiais, ver Quadro 5.11. De seguida analisou-se o compor-
tamento do modelo gerado, depois de se ter procedido à alteração de um dos parâmetros dos consti-
tuintes da alvenaria. 

 

Quadro 5.11. – Características dos constituintes da alvenaria. 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,04 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

Posteriormente, alterou-se o valor do módulo de elasticidade no programa Cast3m para o modelo cria-
do e após ter definido todas as características dos materiais, recorreu-se a uma análise modal, para 
determinar os primeiros modos de vibração do modelo. Na Fig.5.18., encontram-se ilustrados o 1º e 2º 
modos de vibração, respectivamente, malha do lado esquerdo e malha do lado direito. Os valores das 
frequências obtidos foram, 10,370 Hz para o 1º modo de vibração e 36,815 Hz para o 2ºmodo de 
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vibração. Comparando estes valores com os obtidos para a primeira análise desta parede PP1, conclui-
se que ocorreu um decréscimo das frequências devido à mudança do parâmetro relativo à argamassa. 

 

 

Fig.5.18. – Primeiro e segundo modos de vibração. 

 

O passo seguinte consistiu no carregamento do modelo, para o qual se utilizou uma força de 600 KN. 
No que se refere à forma da deformada resultante do carregamento efectuado (Fig.5.19.), foi realizada 
uma análise da sua semelhança com a forma da deformada obtida anteriormente (Fig.5.16.), isto é, 
antes de se ter procedido à alteração das características da alvenaria, e constatou-se que a obtida para 
este caso é maior. 

 

 

Fig.5.19. - Deformada do modelo resultante do carregamento. 
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De seguida, para analisar o comportamento do modelo, após a alteração do módulo de elasticidade da 
argamassa, construiu-se um gráfico, Fig.5.20., incluindo as curvas respectivas aos resultados do 
ensaio. Pela observação do gráfico verifica-se que as rectas resultantes do modelo estão, aproximada-
mente, tangentes às curvas respectivas obtidas para os ensaios, portanto o ajuste realizado é considera-
do bom. Determinou-se o módulo de elasticidade da alvenaria para este caso, para o qual resultou o 
valor de 0,22 GPa que é inferior ao obtido anteriormente. 

 

 

Fig.5.20. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

No seguimento deste estudo, efectuou-se, novamente, uma análise de sensibilidade mas neste caso 
para a parede PP1. Esta análise teve como principal finalidade averiguar a sensibilidade do comporta-
mento da alvenaria perante a alteração de alguns dos parâmetros relativos aos materiais constituintes 
da alvenaria como já foi referido e comparar os resultados obtidos desta análise com a realizada ante-
riormente para a parede PP2, com o propósito de entender melhor o comportamento da alvenaria de 
pedra. De referir que, todas as alterações que vão ser efectuadas para os materiais foram comparadas 
com a última análise efectuada, ver Quadro 5.10 que se definiu como situação inicial. 

O procedimento que se seguiu foi semelhante ao efectuado para a parede PP2, alteraram-se os módu-
los de elasticidade da pedra e da argamassa e da rigidez normal e tangencial das juntas, para avaliar o 
comportamento da alvenaria. Como já se realizou, anteriormente, a análise do modelo da parede PP1 
para um módulo de elasticidade da argamassa de valor 0,1 GPa, ver Quadro 5.9., vão ser novamente 
referidas as alterações deste relativamente à situação inicial (Quadro 5.10.). Confrontando os gráficos 
das Fig.5.17. e 5.20., constata-se que ao aumentar em 150% o módulo de elasticidade da argamassa há 
um incremento de 69% na rigidez da alvenaria. Pode-se concluir que o acréscimo do valor respectivo 
ao módulo de elasticidade da argamassa provoca um aumento de rigidez considerável na alvenaria. 

De seguida, prosseguiu-se novamente com a alteração do valor do módulo de elasticidade da argamas-
sa, mas desta vez utilizando um valor menor do que o valor inicial. O valor considerado foi de 0,02 
GPa, ver Quadro 5.12. Após se ter procedido à alteração referida, fez-se uma análise modal para 
determinar as frequências dos modos de vibração e compará-las com as anteriormente obtidas. As 
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frequência adquiridas para o modelo gerado, foram, para o 1º e 2º modos de vibração, respectivamen-
te, 8,178 Hz e 28,582 Hz, valores estes sensivelmente menores que os obtidos para a situação inicial. 

 

Quadro 5.12. – Características dos constituintes da alvenaria. 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,02 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

Posteriormente, aplicou-se um carregamento de 600 KN no modelo gerado e observou-se a deformada 
obtida no programa Cast3m (Fig.5.21.). Como se pode verificar a forma da deformada, para o mesmo 
carregamento, foi maior para o menor valor do módulo de elasticidade da argamassa.  

 

 

Fig.5.21. - Deformada do modelo resultante do carregamento. 

 

Com o intuito de se examinar o comportamento do modelo depois de se ter alterado um dos seus 
parâmetros e se ter aplicado o carregamento construiu-se o gráfico ilustrado na Fig.5.22. A partir da 
observação atenta do gráfico verificou-se que, ocorreu uma diminuição da rigidez do modelo, indicada 
pela redução da inclinação das rectas que representam o modelo. Essa redução de rigidez foi de 40% 
respectiva a uma diminuição de 50% do módulo de elasticidade da argamassa. Assim pode-se consta-
tar que a diminuição do valor do módulo de elasticidade da argamassa afecta o comportamento da 
alvenaria, neste caso, diminuindo a sua rigidez. Outro factor que foi mais perceptível neste gráfico é 
relativo à disposição das rectas, isto é, a recta com a cor turquesa está abaixo da recta a vermelho. Isto 
significa, aparentemente, que a zona circunscrita pelos LVDTs menores é, ligeiramente, menos rígida 
que a área abrangida pelos LVDTs maiores, semelhante ao que acontece com as curvas a verde e a 
azul já referido no Capítulo 4.  
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Fig.5.22. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Logo, a principal conclusão que se pode retirar desta análise, é que o incremento ou redução do módu-
lo de elasticidade da argamassa influencia no comportamento da alvenaria, respectivamente, aumen-
tando ou diminuindo a sua rigidez. 

Continuando a análise, alterou-se o módulo de elasticidade da pedra para verificar se o comportamento 
da alvenaria é afectado. Primeiramente, utilizou-se o máximo valor obtido nos ensaios realizados em 
carotes de pedra adquiridas no edifício em António Carneiro, que foi 36,37 GPa, ver Quadro 5.13. De 
seguida foram determinadas as frequências correspondentes ao 1º e 2º modos de vibração do modelo, 
os valores obtidos foram, respectivamente, 10,385 Hz e 36,855 Hz. Comparando estes valores com os 
adquiridos para a situação inicial, verifica-se que são quase análogos e em relação à forma da defor-
mada, aparentemente, não se encontraram diferenças. 

 

Quadro 5.13. – Características dos constituintes da alvenaria. 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 36,37 2600 - - 

Argamassa 0,04 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

De seguida, elaborou-se o gráfico da Fig.5.23., com o intuito de verificar se ocorreram alterações da 
situação final para esta. No entanto, conferiu-se que não há quaisquer modificações visíveis no com-
portamento do modelo, após se ter alterado o módulo de elasticidade da pedra. Determinou-se o módu-
lo de elasticidade da alvenaria para o qual se obteve o valor de 0,22 GPa semelhante ao obtido para a 
situação inicial. Portanto, pode-se reforçar a ideia de que o aumento do módulo de elasticidade da 
pedra não afecta aparentemente o comportamento da alvenaria, neste caso de estudo. 
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Fig.5.23. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Ainda relativamente ao módulo de elasticidade da pedra, foi realizada uma última alteração, desta vez 
para o valor mínimo que se obteve nos ensaios nos carotes de António Carneiro. O valor utilizado foi 
de 13,09 GPa, Quadro 5.14. Procedeu-se, primeiramente, a uma análise modal para determinar as fre-
quências respectivas ao 1º e 2º modos de vibração tendo-se obtido como resultados, respectivamente, 
10,289 Hz e 36,593 Hz, valores muito semelhantes à situação inicial.  

 

Quadro 5.14. – Características dos constituintes da alvenaria. 

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 13,09 2600 - - 

Argamassa 0,04 2100 - - 

Junta - - 4,741 0,6781 

 

O passo seguinte consistiu no carregamento, com uma força de 600 KN, do qual resultou uma defor-
mada do modelo, visivelmente com a forma semelhante à obtida para a situação inicial. Para se com-
provar que não ocorreram alterações, elaborou-se o gráfico da Fig.5.24., do qual se pode verificar que, 
aparentemente, não há qualquer modificação das rectas relativas ao modelo relativamente à situação 
inicial. No entanto, determinou-se o módulo de elasticidade da alvenaria para confirmar se ocorreram 
alterações, obteve-se um valor de 0,22 GPa, valor este idêntico ao obtido inicialmente. Portanto, con-
cluindo-se que o comportamento da alvenaria estudada não é regido pelo módulo de elasticidade da 
pedra, pois ao aumentar ou diminuir este valor não se verificou alterações aparentes na alvenaria. 
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Fig.5.24. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

A última análise realizada foi relativa à alteração da rigidez normal e tangencial das juntas. Como já 
foi referido anteriormente, utilizaram-se os máximos e mínimos destes valores, que foram obtidos por 
ensaios elaborados pelo LNEC. Os valores a serem utilizados estão identificados no Quadro 5.15. 
Recorreu-se primeiramente a uma análise modal, da qual se obtiveram as frequências correspondentes 
ao 1º e 2º modos de vibração, que foram, respectivamente, 12,085 Hz e 42,171 Hz.  

 

Quadro 5.15. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,04 2100 - - 

Junta - - 24 1,28 

 

De seguida, procedeu-se ao carregamento, com uma força de 600 KN, e observou-se a forma da 
deformada do modelo criado, que foi semelhante à situação inicial obtida. Posteriormente condensa-
ram-se os resultados obtidos referentes ao carregamento no gráfico da Fig.5.25. Pela análise do gráfico 
verifica-se que o declive das rectas aumentou consideravelmente, o que pressupõe um aumento de 
rigidez do modelo comparando com a situação inicial. O módulo de elasticidade da alvenaria obtido 
para este caso foi de 0,30 GPa. Deste modo, pode-se concluir que o incremento da rigidez normal e 
tangencial das juntas influencia notavelmente o comportamento da alvenaria, aumentando em 33% a 
sua rigidez em relação à situação inicial. 
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Fig.5.25. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Por fim, a última modificação foi relativa à diminuição dos parâmetros relativos às juntas. Os valores 
que utilizados foram obtidos através dos ensaios às juntas realizados pelo LNEC, já referidos ante-
riormente. As propriedades dos materiais usados para esta análise estão indicadas no Quadro 5.16., 
onde se pode verificar a alteração feita aos valores da rigidez normal e tangencial das juntas que são 
agora, respectivamente, 2,0 MPa/mm e 0,17 MPa/mm. 

 

Quadro 5.16. – Características dos constituintes da alvenaria.  

Constituintes da 
Alvenaria 

E 
(GPa) 

ρ 
(Kg/m

3
) 

Kn 
(MPa/mm) 

Ks 
(MPa/mm) 

Pedra 28,7 2600 - - 

Argamassa 0,1 2100 - - 

Junta - - 2,0 0,17 

 

Primeiramente, foi realizada uma análise modal para determinar as frequências relativas ao 1º e 2º 
modos de vibração, da qual resultaram os valores, respectivamente, 8,063 Hz e 28,820 Hz. Estes valo-
res obtidos para as frequências dos modos de vibração, são, consideravelmente mais baixos que na 
situação inicial, o que implica uma perda de rigidez do modelo. De seguida, aplicou-se um carrega-
mento de 600 KN e obteve-se a deformada do modelo, ver Fig.5.26., verifica-se que a forma da 
deformada é relativamente maior que inicialmente (Fig.5.19.). 
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Fig.5.26. - Deformada do modelo resultante do carregamento. 

 

Com o propósito de analisar o comportamento do modelo gerado, elaborou-se o gráfico da Fig.5.27., 
ilustrando as rectas do modelo e as curvas dos ensaios. Pela observação do gráfico verifica-se que as 
rectas diminuíram de inclinação relativamente à situação inicial, o que indica que ocorreu uma perda e 
rigidez no modelo. Determinou-se o módulo de elasticidade da argamassa para o qual se obteve o 
valor de 0,15 GPa e verificou-se que este valor é 33% menor do que o obtido inicialmente. Deste 
modo pode-se concluir que a redução da rigidez normal e tangencial afecta notavelmente o comporta-
mento da alvenaria, provocando a perda de rigidez desta. 

 

 

Fig.5.27. – Gráfico Tensão (MPa), eixo yy, versus Extensão, eixo xx com resultados do laboratório e do modelo 

numérico. 

 

Relativamente ao estudo realizado para a parede PP1, foram tiradas algumas conclusões sobre o com-
portamento da alvenaria quando se alteram alguns valores das propriedades dos materiais constituin-
tes. Aglomerando a informação obtida até agora no Quadro 5.17., constata-se que a modificação do 
módulo de elasticidade da pedra não afecta, aparentemente, o comportamento da alvenaria, o que já 
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não sucede quando se procede ao incremento ou redução do módulo de elasticidade da argamassa, que 
influencia consideravelmente o comportamento da alvenaria, provocando um aumento ou diminuição 
da sua rigidez. Neste caso quando se procedeu ao aumento em 150% do módulo de elasticidade da 
argamassa, verificou-se que a rigidez da alvenaria sofreu um incremento de 69%. Pelo contrário, 
quando se diminuiu 50% a rigidez da argamassa, verificou-se que a rigidez da alvenaria aumentou 
40%. Por fim, em relação à alteração da rigidez normal e tangencial das juntas, também se verificou 
uma modificação do comportamento da alvenaria, pois quando se procedeu ao incremento dos respec-
tivos valores, ocorreu um aumento de 33% da rigidez da alvenaria. No entanto quando se diminuiu os 
valores da rigidez relativa às juntas ocorreu uma redução de 33% na rigidez da alvenaria. 

 

Quadro 5.17. – Características dos constituintes da alvenaria e alterações na sua rigidez. 

Constituintes Características  
E alvenaria 

(GPa) 
Aumento/dimiuição 

do E alvenaria 

Argamassa 

E = 0,04 GPa 0,22 - 

E = 0,1 GPa 0,38 +69% 

E = 0,02 GPa 0,14 -40% 

Pedra 
E = 36,7 GPa 0,22 0% 

E = 13,09 GPa 0,22 0% 

Juntas 

Kn= 24 MPa/mm 
Ks = 1,28 MPa/mm 

0,30 +33% 

Kn= 2,0 MPa/mm 
Ks = 0,17 MPa/mm 

0,15 -33% 

 

Ao comparar os Quadros 5.9. e 5.17., verifica-se que na parede PP1 quando se procedeu ao aumento 
do módulo de elasticidade para 0,1 GPa a rigidez da alvenaria sofreu um acréscimo de 69%, enquanto 
na parede PP2 quando se reduziu o módulo de elasticidade para 0,04 GPa a rigidez da alvenaria sofreu 
um decréscimo de 47%. Portanto constata-se que a rigidez da alvenaria sofre diferentes alterações 
quando o módulo de elasticidade da argamassa aumenta ou diminui, isto é, verifica-se que quando se 
aumenta a rigidez da argamassa o acréscimo na rigidez da alvenaria é muito superior do que quando se 
procede à sua diminuição. Outro factor importante de salientar é que, embora o caso da parede PP1 as 
alterações relativas ao módulo de elasticidade da pedra não tenham provocado modificações na rigidez 
da alvenaria, o mesmo não acontece para a parede PP2. Neste caso verifica-se que quando se procedeu 
à diminuição, para o mesmo valor nas duas paredes, da rigidez da pedra, a parede PP2 perde 2% na 
sua rigidez. Por último, relativamente aos parâmetros relativos à rigidez das juntas, constata-se que 
embora se tenha procedido às mesmas alterações em ambas as paredes, a parede PP2 apresenta maio-
res modificações. Verifica-se que esta parede sofre um maior acréscimo na rigidez da alvenaria quan-
do se aumentam estes parâmetros e maior redução da sua rigidez quando se diminuem os parâmetros. 
De salientar ainda, que ao se comparar as características que se ajustaram para o modelo da parede 
PP2 e para o modelo PP1, verifica-se que o módulo de elasticidade da argamassa utilizado para a PP1 
foi 60% menor do usado para a PP2. Isto pode-se dever ao facto de que a parede PP1 apresente mais 
vazios interiores do que a PP2 pois estes não estão a ser contabilizados. Portanto, se for essa a situação 
a área toda que se considerou que era argamassa na realidade não é, o que provoca um aumento da 
rigidez da argamassa.  



Caracterização e Tipificação in situ de Paredes de Alvenaria de pedra 

 

100 

 

 

 



Caracterização e Tipificação in situ de Paredes de Alvenaria de pedra 

 

101 

 

 

 

 

6 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE 
INVESTIGAÇÃO FUTURA  

 

 

As principais conclusões retiradas deste trabalho decorrem do estudo comparativo realizado em vários 
edifícios nos centros do Porto e de Vila Nova de Gaia. Os resultados obtidos permitem afirmar que as 
características das paredes como, o tipo de aparelho, os materiais utilizados e dimensões das pedras, 
divergem muito entre os casos de estudo e dentro dos próprios edifícios. Este aspecto pode advir de 
vários factores como por exemplo as paredes do mesmo edifício terem sido construídas em alturas 
diferentes, do edifício ter sofrido alterações na sua estrutura, como por exemplo um alargamento, ou 
das paredes representarem funções diferentes o que pode alterar a sua configuração. Deste modo, tor-
na-se difícil a tipificação das alvenarias com a pequena amostra de resultados que se obteve e com a 
variedade de diferentes paredes que se analisou.  

Uma das conclusões retiradas foi relativa à dimensão das pedras na secção longitudinal, que se consta-
tou que quanto maior for, maior é a percentagem de pedra, na maioria dos casos. Ainda relativamente 
a este facto, verificou-se que embora algumas secções longitudinais apresentem pedras de grande 
dimensão, quando o aparelho é muito irregular a percentagem de pedra diminui consideravelmente, ao 
contrário dos casos em que o aparelho e as juntas são regulares e as pedras são de pequena, média ou 
grande dimensão verificando-se que a percentagem de pedra sofre um aumento.  

Relativamente aos casos em que se analisou conjuntamente a secção longitudinal e respectiva secção 
transversal, concluiu-se que ao estudar as pedras da secção longitudinal das paredes não se faz uma 
análise correcta pois quando se delimitam as pedras ocorre um pequeno erro devido à incapacidade de 
visualizar totalmente a dimensão real da pedra como consequência da argamassa presente nas juntas. 
Este aspecto pode ser constatado quando se observa a secção transversal da parede, em que se verifica 
que as juntas têm, na maioria dos casos, espessura mais pequena do que aparenta visto do alçado, dis-
pondo-se as pedras quase encostadas umas às outras. Em relação às secções transversais concluiu-se 
que as que apresentam dimensões de pedra semelhantes e com maior altura, têm maior percentagem de 
pedra, ao contrário das que têm pedras de dimensões variáveis e estreitas que apresentam menores 
percentagens. Torna-se importante salientar que a maioria das secções transversais estudadas apresenta 
percentagens de pedra elevadas entre 81% a 96%.  

No caso dos ensaios realizados em António Carneiro concluiu-se que embora a pedra apresente rigidez 
elevada até 36,37 GPa, a rigidez da alvenaria é muito menor, verificando-se que os valores obtidos 
pelos ensaios com macacos planos duplos foram de 1 GPa e pelos ensaios laboratoriais 0,33 GPa e 
0,21 GPa. Comentando estes resultados constata-se que há uma certa incongruência nos dados obtidos 
através dos ensaios, embora se desconheça a verdadeira causa desta discrepância. Uma das causas 
provável será a presença de vazios no interior da parede que não são contabilizados na análise. Relati-
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vamente ao valor do módulo de elasticidade da alvenaria obtido pelos ensaios com macacos planos 
duplos em Mouzinho da Silveira, respectivamente, 1,6 GPa, constata-se que não difere muito do valor 
obtido para António Carneiro. 

No que se refere aos ensaios foram sentidas algumas dificuldades que poderiam ter sido ultrapassadas 
através da realização de novos ensaios, o que não foi possível devido ao reduzido tempo disponível 
para este estudo e ainda na dificuldade de aplicação de alguns ensaios. Pelo facto exposto recorreu-se 
à simulação numérica para a aquisição de mais dados. Foram gerados dois modelos, no programa 
Cast3m, tendo-se obtido resultados para as análises de sensibilidade realizadas. Em ambos os modelos 
concluiu-se que um dos factores que influencia o comportamento das alvenarias é a rigidez da arga-
massa. Verificou-se que ao diminuir este parâmetro em ambas as paredes a rigidez da própria alvena-
ria sofre um decréscimo de 40 a 47%, ao contrário do que acontece quando se aumenta o parâmetro 
em que se verifica um aumento de 69 a 73% da rigidez da alvenaria. Salienta-se também que a modifi-
cação da rigidez normal e tangencial das juntas provoca alterações na rigidez da alvenaria. Diminuin-
do os valores de rigidez constata-se que, em ambas as paredes, há uma redução de 33 a 35% da rigidez 
da alvenaria, e ao proceder-se ao aumento destes parâmetros verifica-se um acréscimo de 33 a 45% da 
rigidez da alvenaria. Por oposição, ao modificar-se a rigidez da pedra não se observou aparentemente 
qualquer alteração no comportamento da alvenaria, embora quando na parede PP2 se tenha verificado 
que quando se diminuiu este parâmetro ocorreu uma ligeira redução, de 2%, da rigidez da alvenaria. 
Assim se conclui que no caso destas paredes o que influencia a rigidez da alvenaria é predominante-
mente o tipo de argamassa utilizado, pois se esta for fraca vai provocar uma diminuição na rigidez da 
alvenaria e vice-versa. Outro factor que também tem peso no comportamento da alvenaria é a rigidez 
de juntas de contacto, pois quando esta se revela alta há uma melhor conexão entre a pedra e a arga-
massa aumentando assim a rigidez da alvenaria. É de referir ainda que estes resultados foram determi-
nados só para duas paredes, com aparelhos com juntas irregulares e assentamento horizontal e percen-
tagens de pedra compreendidas entre 73 e 82%, portanto não se pode afirmar que se obtenha os mes-
mos resultados para outras paredes com diferentes características.  

Sem pretender generalizar os resultados espera-se que este estudo contribua para um conhecimento 
mais profundo sobre o comportamento das paredes de alvenaria de pedra e que os dados obtidos, 
embora não conclusivos possam servir de ponto de partida para aprofundamento desta linha de inves-
tigação. Espera-se ainda que os quadros realizados com a aglomeração de todas as características obti-
das para as paredes sirvam de complemento a toda a informação já obtida nesta área. Pretende-se com 
este contributo que futuramente seja possível organizar uma base de dados com o intuito de se poder 
correlacionar as características geométricas das paredes com as características mecânicas, facilitando o 
processo de reabilitação urbana. Deste modo, ainda é necessário realizar muitas investigações nesta 
área para obter dados mais concretos sobre as características geométricas e mecânicas das alvenarias. 
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Ficha de levantamento de edifícios antigos em alvenaria de 
pedra e suas instruções 
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FICHA DE LEVANTAMENTO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS EM ALVENARIA DE PEDRA (GRANITO) 

 

FICHA Nº _1____ 

 

Identificação do edifício: 

Distrito:.Porto......................................................................... 

Concelho:.Porto...................................................................... 

Morada:.Largo dos Lóios........................................................ 

Nº de polícia:.59..................................................................... 

Autor:.Kátia Mota.................................................................... 

Data:.25/03/09........................................................................ 

 

A – Descrição geral do edifício 
 

Dados gerais:  

Época de construção: ___séc XIX (?)_____ 

Propriedade:  pública  privada    

Estado de conservação:  bom  mediano  mau  ruína  

Tipo de utilização:  habitação  comércio  industrial  agrícola religioso 

Envolvente:  urbana  rural    

Posição na envolvente:  isolada  contígua 1 lado  contígua 2 lados   

Terreno envolvente:                    plano  inclinado    

Alterações na estrutura ‘original’.…………………………………………………………………..……………………………………………. 

Planimetria e Altimetria: 

Nº de pisos:                    elevados __4__  enterrados  __0__    

Planta:                     quadrada  rectangular  poligonal   

Dimensões (m): largura _____ x  comprimento _____ x  altura (média) _____   

Área de implantação (m
2
):  <50  [50-100]  [100-200]  [200-400]  >400 

Estrutura da Cobertura: 

Tipo:  ausente  asna metálica  asna madeira  laje b.a.  

 Outros...………………………….………..…………………………………………………….……………… 

Estrutura dos Pavimentos: 

Tipo: 

 ausente  madeira  b.a.  misto metálico / b.a. 

 misto metálico / madeira Outros....…………………………………………..…....... 

Estrutura das Paredes: 

Adição de novos 
elementos: 

 não  sim  ………………………………………………………………………………… 

Notas adicionais:……………………………………………………………………………………...…………………………………………... 

.……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………. 
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B – Descrição dos paramentos 

 

Embasamento:  alçado principal  alçado posterior  empena direita  empena esquerda  interior 

Reboco: 

alçado principal          _____ 

[1] ausente (pedra face à vista) 

[2] com muitas falhas 

[3] com algumas falhas 

alçado posterior         __1__ 

empena direita    _____ 

empena esquerda      _____ 

interior   _____ 

Aparelho:       

alçado principal          _____ [1] irregular     [2] juntas         [3] juntas       [4] cantaria 

                        irregulares       regulares 

    

alçado posterior         __1__ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Assentamento:       

alçado principal          _____ [1] aleatório         [2] horizontal      [3] horizontal   

                                 e vertical                                

         

alçado posterior         __1__ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Camadas de 
regularização:       

alçado principal          _____ [1] ausente      [2] pedra     [3] tijolo     [4] madeira 

 

alçado posterior         __1__ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Calços: 

alçado principal          _____ [1] ausente    [2] pedra    [3] tijolo    [4] madeira 

 

alçado posterior         __2__ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Distribuição vazios: 

alçado principal          _____ 

[1] ausente 

[2] localizada 

[3] dispersa 

alçado posterior         __3__ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Espessura da junta: 

alçado principal          _____ 

[1] seca 

[2] <5 mm (delgada) 

[3] [5mm-2cm] (corrente) 

[4] > 2 cm 

alçado posterior         __3__ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Notas adicionais:……………………………………………………………………………………………………..………….………………... 

…………………..……………………………………………………………………………………………………..………….………………... 
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C – Descrição da secção transversal 
 

Tipologia 

P
is

o
s
 

a
lç

a
d

o
 p

ri
n
c
ip

a
l 

a
lç

a
d

o
 p

o
s
te

ri
o

r 

e
m

p
e
n

a
 d

ir
e

it
a
 

e
m

p
e
n

a
 e

s
q

u
e

rd
a
 

in
te

ri
o

r 

[1] perpianho 

 

 

 

[4] 2 panos c/ 

   ligação por 

      pedras soltas  
 

 

[2] paramento 

único 

 

 

[5] 2 panos c/ 

     ligação por 

      travadouros 
 

 

[3] 2 panos s/ 

ligação 

 

 

[6] 3 panos 

 

 

1      

2      

3      

4      

Espessura dos 
panos (cm): 

 

tot – total 

ext – exterior 

int – interior 

P
is

o
s
 

alçado 
principal  

alçado 
posterior 

empena  
direita 

empena 
esquerda 

interior 

tot ext int tot ext int tot ext int tot ext int tot ext int 

1       30         

2                

3                

4                

Distribuição 
vazios: 

alçado principal          _____ 

[0] não identificada 

[1] ausente    

[2] localizada     

[3] dispersa 

alçado posterior         _____ 

empena direita           _____ 

empena esquerda      _____ 

interior                        _____ 

Presença de 
travadouros: 

 alçado principal com afastamento horizontal __________ e vertical __________ 

 alçado posterior com afastamento horizontal __________ e vertical __________ 

 empena direita com afastamento horizontal __________ e vertical __________ 

 empena esquerda com afastamento horizontal __________ e vertical __________ 

 interior com afastamento horizontal __________ e vertical __________ 

Notas adicionais:………………………………………………………… ……………………………...………………...………………… 
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D – Caracterização dos materiais 
 

Pedra (Granito): Argamassa juntas: 

Origem:…………...…………………...…………...………… Cor:…Creme..…..……….….……………...……………………………… 

Cor:…Creme……..…………………...…………...………… Função:  ausente  assentamento  enchimento 
e assentament. 

Forma:  irregular  regular  Material:  cal e saibro  cimentícia  

Dimensão: 

(diagonal) 

 <15 cm   

(pequena) 

 15-25cm  

(média) 

 >25cm  

 (grande) 

Consistência  incoerente  friável  tenaz 

Estado de 
conservação: 

 sã  alterada  muito  

    alterada 
Presença de lamelas de xisto  sim  não 

Notas adicionais:………………………………………………………………………………………………………...……………………...… 

 

E – Ligações entre paredes 
 

Em L (canto): 

Tipologia:  não identificada  ligação deficiente  ligação irregular  alternância regular 

 

   

Elementos 
constituintes: 

 análogos ao da parede   de maior dimensão  em cantaria 

Em T (cruzamento de paredes): 

Tipologia:  não identificada  ausência de  ligação  ligação deficiente  ligação eficaz 

Notas adicionais:…………………….……………………………………………………………...…………..………………………………… 

 
F – Intervenções de consolidação 
 

Na alvenaria: 

alçado principal __________ [1] nenhuma  

[2] substituição pontual de pedras 

[3] refechamento de juntas com argamassa 

[4] injecção de argamassa 

[5] reboco armado 

alçado posterior __________ 

empena direita __________ 

empena esquerda __________ 

interior __________ 

Outras: 

 fecho de vãos  inclusão de tirantes  inclusão de gatos 

 vigas cinta em betão armado  vigas cinta metálicas  ligação pavimento/parede 

Notas adicionais:…………………………………………………………………………………………...……………………………………... 

 
G – Ensaios ‘in situ’ H – Registo Fotográfico 

…………sónicos e macacos planos…….……………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……….………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………………… 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA LEVANTAMENTO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS EM ALVENARIA DE PEDRA 

Esta ficha foi concebida para ser aplicada no levantamento de características geométricas e materiais de paredes em alvenaria de pedra de 

edifícios antigos. As paredes deverão apresentar pelo menos uma face onde seja possível observar a disposição das pedras ao longo do 

paramento, não sendo necessário proceder ao levantamento de outras paredes de um mesmo edifício que apresentem características idênticas. 

As paredes escolhidas são identificadas pela sua posição no edifício (alçado principal, alçado posterior, empena direita, empena esquerda e 

interior). 

A ficha encontra-se dividida em oito secções (de A a H). A informação recolhida é introduzida da seguinte forma: quando em presença de (

seleccionar apenas uma das opções apresentadas; quando surgir (_____) inserir um número de entre as opções apresentadas ou um valor a 

recolher no local; a presença de (……….) implica uma resposta sob a forma de texto descritivo. Na ausência de informações suficientes ou 

fidedignas para o preenchimento de alguns campos, deixar em branco e, se necessário, descrever o porquê nas notas adicionais. Toda a 

informação introduzida deverá ser devidamente aferida no local e respeitar as regras de bom senso. 

Identificação do edifício: Informação relativa à localização geográfica do edifício: distrito, concelho, morada e nº de polícia. Identificar o autor e 

a data de realização do levantamento. 

A – Descrição geral do edifício: Informação relativa às 

características construtivas e geométricas do edifício e à sua “história”. 

Dados gerais: indicar a época de construção por ano ou século; 

identificar o tipo de propriedade (pública ou privada); o estado de 

conservação em que actualmente se encontra; o tipo de utilização 

predominante; a envolvente do edifício, a posição do edifício na 

envolvente (isolado ou não); o tipo de terreno envolvente (plano ou 

inclinado) e, caso existam, descrever alterações à estrutura original 

(ex: laje de piso ou cobertura em betão armado, fecho de vãos, etc.). 

Planimetria e Altimetria: indicar o número de pisos elevados e 

enterrados (o sótão apenas é contabilizado se for habitável). A 

geometria em planta do edifício considera-se poligonal quando não 

exibe uma forma regular ou é constituído por associação de formas 

geométricas, por ex: L, T, U... Nas dimensões do edifício a largura e o 

comprimento correspondem às medidas da envolvente exterior e a 

altura ao seu valor médio. 

Estrutura da cobertura e dos pavimentos: identificar o tipo de materiais 

e elementos estruturais. Outras situações menos comuns deverão ser 

especificadas. 

Estrutura das paredes: indicar neste ponto se nas paredes de pedra 

existem outros elementos como: pilares em betão armado, panos de 

tijolo, que apresentem alguma expressão, alterando o comportamento 

estrutural da parede. 

B – Descrição dos paramentos: Informação sobre o alçado das 

paredes. 

Embasamento: indicar se o(s) paramento(s) analisados apresentam 

uma base em cantaria, normalmente saliente não rebocada. 

Reboco: o estado do reboco permite avaliar o estado de degradação 

da parede. A existência de reboco degradado ou com falhas pode 

indiciar uma alvenaria fragilizada. 

Aparelho e Assentamento: indicar o modo como estão dispostos os 

blocos de pedra no pano de parede, qual o seu assentamento e 

aparência final. 

Camadas de regularização: indicar a existência ou não de camadas 

horizontais de regularização da parede (em pedra, tijolo ou madeira). 

Calços: refere-se à existência de pequenos elementos de pedra ou 

outro material no preenchimento de vazios entre os blocos de pedra. 

Distribuição de vazios: este campo refere-se à ausência de material: 

ausente indica juntas bem preenchidas i.e., sem vazios relevantes; 

localizada indica existência de zonas pontuais de concentração de 

vazios; dispersa indica existência de vazios de forma distribuída. 

Espessura da junta: medida da espessura real média da junta. Note-se 

que a espessura visível corresponde por vezes a um valor aparente 

maior do que a espessura real. 

C – Descrição da secção transversal: Informação sobre o interior 

das paredes. 

Tipologia: Indicar o tipo de secção transversal ao longo do 

desenvolvimento em altura da parede. Os paramentos triplos 

correspondem, normalmente a paredes de maior espessura onde se 

distinguem claramente 2 panos preenchidos no interior por material de 

menor qualidade, sem travadouros ou interligação entre panos. 

Espessura dos panos: medida da espessura da secção transversal em 

cm (total, do pano interior e exterior para paramentos múltiplos), se 

possível, ao longo da sua altura. 

Distribuição de vazios: este campo refere-se à ausência de material: 

ausente indica juntas bem preenchidas i.e., sem vazios relevantes; 

localizada indica existência de zonas pontuais de concentração de 

vazios; dispersa indica existência de vazios de forma distribuída. 

Presença de travadouros: indicar a presença ou não de travadouros ou 

elementos de ligação entre paramentos. 

D – Caracterização dos materiais 

Pedra: indicar a zona/região de origem da pedra, a cor, a forma dos 

blocos, a dimensão média medida segundo a diagonal do elemento e o 

estado de conservação por observação visual e toque. 

Argamassa das juntas: indicar a cor, a função que desempenha 

(ausente no caso de junta seca, de assentamento para situações de 

cantarias e de enchimento/assentamento nas situações de alvenarias 

de junta argamassada), o material constituinte (argamassa de cal ou 

cimentícia). Avaliar a consistência por toque: incoerente quando se 

desfaz ao simples manuseio, friável quando se desagrega 

naturalmente ou é facilmente partido ou reduzido a pó e tenaz quando 

apresenta apreciável capacidade de deformação sem romper. Indicar a 

presença de lamelas em xisto entre pedras ao longo das juntas. 

 

 

E – Ligações entre paredes: Avaliação da eficácia das ligações entre 

panos de parede, aferindo a vulnerabilidade do edifício. 

F – Intervenções de consolidação: Informação sobre intervenções 

anteriores realizadas sobre o edifício. 
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Em L (canto): avaliar a ligação de paredes nos cantos do edifício: não 

identificada quando não for possível retirar conclusões, deficiente 

quando realizada por pedras de pequenas dimensões mal imbricadas, 

irregular quando realizada por pedras de maiores dimensões em 

alternância com pedras menores, e eficaz quando constituída por 

pedras de maiores dimensões devidamente imbricadas, cosendo o 

canto do edifício. Indicar os elementos constituintes presentes nesta 

ligação. 

Em T (cruzamento de paredes): identificar o tipo de ligação no 

cruzamento de paredes em função do imbricamento dos blocos de 

pedra. 

Na alvenaria: indicar intervenções realizadas nas paredes. 

Outras: indicar outras intervenções realizadas no edifício no sentido de 

melhorar a performance dos elementos estruturais e/ou a ligação entre 

os elementos. 

G – Ensaios ‘in situ’: Informação sobre os ensaios que poderão vir a 

ser realizados ‘in situ’ (sónicos, macacos planos, dinâmicos...). 

H – Registo Fotográfico: Indicação de fotografias realizadas durante 

o levantamento (alçados, secção transversal, etc). 


