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RESUMO 

As paredes da envolvente dos edifícios em alvenaria em Portugal, construídas para o preenchimento 

de estruturas porticadas de betão armado, evoluíram e tem sofrido alterações resultantes da aplicação 

de novas técnicas construtivas e da crescente exigência de qualidade na construção de edifícios. 

Algumas das desejadas melhorias de qualidade têm, no entanto, originado novos defeitos nas paredes 

exteriores em alvenaria, resultantes de um insuficiente conhecimento tecnológico a todos os níveis, 

desde o projecto à execução. 

Atendendo ao número crescente de anomalias que se verificam na construção em Portugal, este 

trabalho pretende analisar de forma sumária o efeito mecânico nas paredes de alvenaria da existência 

de uma deformação dos suportes de betão armado, como vigas e lajes. 

Numa 1ª parte evidencia-se a importância das alvenarias de preenchimento tanto a nível económico, 

como funcional, para em seguida se caracterizarem as alvenarias correntes em edifícios. Faz-se ainda 

um enquadramento das estruturas de betão armado, comuns em edifícios. Apresenta-se uma síntese 

das exigências aplicáveis às unidades de alvenaria utilizadas na execução de paredes, conforme as 

normas actualmente em vigor, e também das paredes da envolvente, tendo por base a regulamentação 

portuguesa e estrangeira aplicável, para uma melhor caracterização. E, por último, especificam-se as 

principais causas de fissuração e instabilidade das paredes de alvenaria, abordando de forma mais 

exaustiva as causas que advém da deformação dos suportes. 

Na 2ª parte do trabalho apresenta-se um modelo numérico de simulação de uma parede de alvenaria 

sujeita à deformação dos suportes de betão armado pela acção de cargas permanentes e variáveis, 

através do método dos elementos finitos utilizando o programa ROBOT. Apresentam-se os resultados 

de uma análise de sensibilidade visando avaliar a influência na parede da variação de diversas 

características das lajes, como a rigidez, os vãos e a orientação do apoio da laje, no desempenho 

mecânico da parede. Por fim, à luz dos resultados obtidos discute-se de uma forma muito genérica 

qual a influência que cada um dos parâmetros supracitados tem sobre o desempenho mecânico de uma 

parede de alvenaria, ou seja, qual a sua contribuição para os níveis de tensão estabelecidos nas 

paredes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paredes de alvenaria, patologias, deformação dos suportes, fissuração, simulação 

numérica. 
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ABSTRACT 

The involving walls of the masonry buildings in Portugal, built and framed by concrete structures have 

suffered subsequent changes due to other construction and technological demands consequence of 

increasing quality of buildings. 

However, some of the desired quality improvements have caused new construction defects due to the 

insufficient technological knowledge on various levels, from the design stage to the execution. 

Bearing in mind the increasing number of anomalies that exist in the construction in Portugal, this 

work intends to analyze the mechanical effect in the masonry walls due to the existence of a 

deformation of the supports of reinforced concrete such as beams and slabs. 

The first part of the work highlights the importance of the masonry fill both economically as 

functionally, and then are characterized the current masonry buildings. It is also done a framework of 

reinforced concrete structures common in buildings. It presents a summary of applicable requirements 

for masonry units used in the execution of walls and the involving walls of the buildings, according to 

the norms currently in force, and having for basis the Portuguese and foreign regulations, for a better 

characterization. Finally, are specified the main causes of cracking and instability of the masonry 

walls, addressing more thoroughly the causes that come from the deformation of the brackets. 

In the second part of the work, and using the computer code ROBOT, it is presented a Finite Element 

simulation of a masonry wall subject to deformation of the supports of reinforced concrete by the 

action of permanent and variable loads. The results of a sensitive analysis are shown, in order to 

estimate the influence of the variation of diverse characteristics of the slabs, such as stiffness, the 

spans and the orientation of the support slab, the mechanical performance of the wall. At last, to 

evaluate what influence each of the above parameters has on the mechanical performance of a 

masonry wall, the results obtained with the numerical simulation are analyzed, in other words, which 

is its contribution to the established levels of tension in the walls. 

 

KEYWORDS: Masonry walls, pathology’s, deformation of the brackets, cracking, and numerical 

simulations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

As paredes de alvenaria de preenchimento mantêm em Portugal uma grande utilização no domínio da 

construção de fachadas e divisórias de edifícios em estrutura reticulada de betão armado. No entanto, é 

prática corrente no nosso país negligenciar a sua importância, nomeadamente em fase de projecto, 

onde apenas é referida a sua geometria e o material a utilizar. Uma vez que não existe tradição da sua 

utilização para fins estruturais, tem-se subvalorizado a sua função. Este facto leva, na grande maioria 

das vezes, a um mau desempenho das paredes de alvenaria face às exigências que lhes são impostas e 

que conduzem à ocorrência de diversas patologias. 

Todavia, as paredes exteriores sofreram alterações significativas nas últimas décadas, em 

consequência da evolução dos materiais e dos condicionalismos funcionais e económicos. As 

condicionantes económicas têm conduzido a paredes exteriores mais leves, mais susceptíveis aos 

efeitos dos movimentos naturais e das acções climáticas. Também a nova regulamentação exige 

melhores desempenhos em diversos domínios: conforto térmico, comportamento acústico, segurança 

contra incêndio, etc. 

Por outro lado, considera-se que a patologia da construção deve ser sempre encarada como algo 

indesejado, mas praticamente inevitável, rumo à qualidade. A certificação da qualidade implantada 

através das normas ISO nos últimos anos, sublinha a necessidade da melhoria constante e o imperativo 

de encontrar oportunidades de melhoria em cada experiência de insucesso, mediante acções 

correctivas formalmente definidas e posteriormente avaliadas. 

Desta forma, a abordagem que aqui se faz pretende chamar a atenção para a necessidade de melhoria 

das condições de execução de pormenores construtivos que tendem a ser menosprezados e que 

afectam o desempenho geral das fachadas. 

 

1.2. OBJECTIVOS 

A presente dissertação tem como finalidade aprofundar o estudo da estabilidade de paredes em 

alvenaria de tijolo sem função estrutural, analisando sob o ponto de vista das deformações a interacção 

das paredes com a estrutura de suporte para perceber se o estado de tensão provocado por essa 

deformação pode ou não ser responsável por algumas das patologias que ocorrem em alvenarias de 

preenchimento, nomeadamente fissuras.  

Com o intuito de materializar este estudo, e partindo de um primeiro trabalho já realizado, pretende-se 

então avaliar, por simulação numérica, o estado de tensão induzido pela deformação dos suportes em 
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paredes de alvenaria de preenchimento de edifícios, tendo ainda em conta a sua geometria. Uma vez 

que o trabalho anteriormente realizado visava essencialmente o estudo da influência das variações de 

temperatura no desempenho das paredes, o presente trabalho centra-se mais sobre o estudo dos 

suportes de betão armado que estão ligados às paredes. 

Assim, o ponto central do trabalho tem como objectivo estudar a influência – principalmente devida às 

deformações dos suportes – que os elementos estruturais, como vigas, pilares e lajes, têm na eficiência 

das paredes de alvenaria dos edifícios. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Salientam-se neste trabalho duas partes distintas: uma que representa o estado de arte, ou seja, 

apresenta um carácter informativo e procura expor as principais exigências que devem ser respeitadas 

aquando da execução de uma parede de alvenaria e outra componente mais experimental, respeitante à 

análise numérica de várias geometrias e configurações de parede e de lajes. Nesta análise, pretende-se 

conhecer qual é realmente a influência das deformações dos suportes de betão armado para o estado 

global das paredes de alvenaria. 

Para a simulação numérica utilizou-se um programa de elementos finitos – Autodesk ROBOT 

Structural Analysis – com possibilidade de modelar o comportamento mecânico.  

O trabalho é, assim, desenvolvido ao longo de seis Capítulos. 

Após esta apresentação do trabalho, o Capítulo 2 começa por salientar a importância das alvenarias de 

preenchimento correntes em edifícios, para de seguida proceder à sua descrição, nomeadamente no 

que diz respeito à sua evolução e às exigências funcionais dos materiais. Faz-se também uma 

referência às estruturas de betão armado, com principal ênfase para as características das lajes e suas 

deformabilidades. 

O Capítulo 3 procura fazer o enquadramento normativo aplicável quer às paredes de alvenaria, quer às 

estruturas de betão armado. Efectua-se também a síntese das principais exigências que as paredes da 

envolvente devem respeitar. 

Entra-se depois – 4º Capítulo – no estudo das deformações dos suportes propriamente dito, onde se 

incluem as principais causas das anomalias visualizadas nas paredes. Aqui, destacam-se as variações 

de temperatura e a deformação dos suportes mas também há que ter em linha de conta a acção da 

humidade, o apoio insuficiente e a retracção/expansão dos materiais. No entanto, este capítulo dedica-

se essencialmente à descrição das principais causas de fissuração, procurando também mostrar que a 

disposição das paredes de alvenaria relativamente à estrutura poderá influenciar em muito essas 

anomalias. 

Em seguida, no 5º Capítulo, descreve-se o modelo de simulação numérica utilizado, referindo os 

pressupostos em que o mesmo se fundamentou e os resultados obtidos. 

Finalmente, no último capítulo, referem-se as principais conclusões deste trabalho de s imulação, 

propõem-se melhorias e sugerem-se futuras vias de desenvolvimento. 
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ALVENARIAS DE PREENCHIMENTO 

DE ESTRUTURAS RETICULADAS DE 
BETÃO ARMADO EM EDIFÍCIOS  

 

 

2.1. GENERALIDADES 

As alvenarias de preenchimento podem estar presentes nas fachadas, realizando a envolvente, ou no 

interior dos edifícios destinando-se, neste caso, à compartimentação de espaços. Apoiam-se 

normalmente sobre vigas, lajes ou outras componentes estruturais, interligadas com pilares ou paredes 

e, apesar de ser cada vez mais comum a transmissão de tensões a estes elementos oriundas de 

deformações impostas por flechas, assentamentos de fundações, movimentações térmicas, entre outras, 

estas alvenarias não se destinam a suportar qualquer tipo de carregamento. 

A tendência progressiva de flexibilização das estruturas dos edifícios, evidenciada sobretudo nas 

estruturas pilar/laje fungiforme, leva à necessidade de compatibilizar as deformações impostas com os 

materiais/sistemas construtivos das paredes, procurando evitar desde a fase de projecto as fissuras, 

destacamentos e outras anomalias, ou seja, devem ser previstas disposições que possibilitem o trabalho 

consentâneo, entre estruturas cada vez mais flexíveis e paredes e acabamentos menos flexíveis. 

Desta forma, percebe-se que a qualidade final de uma alvenaria de preenchimento é muito influenciada 

pela qualidade da estrutura de suporte, quer em termos de regularidade geométrica – ângulos, prumos, 

nível, etc. –, mas principalmente ao nível do comportamento mecânico. 

Para além do comportamento mecânico já referido, os aspectos técnicos – comportamento sob a acção 

do fogo, isolamento térmico, isolamento acústico e as instalações embebidas – os prazos, os preços, as 

subempreitadas e a qualidade da mão-de-obra devem ser factores de orientação em fase de projecto e 

na especificação do sistema construtivo das paredes [1]. 

 

2.2. IMPORTÂNCIA DAS ALVENARIAS DE PREENCHIMENTO NOS EDIFÍCIOS 

2.2.1. ECONOMIA 

Sabe-se que a construção é uma actividade com muita importância na economia portuguesa, em parte 

graças ao aumento significativo do parque residencial nas décadas de 80 e 90. No entanto, após a 

grave crise mundial, o sector da construção em Portugal apresentou uma quebra significativa, 

situando-se actualmente o seu valor em 4,9% do PIB nacional, segundo dados de 2010 do gabinete de 

Estatística da União Europeia – Eurostat [43]. 
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No que concerne à actividade da construção, os edifícios representam ainda a parcela mais importante, 

nomeadamente os edifícios de habitação, que representam 75% do peso total dos edifícios. Na figura 

2.1, apresenta-se um resumo da divisão dos vários tipos de obras realizadas em Portugal [3]. 

 

Fig. 2.1 - Peso relativo dos vários tipos de obra em Portugal [3] 

 

Importa aqui referir de uma forma resumida a rápida evolução das soluções e tecnologias construtivas 

adoptadas nos edifícios em Portugal para perceber a importância, neste caso, económica que as 

alvenarias de preenchimento têm hoje em dia na construção de edifícios.  

Assim, as práticas tradicionais foram progressivamente substituídas por soluções mais modernas mas 

nem sempre adaptadas às condições locais como acontecia anteriormente. Por exemplo, em termos 

estruturais, os pavimentos em madeira foram sendo progressivamente substituídos por soluções de 

betão armado, estendendo-se o betão armado aos elementos verticais de suporte, perdendo assim as 

paredes a sua função resistente. Esta evolução conduziu a que, na actualidade, pelo menos 90% das 

estruturas de edifícios realizados em Portugal sejam estruturas reticuladas de betão armado realizado 

“in situ”, limitando-se a prefabricação apenas a alguns elementos integrantes das lajes. Mesmo o 

recurso a soluções de paredes totalmente em betão armado tem muito pouca expressão. Esta 

dependência quase exclusiva do betão armado é invulgar em termos europeus e indiciadora de alguns 

desequilíbrios, ilustrados na Figura 2.2, na forma como a avaliação da melhor solução estrutural para 

os edifícios é efectuada [3]. 

 

Fig. 2.2 - Comparação das soluções estruturais utilizadas em alguns países europeus  [3] 
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O facto de em Portugal a estrutura dos edifícios ser realizada, na grande maioria das vezes, em betão 

armado leva à necessidade de alvenarias de preenchimento para completar a envolvente dos edifícios, 

daí a sua importância tanto a nível económico como a nível funcional no nosso país. 

Com o intuito de aprofundar um pouco mais este estudo económico, particularmente para perceber 

qual é, actualmente, o peso das paredes de preenchimento na estrutura de custos de uma obra de 

edifícios em Portugal, estudaram-se os orçamentos de duas obras recentes de edifícios para habitação 

situados cidade do Porto, relativamente às quais foi pedida a confidencialidade dos dados.  

Numa primeira análise, mais genérica, importa destacar que em ambas as obras o peso relativo das 

grandes áreas na estrutura geral de custos era idêntico. Assim, na Figura 2.3 representa-se a 

percentagem média, das duas empreitadas, no que respeita à arquitectura, estrutura e instalações. 

 

Fig. 2.3 – Estrutura geral de custos dos edifícios analisados 

 

Os trabalhos de arquitectura representam, como é visível, a maior fatia do orçamento. Assim, a 

segunda fase do estudo incidiu sobre estes trabalhos, nomeadamente no que diz respeito às paredes de 

preenchimento, incluindo os revestimentos e pinturas respectivas. Foi possível concluir que as paredes 

representam cerca de 24% do custo dos trabalhos de arquitectura dos edifícios analisados; ou seja, 

aproximadamente 13% do custo total da obra. Destaca-se também uma percentagem significativa no 

que diz respeito aos acabamentos mais específicos e às coberturas e pavimentos. 

 

Fig. 2.4 – Estrutura geral de custos dos edifícios analisados 

 

Este peso justifica o interesse crescente pelas questões associadas às alvenarias, pelo reconhecimento 

da sua importância económica, aqui retratada, mas também funcional, conforme detalhado de seguida. 

No que respeita a trabalhos de reabilitação, a importância das paredes é também relevante [2]. 
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2.2.2. FUNCIONAL 

Sabe-se que os edifícios são espaços habitáveis, concebidos e realizados fundamentalmente de acordo 

com exigências e tecnologias variáveis com as épocas, os utentes, os locais e os materiais disponíveis. 

As alvenarias são a solução construtiva por excelência para a realização do elemento construtivo 

parede. Apesar das diferenças entre as exigências aplicáveis às paredes exteriores e interiores, a 

importância relativa das várias exigências é variável com tempo, os locais, as culturas e os utentes, 

conforme a Figura 2.5. 

 

Fig. 2.5 – Importância relativa de algumas exigências aplicáveis às paredes em alvenaria ao longo do tempo  [2] 

 

Problemáticas como a disponibilidade de recursos e impactes ambientais do Homem sobre o planeta 

colocam o desafio de um desenvolvimento sustentável. Por essas razões, este gráfico não deve ser 

dissociado de outro, apresentado em baixo na Figura 2.6, associado à sustentabilidade e no qual 

predominam duas ideias principais : 

 preservação dos recursos existentes;  

 necessidade de programar o rumo da sociedade, conciliando esse aspecto com uma abordagem 

integrada dos problemas.  

 

Fig. 2.6 – Tendências de consumo, abundância, e a procura de equilíbrio no consumo de recursos  [5] 
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O estabelecimento das exigências funcionais para os edifícios corresponde, portanto, à necessidade de 

estes responderem à satisfação das próprias necessidades humanas, ou seja, dos seus utilizadores.  

Descrevem-se de seguida as exigências funcionais que uma parede deve satisfazer: 

 estabilidade; 

 estanquidade; 

 segurança ao fogo; 

 conforto higrotérmico; 

 conforto acústico; 

 durabilidade. 

Num edifício, podem existir vários tipos de parede de modo a satisfazer determinados requisitos. As 

paredes que se consideram neste trabalho são as que mais se executam na construção corrente, 

nomeadamente em edifícios para habitação, ou seja , paredes exteriores e paredes interiores de 

preenchimento. 

 

2.2.2.1. Paredes exteriores  

As funções de uma parede exterior são em tudo semelhantes às da pele – têm de resistir às agressões 

exteriores, não podendo no entanto, ser completamente impermeáveis, pois têm de “transpirar”. No 

entanto, dado que os edifícios são, cada vez mais, construídos de forma estanque e os novos hábitos da 

sociedade não favorecem o arejamento regular dos mesmos, a quantidade de vapor de água produzida 

no interior de um edifício, quando permanece retida, pode dar origem a desagradáveis manchas de 

humidade. Este é um inconveniente que se tem agravado com o passar do tempo. Como o aspecto 

exterior destas paredes é determinante, existem variadíssimas possibilidades de revestimento das 

paredes exteriores [2]. 

 

2.2.2.2. Paredes interiores  

Quanto às paredes interiores, a sua construção revela-se mais simples, tendo como funções primordiais 

a compartimentação – devendo aqui assegurar-se algum isolamento acústico – e o acondicionamento, 

no seu interior, de instalações eléctricas e hidráulicas, sempre que estas, como é corrente, não sejam à 

vista. Sem esquecer, para além das funções atrás descritas, as exigências de travamento. 

Ao proceder-se à construção de paredes divisórias, procura-se que a mesma seja rápida. Tal objectivo 

tem sido atingido com o aparecimento de novos produtos, de betão leve, betão autoclavado, cerâmicos, 

gessos, etc., em forma de blocos de grande dimensão, ou painéis leves, em alguns casos com 

superfícies regularizadas para receber um reboco ou até já com acabamento final.  

Sob o ponto de vista funcional existem três tipos fundamentais de paredes interiores de alvenaria de 

tijolo, quando se trate de edifícios construídos para habitação colectiva: 

 parede divisória simples; 

 parede de separação entre fogos; 

 parede de separação do fogo de zonas comuns. 

Em relação às paredes de separação de fogos, procura-se assegurar mais o isolamento acústico do que 

térmico. Visto tratar-se de uma parede interior, não há condensações importantes, pelo que não é 

necessária caixa-de-ar [4]. 
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2.3. ALVENARIAS CORRENTES EM EDIFÍCIOS 

2.3.1. EVOLUÇÃO 

Até aos anos 40, os edifícios possuíam paredes construídas com terra e pedras, de grande espessura, 

que posteriormente evoluíram para paredes em alvenaria de pedra ou de tijolo maciço. A grande 

espessura das paredes fazia com que o edifício não perdesse calor com facilidade – inércia térmica. O 

facto de a parede ser construída com materiais porosos fazia com que o vapor de água fosse absorvido 

e restituído ao ambiente no verão.  

A partir da década de 40, assiste-se a uma utilização mais generalizada das estruturas porticadas de 

betão armado, o que originou uma substituição das tradicionais paredes de pedra pelas unidades de  

alvenaria cerâmicas e outros materiais, praticamente sem função estrutural, uma vez que são simples  

panos de enchimento. Com a utilização corrente de unidades de alvenaria cerâmicas, foram 

desenvolvidos diferentes formatos, passando-se de unidades de alvenaria maciças para unidades de 

furação horizontal, sucessivamente mais aligeiradas e com melhores propriedades em termos de 

isolamento térmico.  

Nos anos 60 e 70, construíram-se muitas paredes exteriores com dois panos de tijolo – parede dupla – 

e uma caixa-de-ar, o que permitia: 

 reduzir o peso das paredes e a espessura dos panos; 

 melhorar a produtividade e economia nos custos de mão-de-obra; 

 melhorar a estanquidade à água da chuva e as características térmicas e acústicas. 

Inicialmente, o pano exterior era significativamente mais espesso que o interior, mas houve uma 

redução dessa espessura, até que, já na década de 70, os dois panos apresentavam dimensões idênticas 

e por vezes muito reduzidas. 

A partir dos anos 80, muitas paredes exteriores foram construídas com dois panos de tijolo e 

introduziu-se o isolamento mas sem caixa-de-ar. Quando o isolamento é impermeável à água, o vapor 

de água não consegue atravessar, ficando no interior da construção. Mas, se o isolamento for 

permeável, o vapor de água atravessa-o e, logo a seguir, por a temperatura ser mais baixa, condensa no 

interior do pano exterior de tijolo. Nos edifícios correntes sem ventilação mecânica que utilizam esta 

tecnologia construtiva, as paredes devem ser construídas com isolamentos permeáveis ao vapor de 

água e com uma caixa-de-ar. Outra das preocupações era o tratamento de pontes térmicas, que foi 

revista com a entrada em vigor do primeiro regulamento de térmica, o RCCTE [6] em 1991. 

A partir dos anos 90, nota-se que o betão veio substituir a alvenaria, de pedra ou tijolo – a primeira 

mais utilizada actualmente para efeitos estéticos das fachadas. A resistência ao fogo é boa em qualquer 

destes materiais e as despesas de conservação são mínimas em todos eles. O betão apresenta ainda a 

vantagem duma maior flexibilidade na forma e nas dimensões. Também o betão armado veio 

substituir com vantagem a alvenaria em muitos casos que o betão simples não resolvia [8]. 

Já durante a década de 90, foram introduzidos em Portugal os sistemas de isolamento térmico pelo 

exterior e pelo interior, sendo estes últimos menos utilizados entre nós. Normalmente, os sistemas de 

isolamento pelo exterior são aplicados sobre um suporte constituído por uma parede de alvenaria ou 

em betão armado [7]. Na Figura 2.7, encontra-se resumida a evolução das paredes exteriores.  
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Fig. 2.7 - Síntese aproximada da evolução das paredes exteriores em Portugal [7, 44] 

 

Relativamente às paredes exteriores actualmente utilizadas em edifícios, existem três formas 

preferenciais de construir: 

 parede dupla com caixa-de-ar (A); 

 fachada ventilada (B); 

 sistema ETICS (C). 

 

Fig. 2.8 – Representação esquemática dos tipos de paredes correntes em fachadas  [12] 

 

A parede dupla com caixa-de-ar é a forma de construção de uma parede exterior mais próxima da 

tradicional. A fachada ventilada consiste na construção de uma parede exterior com uma caixa-de-ar e 

em que o pano exterior pode ser em painéis de cerâmica, de alumínio, de madeira, etc. Pode ainda ser 

em pedra, mas tradicionalmente, quando se reveste uma fachada com pedra, esta é colada sobre uma 

parede exterior de alvenaria. O sistema ETICS caracteriza-se pelo isolamento envolver toda a 
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construção e não possuir caixa-de-ar. Assim, trata-se de um sistema de execução de paredes exteriores 

em que o isolamento térmico é colocado pelo exterior e protegido por uma camada de reboco armado 

duro e resistente feito com base em resinas [4]. 

As anomalias associadas às soluções tradicionais são frequentes, devido ao enquadramento 

regulamentar praticamente inexistente. Assim, a escolha e especificação da solução a adoptar na 

envolvente das construções não é objecto de uma atenção e pormenorização, na fase de projecto, 

compatível com a sua importância, sendo deixada, normalmente, ao critério dos seus executores. Um 

exemplo é o funcionamento da caixa-de-ar que, até há uma vintena de anos, funcionava como uma 

descontinuidade na parede que garantia o seu isolamento. Tal ideia persiste até aos dias de hoje, dado 

que as caixa-de-ar ainda são concebidas como caixas herméticas, com drenagens e arejamentos 

deficientes, consequência da obstrução durante a construção ou porque simplesmente não são 

previstos. Em alguns casos, existem isolamentos que ficam mal posicionados, conduzindo ao mau 

funcionamento da parede [8]. 

 

2.3.2. CONSTITUIÇÃO 

2.3.2.1. Paredes exteriores  

Nas paredes existem diferenças quanto à sua composição, exposição e forma. De uma forma simples, 

pode dividir-se a constituição de uma parede em duas partes, o tosco – corpo da parede – e os 

revestimentos interiores e exteriores. O material de utilização mais comum no pano de parede é o 

tijolo, mas podem também utilizar-se blocos de betão, pedra e ainda betão armado. A alvenaria é a 

associação de blocos com argamassa, de acordo com um aparelho de assentamento. Já os 

revestimentos podem ser diversos, de reboco em argamassa (3 camadas), em “monomassa” (pré-

fabricada, uma camada), ou outros. Os acabamentos são tão variados como a pintura, o azulejo, 

revestimentos grampeados, etc. 

A classificação das paredes de alvenaria de tijolo é frequentemente feita apenas em função do tipo de 

elemento utilizado na sua constituição, o que se revela pouco correcto, pois o comportamento da 

alvenaria é também influenciado por outros factores, tais como: 

 tipo de argamassa de assentamento; 

 aparelho de assentamento da parede (geometria e desfasamento das juntas, posição de 

assentamento dos blocos); 

 número de panos de parede e suas ligações entre si e à eventual estrutura de apoio; 

 tipo de revestimento da parede; 

 existência de elementos complementares de isolamento térmico, estanquidade e controlo da 

difusão do vapor; 

 localização da parede (na fachada, no interior do edifício, independente no exterior); 

 posição da parede em relação ao solo (enterrada, em piso térreo, em piso elevado);  

 função estrutural a que se destina. 

O tipo de acções a que vai estar sujeita (climatéricas, termo-higrométrica, mecânicas, etc.), a sua cor e 

orientação, a sua textura e verticalidade, o seu desenvolvimento, plano ou recortado, e as condições 

técnicas da sua execução são muitas vezes menosprezadas mas também influenciam o comportamento 

da parede e, consequentemente, poderiam fazer parte de uma proposta de classificação geral. 
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De acordo com o EC6 [9], dedicado às paredes de alvenaria com função estrutural, ilustram-se na 

Figura 2.9, de uma forma mais elucidativa, os tipos de parede de alvenaria estruturais previstas 

utilizando diversos tipos de elementos. 

 

Fig. 2.9 – Tipos de paredes de alvenaria previstos no EC6 [9] 

 

O EC6 [9] classifica, portanto, as paredes de alvenaria de acordo com o tipo de materiais e 

constituintes e, complementarmente, de acordo com o tipo de panos e das suas ligações: 

 paredes simples com ou sem junta longitudinal;  

 paredes duplas – correspondendo à parede dupla corrente, com caixa-de-ar; 

 paredes de dois panos – paredes duplas sem caixa-de-ar; 

 paredes de face aparente; 

 paredes de juntas descontínuas; 

 paredes-cortina. 
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O mesmo EC6 [9] classifica as paredes de alvenaria em função das acções a que podem estar sujeitas e 

da função estrutural que lhes é atribuída. As classificações são as que se apresentam abaixo: 

 paredes resistentes – para além do peso próprio, estão ainda sujeitas a significativas cargas 

verticais; 

 paredes de travamento ou contraventamento; 

 paredes sujeitas a acções de corte – suportando, sobretudo, cargas horizontais;  

 paredes divisórias – não suportam cargas significativas; 

 paredes sujeitas a cargas laterais. 

O emprego de paredes em pano simples cresceu nos últimos tempos, principalmente devido às 

soluções inovadoras de isolamento térmico pelo exterior, quer com revestimento delgado armado, quer 

com “placagens” de protecção e ainda devido a novas geometrias e furações, capazes de proporcionar 

um melhor desempenho térmico e mecânico. Nesta solução, são normalmente empregues elementos 

maciços ou com furação vertical. Apesar desta evolução no sistema construtivo mais corrente em 

Portugal, a generalidade das paredes exteriores são duplas e apenas com funções de simples 

preenchimento. Por esta razão destacam-se neste ponto as soluções mais correntemente utilizadas em 

paredes duplas [2]: 

 paredes duplas para revestir, realizadas a partir de tijolos cerâmicos de furacão horizontal, a 

mais espessa das quais não ultrapassa 15cm. O isolamento térmico em placas ou projectado 

preenche parcialmente a caixa-de-ar. Estas paredes são em geral pouco cuidadas ao nível da 

ligação à estrutura, dos ligadores entre panos, da drenagem da caixa-de-ar, fixação e 

posicionamento do isolamento térmico e pontes térmicas; 

 paredes duplas em que o pano exterior se destina a ficar à vista, realizadas em tijolo cerâmico 

maciço de furação horizontal, ou ainda de blocos de betão. O pano interior é, normalmente, 

em tijolos cerâmicos de furação horizontal com 11, ou no máximo 15cm. Em geral, a 

estanquidade à água da face exterior do pano interior é melhorada através dum barramento ou 

pintura, em alguns casos armado com rede de fibra de vidro. O isolamento térmico é realizado 

como já foi referido; em geral são visíveis orifícios dispostos inferiormente para drenagem da 

caixa-de-ar. 

Nas paredes duplas existem, ainda, alguns cuidados a ter, tais como: 

 pano exterior mais espesso; 

 caleira – meia cana de argamassa impermeável no fundo da caixa-de-ar – e tubos de drenagem 

– saídas de água na caleira e ventilação; 

 espessuras da caixa-de-ar maior ou igual a 5 cm – erros de construção unem os dois panos; 

 isolamento térmico no pano interior – principalmente se sensível à água; 

 tratamento de pontes térmicas nas vigas e lajes com revestimento cerâmico – alinhar o pano 

exterior correctamente, a menos de um terço da largura, para não ruir; 

 ligação dos dois panos por elementos resistentes à corrosão e sem permitir passagem de água; 

 remates nas janelas e portas (ombreiras) com tijolo furado na vertical;  

 ligação dos panos à estrutura por grampos. 

Na Figura 2.10, apresentam-se de uma forma clara as várias possibilidades de composição de uma 

parede exterior, nomeadamente no que à posição do isolamento térmico diz respeito, bem como do 

revestimento exterior. À esquerda, aparecem as soluções de parede dupla com isolamento no seu 

interior e à direita as soluções de isolamento pelo exterior e interior. 
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Fig. 2.10 – Soluções correntes de paredes de alvenaria de tijolo [12] 

 

2.3.2.2. Paredes interiores  

No que respeita às paredes de compartimentação interior, há uma predominância do emprego de 

tijolos cerâmicos de furação horizontal de 7, 9 ou 11 cm, ocorrendo as espessuras maiores nas paredes 

das casas de banho e cozinhas devido à necessidade de embeber nessas paredes maior número de 

instalações. Por requisitos acústicos e eventualmente térmicos, as paredes de separação de fogos e de 

confrontação com zonas comuns são mais cuidadas, sendo com frequência duplas, com isolamento 

acústico no seu interior. Referência para o facto de nas paredes interiores o tijolo ter de ser o mais 

estreito possível para poupar custos e área interior. 

Em Portugal, em domínios como a conservação de energia e conforto térmico, a protecção contra 

ruído e a segurança ao fogo, as soluções a adoptar nas paredes exteriores e interiores em edifícios são 

condicionadas pela regulamentação actualmente aplicável, nomeadamente: 

 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios – RCCTE [6]; 

 Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios – RRAE [10]; 

 Regime Jurídico da Segurança contra Incêndio em Edifícios [11].  

Existem no entanto outros domínios para os quais não existe nenhum enquadramento [2].  

 

2.3.3. MATERIAIS PARA ALVENARIA 

Nas paredes de alvenaria de tijolo, distingue-se normalmente o “tosco” da parede dos seus 

revestimentos, sejam eles contínuos ou descontínuos, aderentes ou independentes. Para além dos 

revestimentos, as paredes integram, em geral, outros elementos construtivos e os respectivos 

acessórios, tais como janelas, portas, ductos de ventilação, peitoris, caixas de estore e canalizações, 

que não são concebidos para garantir qualquer desempenho complementar à alvenaria, mas se servem 

da parede como suporte. 

Uma vez que o trabalho incide sobre as alvenarias propriamente ditas, ou seja, sobre o “suporte” e o 

seu desempenho, as referências aos revestimentos e outros elementos construtivos e componentes 

associados às paredes são tratadas de forma resumida e limitam-se às situações em que a sua 

concepção e execução podem afectar o desempenho da alvenaria [12]. 
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2.3.3.1. Tijolos e blocos  

O tijolo apresenta um formato modular, uma vez que esta modulação permite aumentar a eficiência e 

evita desperdícios, e pode ser: 

 maciço – mais estético e mais resistente; 

 furado – maior isolamento térmico, mais barato e mais leve; 

 perfurado – para passagem de fios eléctricos. 

Factores como a evolução tecnológica operada na construção, os materiais utilizados na sua concepção 

e o seu aparecimento no tempo, permitem agrupar as paredes de alvenaria nos seguintes tipos: 

 pedra natural; 

 tijolos de barro vermelho (cerâmico); 

 blocos de betão; 

 blocos de betão leve de argila expandida; 

 blocos de betão celular autoclavado.  

Hoje em dia, o emprego de pedra natural é residual e está limitado a algumas zonas em que a sua 

aplicação à vista é considerada distintiva. O tijolo cerâmico de furacão horizontal é, de longe, o 

componente mais exaustivamente empregue na construção de paredes exteriores e também interiores, 

devendo representar pelo menos 90% dos elementos utilizados na realização de paredes em Portugal. 

A sua utilização em grande escala deve-se a vários factores, destacando-se entre eles [2]: 

 é um produto cerâmico cozido que, à partida, apresenta uma menor absorção de água; 

 permite a construção de panos delgados; 

 é de fácil manuseamento. 

Assim, por se tratar do material utilizado por excelência em Portugal na construção de paredes, 

sintetizam-se as características mais relevantes do tijolo e as principais propriedades do material 

cerâmico nos Quadros 2.1 e 2.2, respectivamente. 

Quadro 2.1 – Formatos correntes e resistência mecânica por compressão dos tijolos cerâmicos [12] 

Formato do tijolo 

     

Dimensões (cm) 30x20x7 30x20x9 30x20x11 30x22x15 30x22x20 

Resistência mecânica 

por compressão (MPa) 
3,7 – 7,0 3,0 – 5,7 2,8 – 5,2 2,5 – 4,9 1,9 – 3,9 

 

 

 

 

 

 

 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

15 

Quadro 2.2 – Características do material cerâmico [12] 

Características do material cerâmico Valores Unidades 

Massa volúmica aparente 1800 - 2000 kg/m
3
 

Porosidade aberta 20 - 30 % 

Absorção de água por imersão a frio 9 – 13 % 

Coeficiente de saturação 0,6 – 0,8 - 

Absorção da água por capilaridade (1 min.)  11 g/dm
2
.min

0,5
 

Condutibilidade térmica 0,5 – 0,7 W/m
2
K 

Coeficiente de absorção da radiação solar  0,65 – 0,80 - 

Dilatação térmica linear 3,5 – 5,8 x 10
-6

 m/m.ºC 

Expansão por humidade 0,9 – 1,7 mm/m 

Humidade em equilíbrio (20ºC e 80%HR) 0,11 % 

Módulo de elasticidade longitudinal  8300 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,2 - 

 

No mercado português coexistem, actualmente, elementos para alvenaria tradicionais habitualmente 

utilizados, outros mais recentes, já com alguma utilização, e materiais emergentes com aplicação ainda 

muito reduzida. Entre os materiais não tradicionais e emergentes destacam-se, por poderem ser 

aplicados em paredes exteriores: 

 blocos de betão de agregados correntes “splitados”; 

 blocos de betão celular autoclavado; 

 tijolos de cerâmica alveolada de furação vertical. 

Para além destes e ainda nos considerados tradicionais , objecto de produção industrial, referem-se os 

tijolos cerâmicos de pequeno formato, maciços ou perfurados, usados sobretudo em alvenaria à vista, e 

os blocos de betão de agregados correntes e leves, estes últimos de utilização muito mais recente. 

Não se referem, por estarem vocacionados exclusivamente para paredes de compartimentação, 

elementos à base de gesso e cerâmicos revestidos a gesso, entre outros, que têm vindo a ser 

introduzidos no nosso mercado [2]. 

 

2.3.3.2. Argamassas 

A argamassa é um dos materiais mais utilizados na construção a nível europeu, desempenhando 

diversas funções, sejam elas estruturais – nas alvenarias resistentes – de revestimento – nos rebocos, 

assentamento de azulejos, sistemas compósitos ou decorativos – ou em camadas de acabamento e 

estuques decorativos.  

Está também comprovada a influência que a qualidade da argamassa de assentamento tem na própria 

alvenaria, tendo que se atender ao seu grau de exposição, para uma escolha correcta da argamassa. 

Para além da capacidade de unir os vários blocos ou tijolos, reconhecem-se como principais funções 

destas argamassas a distribuição uniforme das cargas verticais, a absorção de deformações, a 

resistência a esforços laterais e a selagem das juntas contra a entrada de água. Estas argamassas são, 

portanto, de uma importância fundamental, pelo que devem ser sempre executadas, quer nas juntas 

verticais quer nas horizontais, de forma a contribuírem também para um melhor comportamento 

térmico e acústico. 
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A argamassa de alvenaria ou a argamassa de reboco para uso externo ou interno, pronta, semi-acabada, 

ou feita em obra, resulta da mistura de ligantes inorgânicos, agregados, água, com ou sem aditivos e 

adjuvantes. Em geral, as argamassas utilizadas no assentamento e mesmo no acabamento das 

alvenarias são, ainda, realizadas no local e só à base de cimento e areia. A utilização de cal hidratada 

ou hidráulica caiu em desuso sobretudo nas argamassas de assentamento e o cimento empregue é 

normalmente Portland tipo CEM II 32.5, mas em muitos casos não há cuidados especiais na selecção 

do tipo de cimento. Apesar da grande quantidade de cimento despendida na realização de argamassas 

para alvenarias, sabe-se que as propriedades mais relevantes exigíveis a uma argamassa são muito 

diferentes das aplicáveis aos betões, justificando-se o desenvolvimento de produtos específicos para 

esse fim que permita , por um lado, melhorar aspectos como: 

 trabalhabilidade; 

 aderência; 

 retracção; 

 capacidade de reter água; 

 capacidade resistente à flexão e à compressão; 

 módulo de elasticidade (mais baixo). 

Em simultâneo, tratando-se de produtos de produção industrial, evitar a variação e aleatoriedade das 

propriedades das argamassas realizadas em obra sem qualquer controlo. Assim, torna-se decisivo que 

exista uma maior atenção a todos os níveis com as argamassas empregues na realização e revestimento 

das alvenarias e que, em simultâneo, se incentive o emprego de argamassas pré-doseadas ou prontas, 

pressionando igualmente as indústrias produtoras destas argamassas a estudar, caracterizar e 

documentar convenientemente as propriedades destes produtos [2, 12]. 

Por fim, diga-se que as argamassas podem ser classificadas quanto: 

 à concepção – argamassa de comportamento especificado e argamassa de composição 

prescrita; 

 às propriedades e utilização – argamassa corrente, argamassa-cola para juntas delgadas e 

argamassa leve; 

 ao tipo de utilização – argamassa pronta, argamassa de constituintes pré-misturados e 

argamassa feita em obra. 

 

2.3.3.3. Outros materiais aplicados em paredes de alvenaria 

A aplicação de isolamentos térmicos em paredes generalizou-se em Portugal a partir de meados da 

década de 80, na sequência da publicação da regulamentação relativa ao conforto térmico em edifícios 

– RCCTE - localizando-se normalmente, e como já foi referido, na caixa-de-ar das paredes duplas, 

preenchendo-as total ou parcialmente, mas também nos sistemas de isolamento térmico pelo exterior.  

Estes isolamentos podem ser feitos com materiais: 

 rígidos; 

 flexíveis; 

 projectados; 

 a granel; 

 injectados; 
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Em geral, os materiais mais utilizados são o poliestireno expandido ou extrudido em placas e a espuma 

de poliuretano projectada. Existem também no mercado elementos para alvenaria, tendo por base 

materiais cerâmicos e betão leve, que permitem satisfazer, sem isolamentos complementares, as 

exigências de isolamento térmico aplicáveis a paredes exteriores actualmente em vigor.  

Quanto a outros materiais passíveis de incorporação em paredes exteriores ou mesmo interiores, não 

há produção industrial nem aplicação sistemática na construção de ligadores de panos de paredes 

duplas, elementos de ligação à estrutura, armaduras de reforço, dispositivos de drenagem, ventilação 

ou estanquidade. O emprego de materiais com esses fins, que ocorre na construção de muitos edifícios, 

resulta em geral de adaptações de outros materiais a essas funções e não da aplicação de produtos 

desenvolvidos com esse objectivo [2].  

 

2.3.4. ESPESSURAS DAS PAREDES 

2.3.4.1. Paredes exteriores  

A espessura das paredes exteriores deve ser definida com muito rigor e tendo em conta diversas 

condicionantes, nomeadamente no que diz respeito à estrutura, ao isolamento térmico e também às 

caixas de estore, cujas dimensões variam de caso para caso. 

As soluções de fachada são ainda dominadas por paredes duplas que podem apresentar diversas 

variantes. Apesar de a definição da espessura das paredes depender das condições particulares do 

projecto, no geral, as paredes exteriores são constituídas pelos seguintes elementos: panos desde 

15+11 cm até 20+15 cm – em situações muito raras –, caixa-de-ar e isolamento térmico. O que perfaz, 

no mínimo, uma espessura total de 35 cm, admitindo uma caixa-de-ar com 5 cm e a parede rebocada 

em ambas as faces com 2 cm. 

O paramento mais espesso de uma parede dupla tradicional de alvenaria de tijolo deve ficar pelo lado 

exterior – conforme já foi referido – pelos motivos que abaixo se apresentam: 

 o aquecimento pela radiação solar – é difícil que em toda a espessura a temperatura suba; a 

parte interna do tijolo a uma temperatura mais baixa acaba por contrariar a expansão do 

painel; 

 o humedecimento pela água da chuva – a humidade provoca a expansão do material cerâmico; 

sendo um tijolo espesso é difícil ficar demasiado húmido na sua parte interior, impedindo a 

entrada de água. 

O pano exterior, por estar exposto à radiação solar e à intempérie, tem expansões significativas e este 

fenómeno é ainda agravado se a parede não for rebocada. Por outro lado, o pano interior de tijolo, por 

estar protegido pelo isolamento e pela caixa-de-ar, não sofre qualquer expansão higrométrica 

(provocada pela chuva) nem térmica (provocada pela radiação solar). 

De acordo com a DTU 20.1 [13], as espessuras recomendadas para as paredes, segundo a sua 

constituição, são as seguintes: 

Quadro 2.3 – Espessura das paredes [13] 

 
Paredes simples  Paredes duplas (pano exterior) 

Tijolo 

furado 

Blocos de 

betão 

Paredes 

rebocadas 

Paredes com tijolo 

de face à vista 

Espessura (cm) ≥ 22 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 11 
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A introdução de sistemas como o ETICS, muito utilizado na actualidade, trouxe vantagens até em 

relação à espessura dos panos de parede, uma vez que permite uma significativa diminuição da 

espessura das paredes exteriores, aumentando por isso a área habitável. Com a utilização desta solução 

de isolamento térmico pelo exterior, é possível realizar paredes de alvenaria exterior com espessuras 

entre os 20 cm (para tijolo cerâmico) e os 25 cm (para blocos de betão) [7]. 

 

2.3.4.2. Paredes interiores  

A maioria das paredes interiores são simples, com espessuras, em geral, inferiores a 15 cm no tosco, 

isto no que diz respeito ao tijolo furado. Percebe-se assim que no interior dos edifícios, para 

compartimentação de espaços, se utilizem panos de menor espessura que normalmente variam entre 

tijolos de 7 e 11 cm. A utilização destas espessuras está dividida conforme se apresenta na figura 

seguinte, o que permite ter uma ideia geral do que se praticava em Portugal nesta matéria em 1998. 

 

Fig. 2.11 - Espessuras dos tijolos utilizados na divisão de espaços interiores correntes em edifícios [3] 

 

Apesar de já não se tratar de um estudo recente, os dados permitem ter uma noção daquilo que é hábito 

na construção de paredes interiores em Portugal. Assiste-se, portanto, a uma grande utilização de 

paredes com tijolos de 7 cm em todas as divisões da casa e, por outro lado, quase nunca se constroem 

todas as paredes interiores com tijolos de 11 cm. Isso deve-se essencialmente a dois factores que 

foram já referidos anteriormente: sendo o de menores dimensões, o tijolo de 7 cm é aquele que 

“rouba” menos espaço interior e que permite, por isso, maiores poupanças, ou seja, é mais económico 

que os restantes. Daí a grande diferença na utilização só de paredes de 7cm ou só de 11 cm, que no 

entanto apresenta um senão: panos muito finos podem causar problemas ao nível dos roços que têm de 

ser abertos para a instalação de tubagens e afins, conforme se ilustra na Figura 2.12. 

 

Fig. 2.12 – Exemplos de paredes com espessura desadequada para abertura de roços 
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Para evitar este problema, deve ser estudada a compatibilização sistemática entre os projectos de 

arquitectura e das redes de esgotos, de águas e eléctricas, tendo como objectivo garantir uma adequada 

espessura das paredes para comportarem as diferentes instalações. 

 

2.3.5. REVESTIMENTOS 

O aspecto estético de um edifício, a sua dignidade e imagem são muitas vezes condicionados pelo 

revestimento exterior. As exigências dos revestimentos são indissociáveis das exigências funcionais 

das paredes, que já mereceram especial atenção neste documento. Contudo, enquanto algumas das 

exigências são comuns ao conjunto tosco da parede/revestimento, outras dizem respeito 

essencialmente à alvenaria e outras aos revestimentos.  

Para além da simples regularização dos toscos, são várias as funções que os revestimentos exteriores 

desempenham, destacando-se entre elas: 

 possibilitar uma adequada estanquidade à água da chuva; 

 influenciar o isolamento térmico; 

 influenciar a existência de condensações no interior; 

 proteger as alvenarias e estruturas exercendo um papel determinante na durabilidade;  

 condicionar o aspecto estético dos edifícios. 

Por estas razões, estes factores são de grande importância no aspecto das cidades e na qualidade de 

vida da população. 

No seguimento do que já foi referido, existem actualmente diversos materiais e sistemas que podem 

ser executados, fundamentalmente, de duas formas distintas: parede tradicional com dois panos de 

alvenaria em tijolo, caixa-de-ar e isolamento, sendo o revestimento aplicado sobre o paramento 

exterior; ou então paredes com um pano de alvenaria de tijolo, sendo o outro pano constituído pelo 

revestimento. Neste caso interpõem-se entre os dois, o isolamento térmico e a caixa-de-ar, designando-

se por fachada ventilada. As soluções simples, com revestimento colado, são mais susceptíveis aos 

problemas que advêm das alterações estruturais, da expansão térmica ou hidrófuga. Quanto às 

fachadas ventiladas, só uma execução cuidada pode evitar fenómenos relacionados com a existência 

das pontes térmicas. 

A dificuldade em conseguir mão-de-obra habilitada à realização de rebocos de qualidade, os custos de 

manutenção das pinturas e também a ideia, porventura falsa, de que alguns revestimentos podem ser 

menos propensos à ocorrência de patologias associadas à humidade, levou à aplicação de vários tipos 

de acabamentos nas paredes de alvenaria, destacando-se como mais frequentes os seguintes [2]: 

 ladrilhos cerâmicos, disponíveis em vários formatos e acabamentos, fixados por colagem ao 

emboço ou reboco das paredes; 

 pedras naturais com dimensões muito variadas: desde pequenas dimensões semelhantes aos 

referidos ladrilhos, fixadas igualmente por colagem, ou grandes peças fixadas mecanicamente; 

 rebocos em camada única, produzidos industrialmente, designados correntemente por 

“monomassas” e com vários tipos de colorações e acabamentos; 

 paredes em alvenaria à vista, ou seja, sem revestimento mas recorrendo a elementos para 

alvenaria com características melhoradas com destaque para os cerâmicos;  

 sistemas de isolamento térmico pelo exterior, consistindo num isolamento térmico em placas 

rígidas fixadas ao tosco da parede, com um reboco delgado produzido industrialmente e 

possibilitando vários tipos de acabamento, aplicado em uma ou mais camadas, sendo uma 

delas reforçada com malha de fibra de vidro com protecção anti-alcalina (ETICS). 
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No passado, em Portugal, com excepção de algumas construções em que a pedra se mantinha à vista, a 

generalidade das paredes era revestida com rebocos tradicionais, em geral pintados,  mas, 

frequentemente e com carácter regional, apresentavam acabamentos com outros materiais onde se 

destaca o azulejo. Nas zonas mais húmidas ou expostas à chuva usavam-se com frequência 

revestimentos de estanquidade, ou as características de reboco eram reforçadas visando essa  garantia 

[4]. 

Outro dos problemas que muitas vezes se coloca aos revestimentos é a estabilidade, pois no caso 

corrente de um edifício de 10 andares constituído por um revestimento de fachada em placas de 

granito, imediatamente se percebe a importância de garantir que nenhuma pedra se destaque da 

fachada e caia em zonas frequentadas por pessoas. Com base nisto, verifica-se que a estabilidade tem 

de ser considerada, ou seja, o sistema de fixação tem de ser calculado e ensaiado para que se possa 

garantir uma estabilidade adequada. 

No que respeita aos revestimentos interiores, estes devem garantir a regularidade das paredes e o 

aspecto estético dos espaços. Condicionam também o conforto higrotérmico, influenciam a acústica e 

podem ter um papel importante no conforto térmico, bem como na protecção de eventuais humidades, 

como é o caso dos azulejos e ladrilhos cerâmicos. 

Para terminar, e porque o âmbito desta dissertação é o estudo das patologias em alvenarias de 

preenchimento induzidas pela deformação dos suportes, importa destacar o papel que os revestimentos 

podem desempenhar na ocultação das anomalias. Sabendo à partida que a estrutura se vai deformar e 

que isso provocará fissuração nas alvenarias, pode optar-se pela realização do revestimento das 

fachadas em que, mesmo que isso aconteça, não seja visível para o exterior. Para além de uma solução 

corrente de fachada ventilada que se exemplifica na Figura 2.13, pode ser executada com a aplicação 

de revestimentos complementares desligados ou aderentes. No entanto, esta hipótese tem 

condicionantes, como por exemplo, o facto de não serem aplicáveis em tijolo à vista. Ressalve-se 

ainda que esta pode ser uma solução eficaz se for garantido o desempenho funcional da parede. 

 

Fig. 2.13 – Exemplo de fachada ventilada em que o revestimento oculta possíveis deformações dos suportes  [14] 
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2.4. ENQUADRAMENTO DAS ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO CORRENTES EM EDIFÍCIOS 

2.4.1. MALHAS CORRENTES 

Actualmente, a localização dos pilares e paredes está limitada quer por razões económicas, quer por 

razões funcionais, resultando daí lajes com vãos cada vez maiores. Esta tendência para o aligeiramento 

e esbelteza das estruturas está relacionada com exigências arquitectónicas e de capacidade de 

acomodação de movimentos. Apoia-se sobretudo na evolução das características resistentes dos 

materiais de construção e na sofisticação dos métodos de cálculo. Esta orientação para o aligeiramento 

originou uma progressiva redução da espessura da zona do apoio do pano exterior da parede de 

alvenaria, um aumento da distância entre pilares e uma redução da espessura das vigas, tornando-se 

em muitos casos embebidas, conforme se ilustra na Figura 2.14: 

 

Fig. 2.14 – Evolução das dimensões dos vãos em estruturas reticuladas de betão armado [15] 

 

Um outro aspecto importante nesta análise tem a ver com a posição da parede exterior em relação à 

estrutura, que é uma das causas mais relevantes na origem de anomalias nas paredes exteriores, para 

além das diferentes condições de ligação. Deste modo, é possível distinguir as seguintes posições 

relativas da estrutura no caso de paredes exteriores não resistentes, de acordo com a Figura 2.15: 

 à frente dos pilares (1); 

 adjacente e à frente dos pilares (2); 

 entre os pilares (3); 

 adjacente e atrás dos pilares (4); 

 atrás dos pilares (5). 
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Fig. 2.15 – Posições geométricas da fachada em relação à estrutura [16] 

 

Outra característica importante é a integração dos elementos da estrutura horizontal (pavimentos) nos 

elementos verticais (pilares). Em princípio, é possível, para o caso de paredes exteriores não 

resistentes, distinguirem-se as seguintes situações, conforme a figura: 

 integrando os pilares (A); 

 salientes (B); 

 à face da superfície dos pilares (C). 

Estas relações geométricas determinam, designadamente, a dependência da divisão de fachada no que 

diz respeito à estrutura, à concepção das ligações às paredes interiores e ao grau de penetração da 

parede exterior no plano dos pilares e dos pavimentos. 

Do ponto de vista construtivo, a posição e a disposição dos pilares são importantes para a modelação e 

fixação da fachada, a ligação às paredes interiores, a condução das instalações e a protecção contra 

incêndios. Do ponto de vista da física das construções, as exigências resultantes da posição dos pilares 

relativamente à parede exterior são: 

 a deformação (deformações lineares devido às diferenças de temperatura); 

 as pontes térmicas (condução pelos elementos construtivos adjacentes); 

 as pontes acústicas (transmissão de ruídos entre o interior e o exterior); 

 a protecção contra intempéries. 

 

2.4.2. TIPOS E ESPESSURAS DE LAJES 

De uma forma sucinta, podem definir-se as lajes como elementos laminares, normalmente planos, com 

grandes dimensões em planta e pequena espessura (h < L/10) sujeitas a acções normais ao seu plano. 

Podem dividir-se os tipos de laje correntes em edifícios pelas condições de apoio e também pela sua 

constituição, conforme se detalha de seguida: 
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 Lajes vigadas - apoiadas em vigas: 

o Maciças (1); 

o Vigotas pré-esforçadas. 

 Lajes fungiformes – apoiadas directamente em pilares e paredes: 

o Maciças (2); 

o Maciça com capitel (3); 

o Aligeirada (4) 

 

  

 

 

Fig. 2.16 – Representação dos vários tipos de laje [17] 

 

Em Portugal, o material mais comum na realização de lajes é o betão armado, variando as suas 

espessuras em função do vão que estas têm de vencer. É frequente o recurso a soluções com vigotas de 

betão pré-esforçado, preenchidas com blocos de cofragem em materiais cerâmicos ou outros materiais 

compósitos. Ultimamente, por questões relacionadas com a rapidez de execução, estão também a ser 

muito utilizadas lajes maciças devido à facilidade com que se montam e desmontam as cofragens. 

No âmbito deste trabalho, suportes como as lajes desempenham um papel primordial e, apesar de 

todos os suportes sofrerem deformações, é nos elementos horizontais sujeitos a esforços de flexão – 

vigas e lajes – que o fenómeno das deformações sob acção das cargas aplicadas tem uma maior 

repercussão. 

 

2.4.3. BETÃO ARMADO 

O betão é um material da construção civil formado pela mistura de agregados – areias, britas ou godos 

–, água e cimento, eventualmente adjuvantes. A mistura começa por apresentar um estado líquido ou 

pastoso e rapidamente se torna – na aparência e comportamento visível – num sólido, já que se alteram 

as suas propriedades no decurso do tempo. A mais notável das propriedades que o betão solidificado 

apresenta é a resistência à compressão (directa ou derivada da flexão). As resistências muito elevadas 

obtêm-se com agregados muito resistentes, de boa granulometria, cimento em dosagem elevada, água 

na quantidade mínima possível, uso de plastificantes e aplicação de processos eficazes de 

compactação. O betão constitui assim uma pedra artificial com as seguintes características: 

(1) (2) 

(3) (4) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concreto_armado
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Quadro 2.4 – Características do betão [18] 

Características do betão Valores Unidades 

Peso específico 24 a 26 kN/m
3
 

Resistência à compressão - fc ≈ 20 a 50 MPa 

Resistência à tracção - fct ≈ 1,5 a 4 MPa 

Módulo de elasticidade - Ec ≈ 30 GPa 

Coeficiente de Poisson - ν ≈ 0,2 - 

Coeficiente de dilatação térmica linear - α  10
-5

 ºC
-1

 

 

Acrescente-se ainda que o betão apresenta uma rotura frágil e que as características indicadas no 

Quadro 2.4 se referem a betões normais ou correntes. Existem, no entanto, betões especiais, tais como 

betões leves, betões de alto desempenho com resistências elevadas (até 120 MPa à compressão), e 

outros. Desta forma, destacam-se como betões correntemente utilizados na construção de edifícios em 

Portugal os que se apresentam no Quadro 2.5 segundo a designação do EC2 [19]. 

Quadro 2.5 – Características dos betões correntes utilizados em Portugal [19] 

Classes de resistência do betão C25/30 C30/37 

fck (MPa) 25 30 

fcm (MPa) 33 38 

fctm (MPa) 2,6 2,9 

Ecm (GPa) 31 33 

 

Em relação ao Quadro 2.5, refira-se que a letra “k” significa característica, ou seja, fck corresponde à 

resistência característica à compressão, quer isto dizer que a probabilidades de ocorrer um valor menor 

que o valor característico é de 5% - corresponde ao quantilho de 5%. Por sua vez, a letra “m” 

representa os valores médios, pelo que fcm e fctm correspondem à resistência média à compressão e à 

resistência média à tracção, respectivamente. É também importante esclarecer a diferença entre os dois 

valores presentes no nome da classe de resistência do betão, isto é, para o caso de um betão C25/30, 

por exemplo, o primeiro número corresponde ao valor característico da resistência à compressão 

determinado através do ensaio em provetes cilíndricos, enquanto o segundo número diz respeito ao 

valor característico da resistência à compressão em provetes cúbicos. No quadro apresenta-se ainda o 

valor do módulo de elasticidade médio para cada um dos betões considerados. Após a análise do 

betão, e para o estudo em questão, convém reforçar a ideia de que o betão, em termos estruturais, 

resiste bem à compressão mas mal à tracção.  

Assim, para resistir aos esforços de tracção recorre-se a armaduras de aço - que absorvem a tracção, 

directa ou resultante da flexão - que permitem que as vigas e lajes cubram grandes vãos e os pilares 

possam resistir a cargas elevadas sem entrar em rotura. Como o custo do aço é elevado, nas estruturas 

de betão procura-se limitar a sua utilização, recorrendo a armaduras construídas por varões e /ou fios 

laminados de aço. Tal como para o betão, apresentam-se no Quadro 2.6 as características do aço. 
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Quadro 2.6 – Características do aço [18] 

Características do aço Valores Unidades 

Peso específico 77 kN/m
3
 

Resistência à tracção – ft ≈ 420 a 800 MPa 

Tensão de cedência à tracção – fv  ≈ 400 a 600 MPa 

Módulo de elasticidade – Es 200 GPa 

 

Outras características do aço que se devem destacar são o seu comportamento dúctil e o facto de 

resistir à tracção e à compressão de forma semelhante. Referência também para o facto de os varões 

serem nervurados para uma melhor aderência entre a armadura e o betão. Em Portugal, os aços 

correntes, de acordo com o EC2 [19], são os que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 2.7 – Aços correntes em Portugal [18] 

Designação S500NR S500ER 

Tensão de cedência (MPa) – fyk 500 500 

Tensão de rotura (MPa) – ftk 550 550 

Processo de fabrico Laminado a quente Endurecido a frio 

 

Da união das armaduras com o betão resulta o betão armado, um material com as vantagens funcionais 

do betão em relação às alvenarias, e com resistências grandes à tracção, à flexão, ao corte e à torção 

conferidas pela armadura.  

Após o que foi apresentado sobre os dois materiais, destacam-se abaixo as propriedades fundamentais 

do betão armado [8]: 

 os dois materiais - aço e betão - oferecem grande aderência recíproca, o que faz com que 

estaticamente trabalhem de acordo; 

 os seus coeficientes de dilatação térmica são quase iguais, o que faz com que não haja esforço 

de um sobre o outro com o aumento ou a diminuição da temperatura; 

 é grande a adaptabilidade a formas irregulares, com aproveitamento de espaços e sem perda de 

resistência; 

 o betão que rodeia o aço impede a oxidação deste (ferrugem) sempre que seja compacto; 

 execução rápida e custo de conservação muito baixo ou desprezável.  

Por outro lado, como propriedades negativas podem realçar-se [8]: 

 a difícil demolição, caso seja necessário proceder a uma alteração ou ampliação de uma 

construção em betão armado; 

 ao longo do tempo, as estruturas de betão sofrem um aumento de deformações e fluência que 

podem conduzir à fissuração do betão e, consequentemente, expor a armadura à oxidação; 

 deficientes condições de habitabilidade, devidas à boa condução do calor e do ruído, que 

obrigam a cuidados especiais de projecto de edifícios. 
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2.4.4. DEFORMABILIDADES 

A deformação de um elemento de betão armado sujeito a esforços de tracção ou flexão deve ter em 

consideração, para além das características de deformabilidade do betão e da existência de armaduras 

longitudinais, a fendilhação do betão e o comportamento diferido do betão, em resultado da sua 

fluência e retracção - fenómenos relacionados com a deformabilidade do betão que se manifestam ao 

longo do tempo. 

A retracção do betão pode definir-se como uma redução gradual de volume do elemento de betão, 

devido à secagem, auto-dessecação e carbonatação da massa de betão endurecida. Existe ainda a 

retracção plástica do betão que ocorre na fase de betão fresco, mas não é relevante para o efeito da 

deformação dos elementos de betão e pode ser controlada através de uma conveniente cura, 

compactação e composição do betão. A deformação por retracção é independente do estado de tensão. 

Já a fluência consiste na deformação do betão ao longo do tempo sob carga constante e esta depende, 

principalmente das seguintes características: 

 idade do betão em que é aplicada a tensão; 

 idade do betão em que é medida a deformação; 

 geometria da secção; 

 humidade relativa; 

 classe de resistência do betão. 

Percebe-se, portanto, que a fluência se relaciona mais directamente com aquilo que se pretende estudar 

neste trabalho, uma vez que a deformação excessiva das lajes e pavimentos origina problemas graves 

ao nível das paredes, incluindo os seus revestimentos, podendo mesmo, em último caso, criar-se 

problemas de instabilidade já que todos os suportes sofrem deformações sob a acção de cargas 

aplicadas, sendo nos elementos horizontais submetidos a esforços de flexão que este fenómeno é mais 

significativo.  

Segundo o EC2 [19], a deformação deve ser controlada para não comprometer o funcionamento e o 

aspecto da estrutura, nem deve condicionar o funcionamento de equipamentos ou máquinas, nem 

proporcionar a acumulação de águas pluviais ou outras. Ainda segundo o mesmo documento, a 

deformação da estrutura não deve pôr em causa a integridade de elementos não estruturais, tais como 

paredes divisórias, envidraçados, revestimentos ou outros acabamentos. 

Nos projectos actuais, graças às estruturas porticadas de aço e de betão armado, por um lado, e devido 

à obrigação de disponibilizar na parte inferior dos edifícios estacionamentos, leva a que se utilizem 

distâncias entre pilares muito elevadas. Esta situação possibilita a deformação das lajes do rés-do-

chão, gerando torções nas vigas planas de bordo, que por sua vez originam a instabilidade do pano 

exterior, conforme a Figura 2.17. 

Como na maioria dos casos não se utiliza um número adequado de juntas de movimento, os esforços 

são transmitidos sucessivamente até à zona do pavimento do primeiro piso. Deste modo, existe uma 

sobrecarga excessiva nas vigas do tecto do rés-do-chão, criando-se uma flecha evidente dessa laje e, 

como consequência, a fissuração vertical dos panos da parte inferior, o que implicitamente origina a  

instabilidade dessa zona pelo apoio insuficiente das paredes [15], de acordo com a Figura 2.17. 
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Fig. 2.17 – Deformação e transmissão de cargas típicas num edifício [15] 

 

No que toca aos limites para a deformação em edifícios correntes, o EC2 [19] afirma que a flecha de 

uma viga em relação aos seus apoios, determinada para a combinação quase permanente de acções, 

não deve ser superior a L/250, em que L corresponde ao vão da viga, conforme a Figura 2.18. Para 

reduzir a flecha, pode ser utilizada uma contra-flecha que, no entanto, também não deve exceder 

L/250. Desta forma, e para a combinação permanente de acções, com o intuito de não danificar os 

elementos não estruturais susceptíveis de serem danificados, a deformação que ocorre depois da 

construção desses elementos deve ser limitada a amáx. = L/500, com se indica na Figura 2.18. 

 

Fig. 2.18 – Representação da flecha e contra-flecha de uma viga [18] 

 

Não se pode falar em deformações sem falar em edifícios com corpos avançados, ou seja, com paredes 

apoiadas em elementos estruturais em consola, que atingem níveis de ocorrência alarmantes em 

Portugal e, frequentemente, consequências graves na estabilidade das paredes. 

É importante salientar que a flecha de uma laje em consola não resulta apenas da sua deformada, mas 

também da soma de todas as flechas que estejam a suportar estruturalmente essa laje, conforme se 

ilustra na Figura 2.19. Assim, a parte avançada arranca sobre uma viga paralela à fachada que por sua 

vez descarrega, nos seus extremos, em duas vigas perpendiculares à fachada. Esta situação faz com 
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que a deformação dessa laje resulte da soma de três flechas, o que é bastante mais gravoso do que 

correntemente se considera em projecto, ocorrendo problemas de fissuração e instabilidade nas 

paredes. 

 

Fig. 2.19 – Somatório de flechas de uma zona avançada [15] 

 

Assim, e resumindo aquilo que foi referido, a prevenção para a deformação do suporte deve ser feita 

tendo em atenção três acções: 

 limitação das flechas; 

 aumento da resistência das paredes aos esforços resultantes da deformação do suporte – maior 

resistência à tracção e ao corte; 

 adopção de disposições construtivas que diminuam a repercussão dos movimentos do suporte 

nas paredes de preenchimento. 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

29 

 

 

 

 

3 

ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
APLICÁVEL E SÍNTESE EXIGENCIAL 

DAS PAREDES DE ALVENARIA 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

Nesta dissertação, pretende-se estudar a compatibilidade de dois subsistemas da construção – estrutura 

e alvenaria – que estão intimamente ligados. As principais dificuldades de compatibilização surgem, 

nomeadamente, ao nível das deformações, pois os valores das deformações consideradas 

estruturalmente aceitáveis comprometem o funcionamento das alvenarias. Por outras palavras, as 

componentes estruturais admitem flechas que, embora não comprometam a sua própria imagem, a 

estabilidade e resistência da construção, podem ser incompatíveis com a capacidade de deformação de 

paredes ou outros componentes que integram os edifícios. 

Para tal, é indispensável conhecer qual o enquadramento aplicável a cada um destes elementos da 

construção e, posteriormente, perceber se estes são ou não compatíveis, ou seja, se as imposições 

expressas nuns condicionam os outros. 

No que respeita às exigências das paredes de alvenaria, estas são essenciais e aplicam-se a qualquer 

elemento, seja ele uma parede exterior ou interior. As exigências que se destacam como mais 

significativas são as seguintes: 

 estabilidade; 

 segurança ao fogo; 

 conforto acústico; 

 conforto termo-higrométrico; 

 estanquidade à água; 

 durabilidade; 

 instalações embebidas. 

Ao longo deste capítulo, apresenta-se a quantificação destas exigências e a forma de avaliação do seu 

desempenho. Para tal, recorreu-se à vária normalização em vigor e de referência. 

Por fim, analisa-se um conjunto de pontos singulares existentes nas paredes de alvenaria, que são 

muitas vezes esquecidos por serem apenas pontuais, mas cujo comportamento é decisivo para um bom 

desempenho global das paredes. 
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3.2. ENQUADRAMENTO NORMATIVO APLICÁVEL ÀS ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO E ÀS 

ALVENARIAS 

Em Portugal, o primeiro regulamento de estruturas de betão remonta ao ano de 1918 e o segundo ao de 

1935, baseado no regulamento alemão de 1932 que ditou normas oficiais para o cálculo e construção 

de obras de betão armado, representando então o estado da teoria e da prática do betão armado. Este 

regulamento, que preconizava o cálculo elástico, só em 1967 teve como substituto o REBA, que não 

cortou radicalmente com o de 1935, pois para a flexão, a par do cálculo à rotura, permitiu o cálculo 

por tensões de segurança. A verificação de segurança passou a efectuar-se pelo novo cálculo, em 

relação a três estados de ruína: rotura, fendilhação excessiva e deformação excessiva. 

Só em 1983 apareceu, em articulação com o novo Regulamento Português de Segurança e Acções para 

Estruturas de Edifícios e Pontes, RSA [37], um novo regulamento em Portugal: o REBAP [20], que 

considera quer o betão armado quer o pré-esforçado. No REBAP [20], a verificação de segurança é 

feita em relação aos estados limites últimos e em relação aos estados limites de utilização – 

fendilhação e deformação excessiva. 

Actualmente, e no seguimento dos esforços da União Europeia para a unificação técnica dos 

regulamentos no espaço europeu, surgem os Eurocódigos. Estes são um conjunto de normas europeias 

da responsabilidade do Comité Europeu de Normalização que visam unificar critérios e normativas de 

cálculo e dimensionamento de estruturas. Assim, como sucessor do REBAP [20], aparece o 

Eurocódigo 2 (Projecto de Estruturas de Betão), que descreve os princípios e os requisitos de 

segurança, de utilização e de durabilidade das estruturas de betão [8]. 

Ainda no seguimento desses esforços, nasce um regulamento inteiramente dedicado à alvenaria, o 

Eurocódigo 6 (Projecto de Estruturas de Alvenaria). Até ao aparecimento deste documento, não existia 

qualquer documento nacional para o projecto de estruturas de alvenaria. O EC6 [9] vem por isso 

reconhecer a importância das estruturas de alvenaria, quer enquanto estrutura principal, quer 

eventualmente como estrutura secundária ou até de preenchimento. A filosofia preconizada no EC6 [9] 

para o dimensionamento de estruturas de alvenaria e de acessórios de ligação consiste na garantia de 

condições de durabilidade e na verificação de condições de resistência aos estados limites durante a 

execução e utilização pelo período de vida útil do edifício. 

Em suma, percebe-se que o Eurocódigo 2 apenas se destina às estruturas de betão armado e, por sua 

vez, o Eurocódigo 6 diz respeito às estruturas em alvenaria. Tendo em conta que em Portugal a grande 

maioria dos edifícios são compostos por uma estrutura reticulada de betão armado e preenchidos com 

paredes de alvenaria, interessa perceber a compatibilização destes dois regulamentos sem 

comprometer o espaço de cada um, uma vez que para dimensionar um edifício se teria de recorrer ao 

EC2 [19] e ao EC6 [9]. Verifica-se, no entanto, que existe falta de compatibilidade entre ambos, 

particularmente no que toca às deformações. 

Sendo as alvenarias, ao que tudo indica, os componentes da obra mais susceptíveis à ocorrência de 

fissuras pela deformação dos suportes, Pfeffermann [21, 22] realizou estudos com alvenarias de tijolos 

cerâmicos de barro numa parede de 7,50 m de comprimento e 2,50 m de altura, constatando o 

aparecimento das primeiras fissuras na alvenaria quando a flecha da viga suporte era apenas 6,54 mm, 

ou seja, L/1150. Mesmo com flechas da ordem de L/1500, o autor citado revela que tem constatado o 

aparecimento de fissuras nas alvenarias. Também citado por Pfeffermann [23], Mathez, da “Comissão 

de Deformações Admissíveis” do Conseil International du Bâtiment (CIB), recomenda que a flecha 

máxima em lajes de piso não ultrapasse L/1000. Já as prescrições belgas, bastante severas, 

recomendam que a flecha relativa instantânea de lajes sobre as quais se apoiam paredes não ultrapasse 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Europeu_de_Normaliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
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L/2500. Note-se que as flechas indicadas se referem ao período após a execução das paredes de 

alvenaria [36]. 

Uma vez que os valores supracitados são muito inferiores aos das flechas admitidas, quer pelo REBAP 

[20], quer pelo EC2 [19] – na ordem de L/400 a L/500 – percebe-se que não existe um consenso sobre 

os valores admissíveis das flechas para vigas ou lajes onde se apoiam as alvenarias. 

Simplificando, pode dizer-se que os regulamentos de estruturas de betão armado admitem valores 

muito elevados para as flechas máximas admissíveis em vigas e lajes; por sua vez, os estudos 

demonstram que as alvenarias de preenchimento fissuram para valores muito mais baixos do que 

aqueles que são preconizados no EC2 [19]. 

Da incompatibilidade entre a deformabilidade da parede e a deformação a longo prazo das lajes de 

apoio advêm vários tipos de patologias, principalmente fissuras. Apesar de as flechas máximas 

admitidas pela regulamentação de estruturas de betão armado serem correctas do ponto de vista 

estrutural, não previnem convenientemente os fenómenos de fissuração nas divisórias rígidas que 

suportam. 

 

3.3. SÍNTESE EXIGENCIAL DAS PAREDES DA ENVOLVENTE 

3.3.1. ESTABILIDADE 

As paredes, particularmente as constituintes da envolvente, devem ser concebidas de forma a 

satisfazerem a segurança regulamentar relativamente a todas as acções actuantes durante a vida da 

obra. 

As acções a considerar serão evidentemente diferentes no caso de as paredes terem ou não função 

estrutural, devendo em qualquer dos casos assegurar-se a verificação da estabilidade para o conjunto 

de acções aplicáveis. Embora a verificação da estabilidade das paredes possa ser efectuada por 

métodos de análise estrutural, ou através de verificação experimental, é importante garantir, na fase de 

concepção das paredes, a interacção com toda a estrutura, obtendo-se normalmente a necessária 

rigidez e estabilidade, através de uma espessura adequada relativamente à altura e comprimento da 

parede. 

De acordo com RGE – Regulamento Geral das Edificações [24], que consiste na proposta de alteração 

do RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas [25], as paredes das edificações devem ser 

projectadas e construídas de modo a obedecer às exigências de segurança estrutural, de segurança 

contra incêndio, de estanquidade à água, de isolamento térmico e de economia de energia, de 

isolamento sonoro, de conforto visual, de durabilidade, entre outras e, quando executadas em alvenaria 

devem ter uma espessura mínima de 0,25 m no caso de paredes exteriores. 

No entanto, o emprego de alvenarias de preenchimento em edifícios correntes, tendo como base 

paredes com espessuras habituais, não põe problemas especiais de estabilidade. A estabilidade sob 

acção do vento ou acções de impacto para pés-direitos correntes pode ser verificada, quer através de 

cálculos, quer através da realização de ensaios. O comportamento mecânico da parede sob acções 

horizontais do vento é melhorado com as juntas verticais de assentamento preenchidas. A articulação 

da alvenaria com a estrutura do edifício e a necessidade de limitar o desenvolvimento da alvenaria 

entre juntas de dilatação deverão ser particularmente estudadas, de forma a evitar fissuração. 

O EC6: Part 1-1 [9] não especifica a espessura mínima das paredes resistentes, pelo que no DNA do 

EC6 [9] adoptou um valor mínimo para a espessura (150 mm), por forma a compatibilizar com o EC8: 

Part 1 [26], como se constata no Quadro 3.1. 
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O EC6 [9] define que o coeficiente de esbelteza é o quociente entre a altura efectiva (distância entre os 

elementos contíguos de travamento, como, por exemplo, elementos estruturais) e a espessura efectiva 

da parede, não podendo apresentar um valor superior a 27 para paredes resistentes de alvenaria sujeitas 

essencialmente a cargas verticais. 

Relativamente às características geométricas das paredes resistentes, o EC8: Part 1 [26] define as 

espessuras mínimas e a esbelteza máxima em função do tipo de parede conforme se especifica, 

também, no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Requisitos geométricos em paredes resistentes, conforme o EC8 [26] 

Tipo de alvenaria tef,min. (mm) (hef/tef)máx 

Alvenaria simples 240 10 

Alvenaria confinada 150 16 

Alvenaria armada 150 16 

 

O EC6: Part 1-1 [9] define que numa parede de alvenaria simples, as unidades devem ser sobrepostas 

alternadamente, de modo a que a parede se comporte como um único elemento estrutural. Assim, as 

unidades com uma altura menor ou igual a 250 mm devem sobrepor-se por um comprimento igual ao 

maior dos seguintes valores: 0,4 vezes a altura da unidade ou 40 mm. No caso de unidades com uma 

altura superior a 250 mm, a sobreposição deve ser o maior de dois valores: 0,2 vezes a altura da 

unidade ou 100 mm, conforme exposto na Figura 3.1. 

 

Fig. 3.1 - Sobreposição das unidades de alvenaria [9] 

 

Para finalizar, refira-se que as paredes de alvenaria, quando são projectadas para estarem restringidas, 

devem encontrar-se adequadamente ligadas aos pavimentos e tectos, de forma a transferir as cargas 

laterais de projecto aos elementos a que se encontram ligadas. 

 

3.3.2. SEGURANÇA AO FOGO 

As alvenarias devem ser concebidas para terem um comportamento face ao fogo apropriado à sua 

utilização. O comportamento ao fogo dos materiais de construção e elementos construtivos 

caracteriza-se através dos seguintes indicadores: 

 reacção ao fogo – contributo do material para a origem e desenvolvimento do incêndio, sendo 

a qualificação dos materiais feita através de 5 classes (M0 a M4), correspondendo os limites a 

materiais não combustíveis e a materiais facilmente inflamáveis, respectivamente; 

 resistência ao fogo – comportamento face ao fogo de elementos construtivos, relativamente à 

manutenção das funções que tais elementos devem desempenhar em caso de incêndio, 

avaliando-se pelo tempo que decorre desde o início de um processo térmico normalizado a que 

o elemento é submetido até ao momento em que este deixa de satisfazer as exigências 
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relacionadas com as suas funções. De acordo com as exigências, os elementos classificam-se 

do seguinte modo: estáveis ao fogo (estabilidade), pára-chamas (estanquidade) e corta-fogo 

(estabilidade e isolamento térmico). 

No entanto, após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, que define o 

Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE) [11], esta caracterização não 

será efectuada com base nas mesmas especificações, sendo possível fazer-se uma equivalência entre as 

especificações do LNEC, na qual o anterior regulamento se baseia, e as do Sistema Europeu, como se 

apresenta no Quadro 3.2. Este diploma veio contrariar a tendência de dispersão por um número 

excessivo de diplomas, dificilmente harmonizáveis entre si e geradores de dificuldades na sua 

compreensão. 

Quadro 3.2 – Resistência ao fogo padrão de produtos de construção [11] 

Função do elemento Classificação de acordo com 

as especificações do LNEC 

Classificação segundo 

o Sistemas Europeu 

Suporte de cargas EF (estável ao fogo) R 

Suporte de cargas e estanquidade a 

chamas e gases quentes 
PC (pára-chamas) RE 

Suporte de cargas, estanquidade a 

chamas e gases quentes e isolamento 

térmico 

CF (corta-fogo) REI 

Estanquidade a chamas e gases 

quentes 
PC (pára-chamas) E 

Estanquidade a chamas e gases 

quentes e isolamento térmico 
CF (corta-fogo) EI 

 

Percebe-se, portanto, que, dependendo do elemento de construção em questão, a classificação do 

desempenho de resistência ao fogo padrão para produtos de construção atende aos seguintes 

parâmetros: 

 R – capacidade de suporte de carga; 

 E – estanquidade a chamas e gases quentes; 

 I – isolamento térmico. 

Com base nesta informação, é possível identificar as novas exigências para paredes exteriores em 

qualquer tipo de edifício, constantes do regulamento actualmente em vigor. Refira-se ainda que este 

RJ-SCIE [11] é complementado por outros diplomas, nomeadamente a Portaria n.º 1532/2008 de 29 de 

Dezembro [27]. De acordo com esta Portaria, as paredes exteriores dos edifícios em confronto com 

outros devem garantir, no mínimo, a classe de resistência ao fogo padrão EI 60 ou REI 60, sempre que 

a distância entre os edifícios for inferior à indicada no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Condições de protecção de vãos de fachada em confronto [27] 

Altura do edifício (H) Distância mínima entre fachadas (L) 

H ≤ 9 m L < 4 m 

H > 9 m L < 8 m 
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No caso de paredes exteriores de empena, deve garantir-se uma resistência ao fogo padrão da classe EI 

60 para edifícios de altura inferior ou igual a 28 m e da classe EI 90 nas restantes situações, excepto se 

for exigível uma classe mais gravosa devido às utilizações-tipo do edifício. 

No que se refere à resistência ao fogo, os elementos estruturais, consoante o seu tipo, devem possuir 

uma resistência que garanta as suas funções de suporte de cargas, de isolamento térmico e de 

estanquidade durante todas as fases de combate ao incêndio, incluindo o rescaldo, ou, em alternativa, 

devem possuir a resistência ao fogo padrão mínima indicada no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Resistência ao fogo padrão mínima de elementos estruturais de edifícios [27] 

Função elemento 

estrutural 

Categorias de risco Utilizações-tipo 

(*) 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria 4ª Categoria 

Apenas suporte R 30 R 60 R 90 R 120 
I, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X Suporte e 

compartimentação 
REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 

Apenas suporte R 60 R 90 R 120 R 180 
II, XI, XII Suporte e 

compartimentação 
REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 

(*) Atendendo ao uso de cada edifício, são definidas doze utilizações-tipo, como, por exemplo, 

habitacionais, estacionamentos, administrativos, etc. 

 

3.3.3. CONFORTO ACÚSTICO 

O isolamento aos ruídos aéreos exteriores, entendido como o abaixamento do nível dos ruídos aéreos 

exteriores que atravessam a parede, é avaliado através do isolamento sonoro médio das paredes 

exteriores, incluindo zonas transparentes, caracterizado pelo factor D2m,n,w (em dB). 

O sistema deve satisfazer os requisitos de isolamento sonoro aplicado a paredes em contacto com o 

exterior, de acordo com o RRAE – Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios [10], em que 

para zonas mistas D2m,n,w ≥ 33 dB e para zonas sensíveis D2m,n,w ≥ 28 dB. 

É de salientar que estes parâmetros são facilmente obtidos para a zona opaca da parede exterior face às 

espessuras correntes ou recomendadas. No entanto, quando colocada em conjunto com zonas 

envidraçadas, tal é mais difícil de atingir, devido ao comportamento menos eficiente do vidro. 

 

3.3.4. ESTANQUIDADE À ÁGUA 

A envolvente das construções, incluindo naturalmente a parte opaca, deve assegurar a minimização 

dos efeitos associados à incidência da água da chuva. A minimização desses efeitos traduz-se na 

ausência de infiltrações para o interior devido à chuva incidente, acompanhada de vento e na ausência 

de infiltrações no seio da parede que provoquem o seu humedecimento prolongado, originando a 

deterioração da mesma. 

É possível atingir estes objectivos adequando as soluções construtivas, incluindo tosco e 

revestimentos, às condições locais de chuva incidente associada a vento. 

O mecanismo de penetração da água está associado à quantidade, tipo e dimensão dos poros 

constituintes da parede, à sua capacidade de absorverem a água superficial que por gravidade escorre 

pela parede e, sobretudo, à ocorrência de fissuras, em que a simples acção da gravidade ou a acção 

conjugada da chuva e vento asseguram um caminho para a penetração da água no seu interior. A 
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existência de descontinuidades nas paredes, materializadas por câmaras-de-ar, ou a interrupção da 

argamassa de assentamento nas juntas são importantes em termos de estanquidade à água da chuva, 

uma vez que funcionam como cortes de capilaridade dificultando o percurso da água para o interior 

(caso das paredes duplas). 

Na análise do comportamento à água da chuva das paredes há que considerar os seguintes factores: 

 clima e exposição do local; 

 constituição dos revestimentos; 

 constituição do tosco da parede (como as características dos elementos, espessuras do pano, 

tipo de juntas e argamassas de assentamento); 

 configuração arquitectónica do edifício; 

 qualidade de execução. 

Em diversos países, existem zonamentos e classificações sob o ponto de vista da chuva incidente 

devido à acção do vento (índice de chuva incidente e índice de chuva incidente persistente
1
), conforme 

se mostra no Quadro 3.5 relativamente ao critério adoptado na BS 5628: Part 3 [30] para a Grã- 

Bretanha. A partir desta classificação é possível, em função da localização geográfica e do grau de 

exposição, seleccionar as soluções construtivas mais adequadas para as paredes. 

Quadro 3.5 – Classificação dos locais em termos de índice de chuva incidente persistente [30] 

Exposição do local Índice de chuva incidente persistente (l/m
2
) 

1 Abrigado Menos de que 33 

2 Moderado Entre 33 e 56,5 

3 Severo Entre 56,5 e 100 

4 Muito Severo Mais do que 100 

 

Os revestimentos apresentam uma contribuição fundamental para a satisfação dos requisitos de 

estanquidade à água da chuva, podendo utilizar-se revestimentos de estanquidade ou revestimentos de 

impermeabilização. Os revestimentos de estanquidade conseguem, em geral, por si só garantir a 

estanquidade à água exigível para o conjunto tosco/revestimento. Estes revestimentos mantêm as suas 

características de estanquidade mesmo no caso da ocorrência de fissuração limitada do suporte. 

Os revestimentos de impermeabilização conferem uma protecção menor, sendo a estanquidade 

assegurada pelo conjunto tosco/revestimento. Embora este tipo de revestimento limite a quantidade de 

água que atinge o suporte, é o conjunto tosco/revestimento que assegura a estanquidade exigida. A 

conservação deste revestimento depende do comportamento do suporte, não conseguindo manter a 

capacidade de impermeabilização quando ocorre uma degradação excessiva daquele, como fissuração, 

por exemplo. 

 

 

_______________________ 

1 
Índice de chuva incidente – produto dos valores médios anuais de precipitação (m), pela velocidade do vento 

(m/s) para cada direcção considerada. 

Índice de chuva incidente persistente – para cada direcção considerada, produto dos valores médios anuais de 

precipitação (m) pela velocidade do vento (m/s) e por um factor adimensional, função da velocidade e direcção 

do vento. 
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Os revestimentos influenciam de forma importante o desempenho das paredes exteriores em relação à 

estanquidade à água da chuva, sobretudo no caso de paredes simples, de tal forma que a 

regulamentação francesa, DTU 20.1 [13] interdita a utilização de paredes sem revestimento, com 

excepção da alvenaria de pedra, e as disposições inglesas BS 5628: Part 3 [30] só o permitem em 

zonas abrigadas, conforme se pode verificar no Quadro 3.6 e no Quadro 3.7. 

As classes de exposição máximas recomendadas nos Quadros 3.6 e 3.7 encontram-se definidas 

anteriormente no Quadro 3.5, em função do índice de chuva incidente persistente. 

Quadro 3.6 – Espessura mínima das paredes simples de unidades de alvenaria cerâmicas em função da 

exposição do local à chuva incidente, segundo a BS 5628: Part 3 [30] 

Espessura 

mínima (mm) 

Exposição máxima recomendada 

Unidades de alvenaria cerâmicas 

À vista Reboco de acordo 

com a BS 5262 

Isolamento pelo 

exterior 

Revestimento de 

placas ou chapas 

90 Não rec. 1 3 4 

215 1 2 3 4 

328 1 3 3 4 

440 2 3 3 4 

 

Quadro 3.7 – Espessura mínima das paredes simples de unidades de alvenaria de betão função da exposição do 

local à chuva incidente, segundo a BS 5628: Part 3 [30] 

Espessura 

mínima 

(mm) 

Exposição máxima recomendada 

Unidades de betão de agregados correntes Unidades de betão de agregados leves 

À 

vista 

Reboco 

de acordo 

com a BS 

5262 

Isolamento 

pelo 

exterior 

Rev. de 

placas 

ou 

chapas 

À 

vista 

Reboco 

de acordo 

com a BS 

5262 

Isolamento 

pelo 

exterior 

Rev. de 

placas 

ou 

chapas 

90 Não 

rec. 
1 3 4 Não 

rec. 
1 3 4 

190 Não 

rec. 
2 3 4 Não 

rec. 
2 3 4 

215 1 2 3 4 1 3 3 4 

250 1 3 3 4 - - - - 

328 1 3 3 4 1 3 3 4 

440 2 3 3 4 2 3 3 4 

 

De acordo com os Quadros 3.6 e 3.7, é possível constatar que a espessura mínima das paredes, 

particularmente em pano simples, estabelece-se em função das condições de exposição do local à 

chuva incidente. Convém referir que os elementos cerâmicos têm na Grã-Bretanha geometrias muito 

diferentes das adoptadas em Portugal, pelo que, mesmo que as condições de exposição fossem 

idênticas às existentes em Portugal, a definição de espessuras propostas na norma inglesa não seria 

directamente extrapolável para Portugal. 
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O documento normativo francês DTU 20.1 [13], mais adaptável à realidade portuguesa, uma vez que 

os materiais correntemente utilizados em França e as soluções construtivas são mais próximas das 

adoptadas em Portugal, estabelece a espessura das paredes exteriores em função dos seguintes 

factores: 

 localização da construção:  

o no interior de grandes centros urbanos; 

o no interior de pequenos aglomerados ou periferia de grandes centros; 

o isolada em zona rural; 

o isolada junto ao mar. 

 altura da parede acima do solo:  

o ≤ 6 m; 

o 6 até 18 m; 

o 18 até 28 m; 

o 28 até 50 m; 

o 50 até 100 m. 

 existência de protecção: 

o parede abrigada; 

o parede não abrigada. 

No caso de paredes simples, as espessuras mínimas são as constantes do Quadro 3.8, devendo as 

paredes ser revestidas. 

A composição da argamassa de assentamento, a sua plasticidade e a aderência entre a argamassa e os 

elementos constituintes, são aspectos importantes em termos de estanquidade à água da chuva. 

A qualidade de execução da parede é um outro factor importante, pois, além de outros aspectos, um 

preenchimento incorrecto ou insuficiente das juntas pode facilitar a penetração da água. 

Quadro 3.8 – Espessuras de tosco de paredes em pano simples de acordo com a DTU 20.1 [13] 

Situação da parede 

Espessura mínima de tosco (mm) 

Unidades 

cerâmicas 

Unidades de betão de 

agregados correntes 

Unidades de betão de 

agregados leves 

Abrigada 200 200 225 

Não abrigada até 6 m 200 
(1)

 200 
(1)

 225 
(1)

 

Não abrigada entre 6 e 18 m 275 
(1)

 275 
(1)

 225 
(1)

 

Não abrigada entre 18 e 28 m 325 
(1)

 325 
(1)

 225 
(1)

 

Não abrigada, isolada junto 

ao mar, até 6 m 
375 

(2)
 275 

(2)
 275 

(2)
 

(1)
 Excepto junto ao mar. 

(2)
 Excepto em frente ao mar, na 1ª linha junto ao mar. 

 

O tratamento arquitectónico das fachadas tem igualmente importância no comportamento à água da 

chuva da envolvente. A existência de fachadas muito lisas, com grandes envidraçados, conduz a um 

risco acrescido, enquanto a existência de elementos salientes, como varandas, sacadas, cornijas e 

beirais, pode reduzir a exposição à chuva associada ao vento e diminuir o risco de penetração. 
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3.3.5. CONFORTO TERMO-HIGROMÉTRICO 

Partindo do pressuposto que Portugal é um país com temperaturas moderadas, esquece-se a existência 

de dias demasiado frios, acabando por se ser pouco exigente no que respeita à execução do isolamento 

térmico dos edifícios, denotando-se por vezes a falta de cuidado na execução do mesmo. Deste modo, 

é usual certos pontos das fachadas permanecerem mal isolados, designando-se tais pontos por pontes 

térmicas. Estas pontes térmicas têm um efeito negativo no edifício, visto que provocam condensações 

internas de vapor de água, contribuindo também para significativas perdas de energia a longo prazo. 

As paredes da envolvente devem apresentar uma resistência satisfatória à passagem de calor, visando 

assegurar os níveis de conforto térmico considerados razoáveis e limitar os consumos de energia em 

aquecimento e arrefecimento. 

O RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios [6] 

estabelece os valores máximos admissíveis para o coeficiente de transmissão térmica
2
 da parede, U, 

em função das zonas climáticas em que o país se divide, de forma a minimizar o risco de ocorrência de 

condensações superficiais nos elementos da envolvente, conforme o Quadro 3.9 e de acordo com a 

Directiva 2002/91/CE. A divisão do país em função das zonas climáticas pode ser visualizada na 

Figura 3.2 

No Quadro 3.9, são ainda apresentados os valores de referência dos coeficientes de transmissão 

térmica, que isentam a demonstração detalhada do cumprimento do RCCTE [6] em edifícios de 

habitação com uma área útil inferior a 50 m
2
. 

Quadro 3.9 – Valores máximos do coeficiente de transmissão térmica de paredes de acordo com o RCCTE [6] 

Zonas opacas verticais U (W/(m
2
.ºC)) 

Zona climática 

I1 I2 I3 RA (*) 

Envolvente exterior 

Valor máximo de 

referência 
0,70 0,60 0,50 1,40 

Valor máximo admissível 1,80 1,60 1,45 - 

Envolvente interior (para 

outras zonas anexas não-

úteis, locais não 

aquecidos) 

Valor máximo de 

referência 
1,40 1,20 1,00 2,00 

Valor máximo admissível 2,00 2,00 1,90 - 

(*) Regiões Autónomas da Madeira e Açores, apenas para edifícios na zona I1 

 

 

 

 

 

_______________________ 

2
 O coeficiente de transmissão térmica é definido como sendo a quantidade de calor que, por unidade de tempo, 

atravessa uma superfície de área unitária por unidade de diferença de temperatura, entre os ambientes que separa. 
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No que diz respeito ao tratamento das pontes térmicas, o novo RCCTE [6] introduz exigências e 

metodologias de quantificação com eventuais implicações nas actuais práticas construtivas de paredes. 

As pontes térmicas planas são denominadas como heterogeneidades construtivas e térmicas nas quais 

se admite que o fluxo térmico é unidimensional e perpendicular à superfície, encontrando-se nesta 

situação os talões das vigas, pilares, caixas de estores e outras superfícies heterogéneas inseridas na 

superfície corrente das paredes.  

As perdas térmicas nestas zonas são calculadas a partir de um coeficiente de transmissão térmica, U, 

de modo idêntico ao adoptado em zona corrente. Com o objectivo de minimizar a ocorrência de 

condensações superficiais, para estas pontes térmicas planas o RCCTE [6] impõe duas exigências 

específicas aplicáveis ao valor admissível do respectivo coeficiente de transmissão térmica: 

 não pode ser superior aos valores máximos definidos para a zona corrente da parede, Quadro 

3.9; 

 não pode ser superior ao dobro do valor de U da zona corrente da parede na qual a ponte 

térmica plana se insere. 

 

Fig. 3.2 – Divisão de Portugal Continental em função das zonas climáticas de Inverno [6] 

 

É importante garantir que os paramentos interiores das paredes se apresentem isentos de humidade de 

condensação, por requisitos de conforto e durabilidade. Assim, a secura desses paramentos interiores e 

o risco de condensação superficial são controlados da seguinte forma: 

 garantindo que, em condições normais de utilização, as temperaturas do paramento interior 

sejam superiores à temperatura de ponto de orvalho do ambiente interior; 

 limitando o coeficiente de transmissão térmica da parede a um máximo em função da 

localização da construção, de acordo com o referido no RCCTE [6], Quadro 3.9. 
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3.3.6. DURABILIDADE 

A durabilidade da envolvente está associada ao número de anos em que a mesma conserva um 

desempenho satisfatório. 

A durabilidade das paredes é muito condicionada pela quantidade de água que a parede contém e 

como esta se comporta na presença da mesma. A água pode ser proveniente, entre outras origens, da 

chuva ou da ascensão capilar. 

A regulamentação europeia, EC6: Part 2 [31] define para as paredes com funções estruturais as classes 

de exposição em função das condições ambientais a que a parede pode estar sujeita, tendo em 

consideração a sua localização. Essas classes de exposição, que se consideram em geral extrapoláveis 

para qualquer tipo de parede, são as seguintes: 

 MX1 – em ambiente seco; 

 MX2.1 – exposto à humidade, mas não exposto a um ciclo de gelo/degelo ou a fontes externas 

com níveis significativos de sulfatos ou de produtos químicos agressivos; 

 MX2.2 – exposto à chuva severa mas não exposto a ciclos de gelo/degelo ou a fontes externas 

com níveis significativos de sulfatos ou de produtos químicos agressivos; 

 MX3.1 – exposto à humidade ou chuva e a ciclos de gelo/degelo, mas não exposto a fontes 

externas com níveis significativos de sulfatos ou de produtos químicos agressivos; 

 MX3.2 – exposto à chuva severa e a ciclos de gelo/degelo, mas não exposto a fontes externas 

com níveis significativos de sulfatos ou de produtos químicos agressivos; 

 MX4 – exposto ao ar saturado de sal ou água do mar; 

 MX5 – em ambiente químico agressivo. 

Com base na informação contida no Quadro 3.10, é possível constatar que as especificações mínimas 

para as unidades de alvenaria de betão, em termos da resistência ao gelo/degelo e aos teores em sais 

solúveis activos, é função das classes de exposição. 

Quadro 3.10 - Especificações mínimas para as unidades de alvenaria de betão em função das classes de 

exposição, conforme o EC6: Part 2 [31] 

Classe de 

exposição 

Unidades de alvenaria 

cerâmicas 

Unidades de alvenaria de betão 

Agregados correntes Agregados leves 

MX1 Qualquer Qualquer Qualquer 

MX2.1 F0, F1 ou F2 / S1 ou S2 Qualquer Qualquer 

MX2.2 F0, F1 ou F2 / S1 ou S2 Qualquer Qualquer 

MX3.1 F0 ou F2 / S1 ou S2 Resistência ao gelo/degelo Resistência ao gelo/degelo 

MX3.2 F2 / S1 ou S2 Resistência ao gelo/degelo Resistência ao gelo/degelo 

MX4 Em cada caso estabelecer graus de exposição ao sal, à molhagem e ciclos de 

gelo/degelo e consultar o fabricante 

MX5 
Em cada caso o estabelecimento das especificações deve ser feito em função do 

ambiente e dos efeitos dos químicos envolvidos, tendo em consideração as 

concentrações, quantidades e consultar o fabricante 

 

É de salientar que os parâmetros F (F0, F1 ou F2) e S (S1 ou S2) constam da norma NP EN 771-1 [32] 

e estão relacionados respectivamente, com a resistência ao gelo/degelo e ao teor em sais solúveis 

activos. 
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3.3.6. INSTALAÇÕES EMBEBIDAS 

Os roços e cavidades não devem comprometer a estabilidade da parede, não devendo atravessar lintéis 

ou outros elementos estruturais construídos na parede e devendo ser alvo de um planeamento 

cuidadoso dos traçados, de modo a não se incorrer na deterioração total dos elementos e das juntas 

confinantes. São de evitar roços realizados de ambos os lados da alvenaria. 

Os roços horizontais e inclinados devem também ser evitados. No caso de ser necessário fazê-los, 

estes devem ser posicionados numa altura correspondente a 1/8 do pé-direito, imediatamente acima ou 

abaixo do pavimento. A profundidade dos roços em paredes estruturais deverá respeitar os valores 

presentes no EC6: Part 2 [31] e que se encontram definidos no Quadro 3.11. Mesmo em paredes não 

estruturais, esses valores não devem ser ultrapassados. Os roços e as cavidades não devem ser 

permitidos se a sua profundidade for superior a metade da espessura do septo exterior da unidade de 

alvenaria. 

Quadro 3.11 – Dimensões mínimas de roços horizontais e inclinados, conforme o EC6: Part 2 [24] 

Espessura da 

parede (mm) 

Profundidade máxima (mm) 

Comprimento ilimitado Comprimento ≤ 1250 mm 

85 – 115 0 0 

116 – 175 0 15 

176 – 225 10 20 

226 – 300 15 25 

Acima de 300 20 30 

 

Os roços verticais que não se prolonguem por mais de um terço da distância entre pisos acima do nível 

do pavimento podem ter uma profundidade até 80 mm e uma largura até 120 mm, se a espessura da 

parede for igual ou superior a 225 mm. A largura total dos roços e das cavidades verticais não deve ser 

superior a 0,13 vezes o comprimento da parede. 

A distância horizontal entre roços verticais contíguos ou entre um roço e uma cavidade ou uma 

abertura não deve ser inferior a 225 mm. A distância horizontal entre duas cavidades contínuas, quer 

estejam do mesmo lado da parede ou em lados opostos, ou entre uma cavidade e uma abertura, não 

deve ser inferior ao dobro da largura da cavidade mais larga. 

A distância horizontal entre a extremidade de um roço e uma abertura não deve ser inferior a 500 mm. 

Em paredes com espessura superior a 115 mm, a profundidade permitida dos roços pode ser 

aumentada de 10 mm se o roço for executado com precisão recorrendo a uma máquina. Se se 

utilizarem máquinas para executar os cortes, podem ser executados roços até 10 mm de profundidade 

em ambos os lados da parede com espessura não inferior a 225 mm. 

A largura dos roços horizontais não deve ser superior a metade da espessura remanescente da parede. 

No Quadro 3.12 apresentam-se as dimensões adequadas para os roços e cavidades verticais constantes 

no EC6: Part 2 [31]. 
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Quadro 3.12 – Dimensões mínimas de roços e cavidades verticais, conforme o EC6: Part 2 [31] 

Espessura da 

parede (mm) 

Roços e cavidades executadas 

após realização da alvenaria 

Roços e cavidades executados durante a 

realização da alvenaria 

Profundidade 

máxima (mm) 

Largura 

máxima (mm) 

Largura 

máxima (mm) 

Espessura mínima 

remanescente da 

parede (mm) 

85 – 115 30 100 300 70 

116 – 175 30 125 300 90 

176 – 225 30 150 300 140 

226 – 300 30 175 300 175 

Acima de 300 30 200 300 215 

 

 

3.4. EXIGÊNCIAS DE PONTOS SINGULARES DAS ALVENARIAS 

Ao longo deste documento têm-se vindo a detalhar as variadas funções que as alvenarias 

desempenham nos edifícios. Por essa razão, estão sujeitas a várias exigências cuja satisfação 

simultânea é difícil, sobretudo devido à grande susceptibilidade das paredes, à qualidade construtiva e 

ainda ao facto de várias destas exigências terem um carácter incompatível. 

Neste ponto, procuram-se referir as preocupações mais importantes, numa perspectiva de concepção e 

de construção, de um conjunto de pontos singulares das alvenarias cujo comportamento é decisivo 

para o desempenho global das paredes. 

 

3.4.1. CUNHAIS 

Inicia-se este estudo pelos cunhais porque estes são pontos particularmente sensíveis, quer em paredes 

interiores, quer em paredes exteriores. Por um lado, o comportamento das alvenarias e dos seus 

suportes potencia a concentração de deformações e esforços nessas zonas, pelas deformações dos 

suportes, por variações dimensionais e de temperatura, entre outras. Por outro lado, os cunhais estão 

muito expostos às acções exteriores actuantes sobre as construções, como as acções locais do vento, 

incidência solar, choques, etc. Na Figura 3.3, apresenta-se um exemplo de cunhal mal executado e 

também um esquema para uma correcta execução. 

 

Fig. 3.3 – Exemplo de cunhal mal executado e esquema de princípio para uma correcta execução [12] 
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Com o intuito de minimizar estes problemas, devem adoptar-se medidas, durante a concepção e 

execução das alvenarias, de redução das causas que estão na origem dos referidos problemas, mas 

também medidas de reforço da capacidade resistente dessas zonas. 

Na zona onde se localizam os cunhais de alvenaria é importante que a estrutura do edifício seja pouco 

deformável. Se este objectivo não for fácil de garantir, pode justificar-se reforçar a alvenaria por 

espessamento ou melhoria das características dos seus constituintes com a inclusão de armaduras nas 

juntas, ou pela materialização de montantes verticais em alvenaria ou betão. 

Os revestimentos estão também sujeitos às preocupações referidas, pelo que deverão ser igualmente 

reforçados [12]. 

 

3.4.2. OMBREIRAS 

As ombreiras das paredes são um dos pontos singulares das alvenarias que têm exigências especiais, já 

que correspondem a uma interrupção da parede, sendo por isso um local privilegiado para a ocorrência 

de concentração de tensões, com a inevitável fissuração, conforme se esquematiza na Figura 3.4. 

 

Fig. 3.4 – Fissuração corrente em torno dos vãos [12] 

 

Para além do que foi atrás descrito, também as acções induzidas pela fixação das caixilharias interiores 

e exteriores transmitem esforços não desprezáveis às ombreiras. Igualmente, os problemas de 

estanquidade deverão ser muito bem acautelados, uma vez que as alvenarias exteriores são uma das 

zonas mais fustigadas pela chuva incidente. 

Assim, as ombreiras dos vãos devem: 

 ser mecanicamente robustas e pouco deformáveis; 

 suportar a fixação mecânica dos caixilhos que nelas vão apoiar e distribuir o melhor possível 

esses esforços pela parede; 

 suportar as manobras brutais e outras acções estáticas e dinâmicas produzidas nos caixilhos; 

 no caso das paredes exteriores, ter uma boa estanquidade à água da chuva de forma conjugada 

com os revestimentos. 

Mais uma vez, os revestimentos deverão também reflectir as preocupações referidas [12]. 
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3.4.3. PADIEIRAS 

Conjuntamente com os peitoris e as ombreiras, as padieiras completam o enquadramento dos vãos, 

pelo que as exigências são as mesmas desses elementos. No caso concreto das padieiras, para além das 

funções e exigências já mencionadas para as ombreiras, juntam-se mais dois aspectos que deverão ser 

acautelados: 

 entrega nas ombreiras; 

 caixas de estores que com frequência são incluídas nas padieiras. 

A padieira é como se fosse uma viga que, em função da dimensão do vão, pode ter grande 

importância. Desta forma, deve ser um elemento pouco deformável e que tenha entregas suficientes 

para que não se desenvolvam tensões muito elevadas na parede. Isto, apesar de nas paredes de 

preenchimento em geral, o espaço preenchido com alvenarias entre a padieira e a laje imediatamente 

superior não ser muito grande, pelo que as cargas são moderadas. 

No caso de padieiras com caixa de estore, além das exigências de resistência e suficiente entrega 

supracitados, há ainda que ter em atenção o seguinte [12]: 

 minimização das pontes térmicas e acústicas associadas às caixas de estore; 

 dificuldade em assegurar níveis adequados de estanquidade ao ar, devendo evitar-se todos os 

caminhos possíveis de acesso do ar ao interior dos compartimentos e à caixa-de-ar das paredes 

duplas; 

 garantia da estanquidade à água da caixa de estore e de drenagem para o exterior da água que 

porventura a atinja, pois pode haver penetração de água da chuva no seu interior por efeitos 

conjugados de chuva e vento, bem como de água transportada pelo estore enquanto enrolado; 

 possibilidade de acesso para manutenção dos estores sem comprometer as exigências já 

enunciadas. 

 

3.4.4. LIGAÇÕES ÀS ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 

Na correlação estrutura/alvenaria, podem ser adoptadas duas abordagens para a execução das 

alvenarias de preenchimento, interiores e exteriores: 

 adopção de juntas elásticas entre os elementos estruturais e a alvenaria, lateral e 

superiormente. A espessura destas juntas deve situar-se entre 10 e 20 mm e o seu 

preenchimento deve ser efectuado com material compressível; 

 ligação das alvenarias aos elementos estruturais, que é a solução tradicionalmente utilizada em 

Portugal. 

Na primeira solução, a estabilidade dos panos é assegurada através das paredes ortogonais, por meio 

de eventuais elementos metálicos e do atrito no material de preenchimento. No entanto, a estanquidade 

e a compatibilização dos revestimentos com as juntas de dessolidarização obrigam à adopção de 

soluções bastante cuidadas. 

Já no segundo caso, a eficácia da ligação obriga à toscagem da superfície em betão com a qual a 

alvenaria vai estar em contacto e à colocação de ligadores entre a alvenaria e a estrutura, embebidos na 

junta de argamassa, sobretudo nos elementos verticais. No que diz respeito aos elementos horizontais, 

nomeadamente no contacto alvenaria/face inferior das lajes, convém que no caso das paredes 

interiores exista uma junta que permita a deformação da laje sem prejudicar a estabilidade das paredes.  
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Nas paredes exteriores, esta disposição construtiva não é correntemente necessária porque, além de a 

estrutura ser mais rígida e menos deformável nessa zona, poderia comprometer a estanquidade da 

parede. 

Nota final para os revestimentos das paredes nestas zonas de ligação que devem ter a sua capacidade 

de suportar movimentos melhorada, por exemplo pela inclusão de rebocos armados [12]. 

 

Fig. 3.5 – Exemplos de ligações estrutura/alvenaria [12] 

 

 

3.5. JUNTAS DE DILATAÇÃO 

3.5.1. IMPORTÂNCIA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 

As juntas de dilatação são muitas vezes utilizadas na construção para suportar a heterogeneidade dos 

materiais, que por terem características diferentes têm também comportamentos distintos. Assim, estes 

elementos, se bem concebidos, permitem evitar a ocorrência de muitas anomalias. 

As juntas são inevitáveis e são constituídas por um corte em diferentes situações, como: 

 obras contíguas constituídas por materiais diferentes ou com comportamentos muito 

diferentes, tal como a ligação entre a parede e a caixilharia; 

 obras em que se têm de permitir os movimentos da parte móvel em relação à parte fixa. 

É importante salientar que as juntas de dilatação são necessárias nas construções, uma vez que 

permitem limitar as consequências dos assentamentos das fundações, assentamentos diferenciais em 

especial, devido aos efeitos das variações térmicas entre a parte em elevação da construção e a sua 

parte enterrada e, principalmente, aos efeitos dos deslocamentos diferenciais duma parede da 

construção em relação a outra.  

As juntas recortam a construção em segmentos independentes, devendo ser adequadamente vedadas 

com produtos elastrómeros e eventuais protecções metálicas para prevenir a entrada de água e a sua 

degradação, com uma espessura geralmente de 2 a 3 cm. Em caso de construções em zonas sísmicas, 

as juntas devem ser mais espessas. 
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As características principais das juntas de dilatação que definem a sua geometria são a transmissão de 

esforços e a estanquidade à água. No entanto, as propriedades de transmissão térmica e acústica das 

juntas também devem ser tidas em consideração [33]. 

 

3.5.2. TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS 

A função principal das juntas é transmitir os esforços na maior parte dos casos à estrutura ou transmitir 

os esforços com origens diversas à fundação. A transmissão de esforços pode ser considerada em 

diferentes fases, como: 

 em fase de montagem, em que se devem resolver os problemas de estabilidade provisória, de 

transmissão dos esforços pelas superfícies e dispositivos disponíveis na presente fase; 

 nas condições correntes de exploração; 

 em situações excepcionais ou acidentais (vento, incêndio, sismo, etc.). 

As características das juntas podem variar no tempo, devido ao envelhecimento dos materiais e à 

modificação das interfaces (por exemplo, a variação no tempo da resistência do betão e da aderência), 

e também devido ao efeito das solicitações em obra sobre os componentes e ligações. 

As condições correntes de exploração e as situações excepcionais ou acidentais são evidentemente as 

características que a longo tempo degradam mais as juntas de dilatação, pelo que é necessário ter em 

atenção essas condições [33]. 

 

3.5.3. DISTÂNCIA ENTRE JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Como foi referido anteriormente, as juntas de dilatação são importantes para absorverem possíveis 

movimentos da parede, sem causar anomalias. No entanto, uma distância elevada entre juntas de 

dilatação ou a ausência destas são muito frequentes na construção em Portugal. 

Deste modo, as distâncias entre juntas na ordem dos 40 a 50 m originam aberturas de fissuras nas 

paredes de alvenaria. 

É por isso aconselhável dispor juntas de dilatação verticais em cada 12 m, no caso de climas 

continentais, e 16 m, no caso de climas marítimos. Se a parede de alvenaria for armada, pode 

aumentar-se substancialmente essas distâncias para os 30 ou 35 m, conforme a Figura 3.6. 

 

Fig. 3.6 – Separação recomendada para as juntas de dilatação [15] 
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4 

ANOMALIAS NAS ALVENARIAS DE 
PREENCHIMENTO E MOVIMENTO 
DOS SUPORTES 

 

 

4.1. GENERALIDADES 

As paredes de alvenaria em Portugal têm sido construídas frequentemente sem grandes cuidados, o 

que tem estado na origem da existência de diversas patologias. Com a entrada em vigor de vários 

regulamentos, as paredes de alvenaria começaram a ser alvo de maiores exigências, conforme se 

evidenciou no capítulo anterior. 

As causas das referidas patologias podem ser muitas, como, por exemplo, a variação de temperatura, a 

acção da humidade, a deformação excessiva do suporte, o apoio insuficiente e a retracção e expansão 

dos materiais. 

No sector da construção, persiste entre nós algum desajuste entre os resultados decorrentes da 

investigação, as recomendações técnicas e os procedimentos na construção, no dia-a-dia. Esse 

desajuste entre conhecimento e práticas construtivas, bem como a própria dificuldade de execução das 

paredes, está na origem de anomalias, donde se destacam: 

 fachadas com pontes térmicas; 

 caixas-de-ar sem tubos de ventilação ou de drenagem; 

 paredes interiores de alvenaria de tijolo demasiado delgadas que ficam praticamente 

penduradas quando da instalação de canalizações. 

As dificuldades em diagnosticar as anomalias resultam, em geral, de documentos em falta, mudanças 

feitas em obra não registadas, etc. De notar que ao longo deste capítulo, quando se fala em anomalias, 

estas referem-se essencialmente a fissuras, já que é essa a patologia objecto deste estudo. 

Devido às diversas consequências que se manifestam nas paredes, das quais as mais graves são do 

domínio das humidades e dos fenómenos de instabilidade, a fissuração tem representado uma 

preocupação crescente no nosso país. A principal preocupação deste documento diz respeito à 

deformação dos suportes no desempenho geral das paredes de alvenaria de preenchimento. Dessa 

forma, será necessário conhecer as suas consequências. 

De salientar ainda que a fissuração pode denunciar problemas de estabilidade ou apenas situações de 

rotura localizada sem outras implicações. 
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4.2.DESCRIÇÃO GLOBAL DAS PATOLOGIAS EM EDIFÍCIOS 

4.2.1. IMPORTÂNCIA E ORIGEM DAS PATOLOGIAS 

Com o intuito de caracterizar e perceber qual a importância que as patologias têm no funcionamento 

de um edifício, recorreu-se a um estudo francês, dado que se acredita que a realidade portuguesa não é 

muito diferente da realidade francesa. O organismo responsável por este estudo, a “Agence Qualité 

Construction” (AQC), está encarregado da apreciação e implementação da qualidade na construção e, 

por isso, criou um mecanismo de recolha e análise dos sinistros declarados às companhias seguradoras 

– sistema SYCODÉS – no âmbito da garantia decenal e dos seguros inerentes (seguros de reparação de 

danos e de responsabilidade decenal), obrigatórios em França desde 1978. Estes dados constituem um 

elemento fundamental na avaliação da importância da patologia da construção. Apesar de ser um 

estudo publicado em 2006, os dados referem-se ao período compreendido entre 2002 e 2004. 

A inexistência de um sistema efectivo de seguros em Portugal não permite realizar uma recolha de 

dados e efectuar uma análise estatística do problema da patologia da construção. Os dados existentes 

resultam de trabalhos pontuais de investigação, não permitindo uma abordagem global, mas estima-se 

que o custo da não qualidade que tem que ser suportado pelas empresas de construção durante o 

período de garantia é superior a 2% do custo total da obra. Por isso, torna-se absolutamente necessário 

fazer um estudo sistemático e fundamentado das principais patologias [41]. 

No que respeita ao estudo francês citado, este começa por agrupar as patologias, em função da 

tipologia dos edifícios, em quatro grandes sectores: edifícios de serviços, habitações multifamiliares, 

unifamiliares e trabalhos de reabilitação. Nas figuras que se seguem, optou-se por fazer referência 

apenas aos três primeiros em detrimento das patologias após trabalhos de reabilitação, que já 

ultrapassam o âmbito deste trabalho. 

Para cada uma das tipologias enunciadas existem três estudos essenciais. O primeiro trata da 

localização das anomalias nos edifícios; o segundo identifica os tipos de anomalias mais frequentes; o 

terceiro dá a conhecer a origem dessas manifestações. 

Refira-se ainda o facto de em todos os gráficos a escala vertical, correspondente à percentagem, estar 

limitada a 50%, uma vez que existem valores muito díspares, referidos mais à frente, que não 

permitiam uma correcta visualização e interpretação do gráfico. De qualquer modo, nos casos em que 

esses valores ultrapassam os 50%, a percentagem efectiva está assinalada no topo da barra 

correspondente. 

Posto isto, passa-se então para uma análise mais detalhada de cada gráfico, começando por aquele que 

diz respeito à localização das patologias nos edifícios. Aqui, os locais foram subdivididos tendo em 

conta as áreas de interesse deste trabalho, designadamente as estruturas e as paredes de alvenaria, mas 

também aquelas que são mais representativas no estudo em questão. 

Pela análise da Figura 4.1 é perceptível que, independentemente de se tratar de um edifício de serviços 

ou habitação, as anomalias se localizam maioritariamente na estrutura e em paredes, quer estas sejam 

de fachada ou divisórias. Isto acontece porque estes constituem os elementos construtivos mais 

importantes presentes nos edifícios, particularmente as paredes exteriores que, separando o ambiente 

interior do exterior, são decisivas para o desempenho dos mesmos. Sabe-se que, infelizmente, as 

paredes de alvenaria dão um contributo muito negativo para a patologia nos edifícios. 
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Fig. 4.1 – Localização das principais patologias em edifícios [34] 

 

De destacar ainda as patologias que ocorrem em coberturas, por serem as segundas mais 

representativas em todos os tipos de edifícios, só comparáveis aos equipamentos nas habitações 

multifamiliares. Como era de esperar, as patologias nas estruturas enterradas, muros e arranjos 

exteriores ganham maior relevância em edifícios unifamiliares, tipo moradia. 

Em seguida, definem-se os tipos de problemas mais frequentes nas localizações anteriormente citadas. 

Como está patente na Figura 4.2, os problemas mais comuns que afectam os elementos da construção 

estão, previsivelmente, associados às infiltrações, à segurança ao fogo e também à estabilidade. 

A fissuração, que é a principal patologia estudada ao longo deste capítulo, insere-se nos problemas de 

estabilidade mas também nas “Outras manifestações”, daí a explicação para o valor elevado que estas 

apresentam no gráfico seguinte, independentemente da tipologia dos edifícios. 

 

Fig. 4.2 – Tipos de problemas mais frequentes [34] 

 

Este é um dos casos em que a percentagem de problemas associados à estanquidade à água ultrapassa 

os 50% em todas as tipologias estudadas, mas onde esta é mais significativa é nos edifícios de 

habitação multifamiliar com um valor de 67%. 
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Depois de caracterizar as principais patologias e a sua localização nos elementos da construção para as 

diferentes tipologias de edifícios, torna-se importante perceber a origem destas manifestações. O 

estudo já citado refere-se ainda à origem das anomalias e, como se ilustra na Figura 4.3, percebe-se 

que há um claro domínio dos defeitos de construção, seguidos pelos erros ainda em fase de projecto. 

Chama-se também atenção para os defeitos de materiais ou processos construtivos que têm um peso 

relativamente importante neste estudo. 

 

Fig. 4.3 – Origem das manifestações [34] 

 

Também aqui a limitação a 50% no eixo vertical impede a visualização dos valores reais no que toca à 

origem das manifestações. No entanto, julga-se ser correcta, porque mesmo assim se percebe um claro 

domínio dos defeitos de execução em detrimento dos restantes. Para ser mais preciso, este problema 

assume uma maior dimensão nos edifícios de habitação multifamiliar, com um valor na ordem dos 

84%, reflectindo-se ainda nos edifícios de habitação unifamiliar com 77% e nos edifícios de serviços 

em que os defeitos de construção estão na origem de 74% das manifestações patológicas.  

 

4.2.2. CARACTERIZAÇÃO E CAUSAS DAS PATOLOGIAS MAIS RELEVANTES NAS PAREDES DE ALVENARIA 

Sendo as paredes de alvenaria o elemento construtivo por excelência em análise neste trabalho, 

descrevem-se neste ponto as características mais relevantes das patologias que ocorrem neste elemento 

sem, no entanto, pretender fazer uma abordagem exaustiva da origem das patologias já referidas.  

A percepção do funcionamento das alvenarias e dos factores que condicionam o seu comportamento 

requer um domínio de várias áreas de conhecimento, em que se destacam:  

 ciências dos edifícios – higrotérmica, estanquidade à água da chuva, comportamento acústico 

e segurança ao fogo; 

 segurança e comportamento estrutural de alvenarias de preenchimento; 

 materiais para alvenaria – diferentes elementos, argamassas, reforços, componentes auxiliares 

e comportamento conjunto; 

 tecnologias de construção – aspectos ligados à exequibilidade e práticas construtivas. 

Uma visão deste domínio apenas segundo umas das perspectivas conduz em geral a soluções 

desajustadas, originando diversos tipos de patologias. 
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Em Portugal, as patologias mais frequentes relacionadas com as alvenarias são a fissuração de paredes 

exteriores e interiores, a manifestação de problemas associados à penetração de água e humidade, bem 

como a degradação dos revestimentos e acabamentos que, com frequência, se relaciona com os outros 

tipos de patologias. Assim, as causas principais de instabilidade e fissuração das paredes de fachada 

podem subdividir-se em três grupos: 

 causas de origem mecânica, tais como cargas externas e localizadas, deformação dos suportes, 

grampeamento deficiente, esbelteza e encurvadura excessiva e apoio insuficiente; 

 causas de origem física, como por exemplo as variações de temperatura, a acção da humidade, 

acção do degelo, degradação natural e acção do fogo; 

 causas de origem química, como retracção da argamassa, expansão irreversível do tijolo, 

corrosão e oxidação e acção dos sulfatos. 

É de referir que quer as causas físicas, quer as causas químicas, acabam por se traduzir em acções 

mecânicas através dos movimentos internos que provocam nos materiais e cuja restrição gera tensões 

responsáveis pela fissuração. A preocupação com a estabilidade das paredes é acrescida pelo facto de 

as paredes serem concebidas e construídas sem qualquer função estrutural, mas que com o tempo vêm 

a suportar cargas significativas para as quais não estavam preparadas. 

Embora as paredes de alvenaria constituam um dos componentes mais importantes presentes nos 

edifícios, particularmente as paredes de fachada que, separando o ambiente exterior do interior, são 

decisivas para o desempenho do edifico, este elemento construtivo é, em geral, objecto de poucos 

cuidados, para o que contribuem as particularidades das alvenarias como elemento construtivo: 

 constituem a tecnologia construtiva mais antiga, sendo o resultado, ao nível dos materiais e 

das tecnologias, da herança construtiva das regiões, o que justifica a grande diversidade de 

materiais e soluções; 

 asseguram várias exigências funcionais, sendo o seu desempenho fortemente condicionado 

pela qualidade construtiva; 

 o estudo das alvenarias através de métodos modernos veio a ocorrer muito mais tarde do que o 

verificado noutros domínios da engenharia e da construção; 

 a caracterização experimental nas alvenarias é muito mais complexa e envolve em geral custos 

mais avultados do que noutros materiais de construção. 

Uma vez que as paredes de alvenaria constituem um dos principais focos de anomalias em edifícios, 

torna-se fundamental perceber quais os aspectos mais relevantes que estão na origem das referidas 

patologias. Apesar de a Figura 4.3 ser referente a todos os elementos construtivos de um edifício, esta 

é elucidativa daquilo que acontece com as paredes de alvenaria em particular, ou seja, os aspectos que 

estão na origem das principais anomalias em paredes de alvenaria relacionam-se maioritariamente com 

defeitos de execução e de projecto. No Quadro 4.1, aborda-se a complexa distribuição de 

responsabilidades entre o projecto e a execução das alvenarias, no que toca às situações de patologia. 

Segundo o autor deste quadro, o projecto deve ter um papel decisivo mas suficientemente discreto para 

que as alvenarias possam desempenhar, não só o papel principal, quando for caso disso, mas também 

as funções complementares, como peças de um complexo sistema, onde, porventura, possam não ser 

as mais determinantes. Desta forma, articulando todos os aspectos indicados no quadro seguinte, 

chama-se a atenção para o problema da falta de coordenação entre o projecto e a obra, já que uma 

correcta coordenação entre todos os intervenientes é necessária para evitar as anomalias em edifícios. 

Daqui resulta a revisão de projectos, já que esta sendo bem feita evita diversos problemas associados à 

construção. No entanto, esta não deve ter custos adicionais ao projecto de forma a tornar-se uma 

prática corrente e com isso melhorar a qualidade das construções em geral. 
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Quadro 4.1 – Principais aspectos do projecto e da construção responsáveis por anomalias nas alvenarias [35] 

Projecto Execução 

 Deficiente avaliação do desempenho da 

parede, quer na globalidade, quer na ligação 

a outras partes do edifício, no que respeita à 

penetração da água, durabilidade e 

comportamento estrutural; 

 Insuficiente avaliação e determinação das 

propriedades a exigir ao tijolo e à 

argamassa; 

 Especificações de materiais, testes e 

técnicas de execução omissas ou vagas, 

remetendo para “procedimentos habituais de 

qualidade reconhecida” e para a 

“experiência da mão-de-obra”; 

 Pormenorização incompleta, com utilização 

excessiva de desenhos tipo, eventualmente 

não adaptados à obra em causa, deixando a 

verdadeira pormenorização para a fase de 

execução; 

 Negligência na determinação dos 

movimentos previsíveis, na definição das 

exigências do suporte (em particular em 

paredes de fachada) e imposição das 

necessárias juntas de expansão-contracção, 

quer verticais, quer horizontais; 

 Negligência na determinação das exigências 

estruturais das paredes exteriores face à 

acção do vento e na adopção das soluções 

construtivas delas decorrentes 

(grampeamento, apoios suplementares, 

etc.); 

 Negligência na previsão das deformações 

estruturais e da sua influência sobre as 

alvenarias, em particular nos fenómenos de 

fissuração; 

 Desconhecimento ou má interpretação e 

aplicação dos códigos, regulamentos e 

bibliografia técnica e científica da 

especialidade. 

 Deficiente compreensão do projecto, no que 

respeita aos pormenores construtivos e às 

características a exigir aos materiais e 

negligência na comunicação ao projectista 

de pormenores não executáveis ou de 

alterações adoptadas em obra; 

 Desconhecimento do funcionamento de 

impermeabilizações, rufos e barreiras pára-

vapor e insuficiente compreensão técnica 

das respectivas exigências em termos de 

execução; 

 Instalação incorrecta (ou omissão) de 

barreiras de impermeabilização e rufos 

previstos em projecto; 

 Execução incorrecta (ou omissão) de juntas 

de expansão-contracção prevista em 

projecto e deficiente preenchimento de 

juntas verticais e horizontais; 

 Acabamento desapropriado para as juntas 

de assentamento e criação de juntas de 

assentamento com espessuras excessivas; 

 Acumulação de restos de argamassa no 

fundo da caixa-de-ar, caídos durante a 

execução, e formação de ressaltos de 

argamassa na caixa-de-ar, permitindo o 

contacto entre panos e a transferência de 

humidade entre eles; 

 Não instalação de furos de ventilação e 

drenagem nas paredes e instalação 

incorrecta de grampos ou outros elementos 

de ligação; 

 Negligência na limpeza das saliências das 

juntas de argamassa, quando a parede se 

destina a receber isolamento térmico, que 

ficará, assim, afastado da parede interior; 

 Utilização de argamassas com composição 

química inadequada, incluindo, por exemplo, 

substâncias expansivas; 

 Negligência na avaliação das condições 

atmosféricas durante a execução da obra 

(temperatura e humidade). 
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Estas singularidades constituem-se em dificuldades importantes em Portugal, onde não há tradição de 

investigar, ensinar e detalhar cuidadosamente as alvenarias, pelo que estas são um dos elementos onde 

se verificam maiores desajustes de desempenho, com as patologias subsequentes. 

Para finalizar, ilustram-se na Figura 4.4 alguns exemplos dos principais problemas associados às 

práticas utilizadas em Portugal, que estão na origem de grande parte das patologias observadas nas 

alvenarias portuguesas, nomeadamente [2]: 

 soluções arquitectónicas para as fachadas definidas sem ter em conta a incidência da água da 

chuva, a qualidade da mão de obra e a necessidade de durabilidade; 

 paredes duplas incorrectamente construídas no que respeita à limpeza da caixa de ar, 

ligadores, orifícios de drenagem e ventilação, posicionamento e fixação dos isolamentos 

térmicos; 

 pontos singulares de paredes, por exemplo em torno de aberturas, resolvidos com excessiva 

improvisação; 

 acabamentos escolhidos sem avaliação técnica e aplicados muito depressa; 

 tentativa de minimizar as pontes térmicas recorrendo a soluções inadequadas que, com 

frequência, trazem mais problemas do que as pontes térmicas que se pretendiam evitar. 

 

Fig. 4.4 – Exemplos de situações potenciadoras de patologias em alvenarias [2] 

 

 

4.3. PRINCIPAIS CAUSAS PARA A FISSURAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA 

Conforme foi possível constatar atrás, as manifestações patológicas com maior expressão nas paredes 

são os defeitos associados à acção da humidade e os fenómenos de fissuração. Daqui para a frente, 

passa a dar-se mais importância à fissuração por ser aquela que mais directamente se relaciona com o 

problema em estudo, uma vez que a maior parte dos casos de fissuração de paredes detectados se 

relaciona com deformações excessivas dos elementos de construção, nomeadamente as flechas dos 

pavimentos que suportam as paredes divisórias. 
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No que diz respeito à fissuração, é necessário distinguir, sempre que possível, as situações em que as 

fissuras atingem a parede propriamente dita, das situações em que apenas o revestimento é afectado. 

As causas da fissuração dos revestimentos, quando esta não está associada à fissuração do suporte, 

dependem de modo significativo do tipo de revestimento e sua aplicação. 

Desta forma, é importante começar por descrever uma fissura, a qual pode definir-se como sendo uma 

descontinuidade física provocada localmente num elemento construtivo ou material de construção por 

um processo de rotura, resultante do estado de tensão nele instalado. Esta descontinuidade, ou fenda, 

tem, em geral, uma direcção preferencial de desenvolvimento – segundo a qual se define o seu 

comprimento – e duas direcções secundárias – onde se define a abertura e a profundidade [35]. 

Para além das deformações excessivas dos elementos da construção já citadas, apresentam-se na 

seguinte listagem as principais causas de fissuração em paredes de alvenaria de preenchimento: 

 assentamentos diferenciais das fundações; 

 concentração de cargas; 

 deformação excessiva dos elementos de suporte; 

 expansão das argamassas por acção dos sulfatos; 

 variações de temperatura dos materiais ou elementos da construção; 

 variações do teor em água dos materiais ou elementos da construção. 

Destas causas, algumas são intrínsecas às próprias paredes ou aos materiais que as constituem e outras 

são causas de origem externa. Nos pontos seguintes, referem-se, para cada uma das causas, as formas 

de manifestação das fissuras, isto é, a tipologia de fissuração característica. 

É também importante que na avaliação das consequências das fissuras seja considerada a antevisão da 

respectiva evolução no tempo. É determinante saber se a fissuração já atingiu a sua configuração 

definitiva – estabilização – ou se ainda sofre movimentos cíclicos, monótonos ou aleatórios. 

 

4.3.1. ASSENTAMENTO DIFERENCIAL DE FUNDAÇÕES 

O assentamento diferencial das fundações é um fenómeno corrente e quase sempre inevitável, que 

varia muito em função do tipo de solo e de edifício e dá origem ao desenvolvimento de fissuras nas 

paredes de alvenaria e na própria estrutura. Nas paredes de alvenaria, as primeiras fissuras surgem na 

linha de contacto entre estas e os pilares, enquanto nas estruturas as fissuras aparecem nas intersecções 

de pilares com vigas. Estes assentamentos das fundações são devidos, por exemplo: 

 à heterogeneidade do terreno de fundação ou das tensões que lhe são transmitidas; 

 a expansões ou contracções do terreno, por exemplo em solos argilosos; 

 à coexistência de soluções de fundação diferentes. 

Há ainda que ter em conta as situações em que os movimentos do solo resultam da acção das cargas 

transmitidas pela estrutura. Neste caso, as preocupações centram-se apenas nos grandes movimentos, 

bruscos e não uniformes, pois são estes que, em geral, provocam danos visíveis resultantes de 

assentamentos diferenciais, principalmente nos elementos não estruturais de maior fragilidade, como 

as paredes de alvenaria. 
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No caso concreto de execução de fundações directas, conforme a Figura 4.5, estas implicam a 

transmissão ao terreno de cargas que podem provocar deformações elásticas ou plásticas. Assim 

sendo, sempre que existam numa fundação diferentes cargas transmitidas ao solo, podem ocorrer 

assentamentos diferenciais. Por outro lado, se as fundações forem executadas em terreno heterogéneo, 

com diferentes compacidades, ou ainda se forem executadas a profundidades muito diferentes - 

fundação directa e estacaria - existem também grandes probabilidades de aparecerem assentamentos 

diferenciais. 

 

Fig. 4.5 – Exemplos de situações propícias aos movimentos diferenciais das fundações [36] 

 

Quando se trata de solos argilosos, os cuidados têm de ser redobrados, pois tais solos sofrem grandes 

deformações quando se verifica alteração do seu teor de humidade. Pelo contrário, os solos arenosos, 

após a sua compactação, permitem alterações no seu teor de humidade sem que se observem variações 

de volume. Desta forma, ilustram-se na Figura 4.6 os factos que podem provocar grandes variações do 

teor de humidade e que justificam os cuidados redobrados na presença de solos com elevados teores de 

argila. 

 

Fig. 4.6 – Assentamento diferencial das fundações devido à variação de humidade do solo [36] 

 

Na Figura 4.7, apresentam-se ainda outras configurações típicas de situações de fissuração com 

origem nos movimentos de fundação. Em jeito de conclusão, refira-se que estes movimentos se 

manifestam, geralmente, de forma evolutiva, lenta e prolongada, sendo esta a causa de fissuração que 

normalmente provoca fissuras de maior abertura. 
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Fig. 4.7 – Fissuração típica devido a movimentos da fundação [35, 36] 

 

Assim, para evitar o aparecimento da fissuração devida aos assentamentos diferenciais de fundação 

deve actuar-se não na fissura, mas sim na sua causa, nomeadamente implementando algumas medidas 

com os seguintes objectivos [35]: 

 diminuir os movimentos do solo devidos a cargas aplicadas; 

 dimensionar a fundação e a estrutura para movimentos possíveis de prever; 

 diminuir as transmissões dos movimentos da estrutura aos elementos mais vulneráveis. 

 

4.3.2. CONCENTRAÇÃO DE CARGAS 

As cargas que actuam sobre as paredes podem ser estáticas ou dinâmicas. As cargas dinâmicas, fora do 

âmbito desta abordagem, podem resultar da acção de sismos e vibração de estruturas muito flexíveis 

sob acção do vento, entre outras. Assim, apenas se abordam as cargas estáticas que, numa perspectiva 

estrutural, podem ter carácter permanente, variável ou acidental. 

As paredes estudadas, sem função estrutural, apenas são concebidas para pequenas cargas, resultantes 

do seu peso próprio, da fixação de pequenos equipamentos, de peças de mobiliário e de acções 

correntes de utilização, cuja reduzida ordem de grandeza não deveria gerar, em princípio, fenómenos 

de fissuração. No entanto, quando as cargas uniformemente aplicadas são tão elevadas que 

ultrapassam a capacidade resistente da parede e provocam a sua fissuração generalizada ou mesmo o 

seu colapso, ocorre uma situação de rotura estrutural. Este tipo de rotura tem bastante interesse no 

âmbito desta dissertação, já que pode resultar da excessiva deformabilidade das lajes de tecto com que 

está em contacto ou da execução da ligação da parede ao tecto antes da respectiva deformação inicial 

ter ocorrido. Contudo, o que está em causa neste ponto são os esforços excessivos ou localizados, que 

podem provocar fissuração ou rotura localizada, como se exemplifica na Figura 4.8.  
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Esta concentração de cargas nas paredes pode acontecer por qualquer um dos seguintes motivos: 

 viga que se apoia transversalmente na parede ou a atravessa e lhe transmite carga; 

 aplicação de cargas excêntricas – devido, por exemplo, à fixação de lava-louças, armários ou 

aparelhos sanitários; 

 apoios de lintel subjacente a um vão; 

 reduções localizadas da secção das paredes – nomeadamente devidas à abertura de roços para 

introdução de canalizações, condutas de ventilação, etc. 

 

Fig. 4.8 – Fissuração típica devida à acção de cargas excessivas, excêntricas ou localizadas [35, 36] 

 

Neste contexto, a concentração de esforços que provoca fissuração ou rotura localizada na parede é o 

fenómeno mais preocupante para as paredes que, de facto, não desempenham funções estruturais. 

Estas roturas localizadas estão, em geral, associadas a uma fissuração inclinada com a mesma direcção 

das isostáticas de compressão, uma vez que, perpendicularmente a estas, se desenvolvem tensões de 

tracção. Para além da concentração de cargas já referida, a concentração de esforços pode ocorrer por 

redução da secção resistente, nomeadamente nas aberturas como portas e janelas, que são sempre 

locais de concentração de tensões. 

Também os lintéis sobre estas aberturas exigem uma atenção especial, face à frequente excessiva 

flexibilidade e à reduzida dimensão dos apoios. Se a área de apoio do lintel é insuficiente para a 

transmissão de esforços sem rotura, poderão aparecer fissuras inclinadas partindo do topo do lintel e 

seguindo as juntas entre os blocos. O mesmo tipo de fissuras aparece se a rigidez do lintel não for 

suficiente para o vão a vencer, que neste caso flectirá provocando rotação dos apoios. Na Figura 4.9, 

esquematizam-se as fissurações típicas para os casos descritos. 

 

Fig. 4.9 – Exemplos de fissuração devida à concentração de tensões nas zonas de apoio de lintéis [35] 
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No caso de enfraquecimento da parede por abertura de roços ou outras causas, as fissuras irão ter um 

desenvolvimento ao longo das zonas enfraquecidas, tal como se representa na Figura 4.10 [35]. 

 

Fig. 4.10 – Fissuração devida à concentração de esforços e aplicação de cargas localizadas [35] 

 

No que diz respeito às medidas de prevenção, estas diferem consoante as causas. No entanto, para 

diminuir o risco de ocorrência destas situações, recomendam-se as seguintes acções [12]: 

 evitar a existência de ligação rígida na zona de passagem de vigas ou construção da parede 

após a deformação inicial das vigas; 

 interpor elemento de betão armado no plano da parede para distribuição da carga concentrada; 

 diminuir a excentricidade da carga, através de uma melhor fixação de aparelhos suspensos nas 

paredes e de elementos de distribuição da carga em betão armado; 

 dimensionar os apoios para garantir uma eficaz distribuição de esforços ou usar vergas pré-

fabricadas com junta resiliente; 

 criar lintéis com a rigidez e resistência adequadas ou utilizar vergas pré-fabricadas com junta 

de assentamento resiliente; 

 evitar as reduções de secção mais severas e bruscas; 

 armar a alvenaria e os revestimentos. 

 

4.3.3. DEFORMAÇÃO EXCESSIVA DO SUPORTE 

Como o próprio título da dissertação indica, esta é a principal causa de fissuração objecto deste 

trabalho. Assim, devido à sua importância e por ser provavelmente a causa predominante da fissuração 

em paredes de alvenaria, neste ponto apenas se faz uma breve caracterização da mesma para mais à 

frente, no Capítulo 4.5, se detalharem todos os pormenores relativos à fissuração causada pela 

deformação excessiva dos suportes de betão armado. 

De acordo com o que já foi referido no Capítulo anterior, todos os suportes sofrem deformações sob a 

acção de cargas aplicadas, sendo nos elementos horizontais submetidos a esforços de flexão que este 

fenómeno é mais significativo. E, embora os danos provocados nas paredes não ponham, geralmente, 

em causa a sua estabilidade, acaba sempre por ser necessário tomar medidas – dispendiosas e com 

algum risco de insucesso – para a sua eliminação, porque são inestéticos, podem pôr em causa o 

desempenho de algumas funções da parede – por exemplo a estanquidade – e, sobretudo, porque a sua 

progressão no tempo cria nos utentes uma certa psicologia de insegurança. Esta fissuração acontece 

porque as paredes de alvenaria são, em geral, relativamente frágeis e têm pouca capacidade para se 
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adaptarem às deformações dos suportes, ou seja, têm uma rigidez que não é compatível com as flechas 

admitidas, no cálculo estrutural, para as lajes. Tais deformações ocorrem de modo significativo no 

início da sua vida e vão-se prolongando ao longo dos anos, embora com menor ritmo. 

Assim, e no seguimento daquilo que tem vindo a ser dito ao longo deste documento, a deformação dos 

elementos de betão armado tem assumido cada vez mais importância, não por ser um problema novo, 

mas porque, quer devido a alterações dos métodos de cálculo quer devido à melhoria das 

características resistentes dos materiais envolvidos, se utilizam cada vez mais elementos estruturais 

que vencem grandes vãos sem necessidade de aumento da sua rigidez. Este facto faz com que, a nível 

regulamentar, cada vez sejam maiores as deformações permitidas a estes elementos. 

A tipologia mais característica de fissuração das paredes de alvenaria, devida à deformação excessiva 

por flexão dos seus suportes, está representada na Figura 4.11. Quando o suporte - neste caso, a laje 

inferior - se deforma, começa por surgir uma fissura com desenvolvimento predominantemente 

horizontal, ao longo da primeira ou segunda junta de assentamento ou até na junção da parede ao 

pavimento inferior. Em paredes com comprimento superior à altura, forma-se um arco de descarga – 

mais à frente detalha-se o seu funcionamento – que, perante um acréscimo da deformação do 

pavimento inferior, dará origem ao aparecimento de fissuras inclinadas, em geral a 45º, limitando 

superiormente esse arco, porque a parte da parede situada abaixo do arco se desprende da parte 

superior. Quando, para uma parede, a relação comprimento/altura for muito grande, a fissura 

horizontal pode aparecer a um nível mais elevado. 

 

Fig. 4.11 – Fissuração característica de paredes de alvenaria devida à deformação excessiva do pavimento que 

as suporta [38] 

 

Contudo, existem diversas formas e localizações para as fissuras que diferem deste esquema típico, 

porque são condicionadas por muitos outros factores, para além da já referida relação 

comprimento/altura, nomeadamente: qualidade e dimensões dos blocos constituintes, aderência entre 

blocos e argamassa de assentamento, presença eventual de vãos na parede, natureza das ligações e das 

interacções das paredes entre si e com elementos da malha estrutural e deformação relativa dos 

pavimentos superior e inferior entre os quais a parede se encontra inserida. 

Na Figura 4.12, apresentam-se algumas das variantes à tipologia de fissuração constante da figura 

anterior, ditadas pela presença de vãos e que denotam algumas diferenças conforme se trate de paredes 

com pequena ou grande relação comprimento/altura. Estas e outras variantes apresentam-se adiante de 

uma forma mais detalhada. 
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Fig. 4.12 – Fissuração de paredes de alvenaria, com vãos, devida à deformação excessiva do pavimento que as 

suporta [38] 

 

As fissuras por deformação excessiva do suporte caracterizam-se ainda pelo facto de a sua largura 

aumentar ao longo do tempo, embora as primeiras manifestações aconteçam pouco tempo depois da 

entrada em serviço dos edifícios, podendo atingir larguras significativas. Por esta razão, as fissuras 

apenas devem ser corrigidas depois de a deformação estabilizar, através de malhas metálicas sobre a 

fissura. 

A prevenção da fissuração das paredes devida à deformação do suporte deve ser feita através de três 

tipos de acções, em simultâneo: 

 limitação das flechas; 

 aumento da resistência das paredes aos esforços resultantes da deformação do suporte (maior 

resistência à tracção e ao corte); 

 adopção de medidas tecnológicas que diminuam a repercussão dos movimentos do suporte nas 

paredes. 

A última das acções referidas consiste na colocação de armaduras nas paredes e/ou no seu 

assentamento sobre membrana resiliente, capaz de garantir a aderência às argamassas, mas também de 

absorver as flechas das lajes, sem que estas sejam transmitidas à base das alvenarias [12]. 

Assim, com o objectivo de limitar a fissuração e a crescente instabilidade das paredes, é necessário 

conhecer, em fase de projecto, vários aspectos: 

 limites admissíveis de deformação do suporte; 

 previsão da deformação, quer instantânea (logo após a construção), quer a longo prazo 

(deformação por fluência); 

 determinação das características resistentes das paredes e das suas ligações; 

 determinação dos esforços gerados nas paredes sob acção da deformação do suporte e da 

consequente instabilidade e fissuração da parede. 
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4.3.4. EXPANSÃO DAS ARGAMASSAS POR ACÇÃO DOS SULFATOS 

São diversos os fenómenos químicos associados à construção. Estes podem acontecer durante a 

construção, inerentes ao processo construtivo ou após a mesma. Nesta segunda situação, os fenómenos 

químicos apresentam, normalmente, um efeito nefasto. 

No âmbito deste trabalho, apenas se vão centrar as atenções nos fenómenos químicos associados à 

presença de água e que provocam a fissuração das alvenarias, tais como: 

 hidratação retardada da cal; 

 corrosão das armaduras; 

 expansão das argamassas por ataques dos sulfatos. 

No que diz respeito ao primeiro fenómeno enumerado, quando se utiliza, para o fabrico das 

argamassas, cal mal hidratada, pode ocorrer posteriormente uma hidratação com expansão que poderá 

provocar uma acentuada fissuração e mesmo a desagregação das juntas. Resultados ainda mais 

desastrosos obtêm-se quando se fala em rebocos. Actualmente, com a produção industrial de cal 

hidratada, este problema tende a desaparecer. 

A corrosão das armaduras, nas alvenarias, pode acontecer em três situações distintas: alvenaria armada 

(com armaduras nas juntas horizontais), grampeamento metálico de paredes duplas e apoios metálicos 

horizontais para paredes face à vista. Aqui, a prevenção passa pela utilização de protecção adequada 

(pintura, galvanização) ou utilização de acessórios de aço inoxidável. 

Por fim, o mais relevante e preocupante dos três fenómenos mencionados é a expansão das argamassas 

por ataques dos sulfatos, já que o recurso a cal produzida industrialmente e o facto de não se utilizar 

muito a alvenaria armada em Portugal reduzem bastante a importância dos outros dois fenómenos. 

Esta expansão das argamassas por acção dos sulfatos verifica-se devido à formação de “etringite” ou 

“taumasite” (a temperaturas muito baixas). Estes compostos resultam da reacção do aluminato 

tricálcico com sulfatos solúveis, em presença abundante de água. A formação da “etringite” na 

argamassa das juntas de assentamento provocará a expansão e consequente fissuração dessa argamassa 

- fissuração superficial (microfissuração). As fissuras começam por surgir nas juntas horizontais, 

evoluindo quase sempre para uma degradação generalizada, que pode mesmo acabar por destacar a 

camada superficial. O traçado das fissuras é, portanto, predominantemente horizontal, em 

correspondência com o traçado das juntas horizontais de assentamento e poderá afectar todo o 

paramento da parede ou apenas uma outra área localizada. À expansão da argamassa pode seguir-se a 

sua progressiva desintegração. 

Para que ocorra o ataque das argamassas pelos sulfatos é, então, necessária a presença simultânea de 

três elementos: 

 aluminato tricálcico – um dos constituintes do cimento Portland normal; 

 sulfatos solúveis – sulfatos de sódio, de magnésio ou de cálcio, em que os dois primeiros são 

os mais facilmente solúveis em água. Provêm, em geral, dos tijolos ou blocos, mas podem 

também ter outras origens, como por exemplo a poluição atmosférica ou uma indevida 

introdução de gesso na argamassa de cimento Portland normal; 

 água – o humedecimento das paredes começa logo aquando da sua construção, mas a origem 

da água será predominantemente resultado da incidência da chuva e poderá também ter a sua 

origem em roturas nas canalizações ou na ascensão capilar da água do solo. 
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A prevenção deste fenómeno passa por eliminar um dos três intervenientes no processo. Recomenda-

se o uso de tijolo com baixo teor de sais solúveis, argamassas bastardas com cimento e resistentes aos 

sulfatos. Finalmente recomenda-se também a adopção de medidas que afastem a água da parede, 

impedindo a saturação da mesma. Nota final para o facto deste problema poder ser resolvido através 

da substituição de toda a argamassa ou por pintura plástica [35, 38]. 

 

4.3.5. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 

As variações de temperatura são as solicitações térmicas mais relevantes para o estudo da fissuração 

das paredes de alvenaria a que podem estar sujeitas as construções.  

Por outro lado, cada elemento construtivo tem uma reacção própria em relação às solicitações 

térmicas, em função da respectiva geometria, condições de exposição, existência de eventuais 

elementos de protecção e, sobretudo, em função dos materiais que o constituem. Em Portugal, quase 

todos os materiais utilizados na construção são sensíveis às solicitações térmicas, em função de vários 

factores: 

 condições de exposição aos agentes atmosféricos; 

 geometria dos elementos construtivos em que se inserem; 

 características dos elementos de protecção; 

 características térmicas intrínsecas (condutibilidade térmica, massa específica, calor específico 

e coeficiente de absorção da radiação solar). 

Os materiais usados na constituição de fachadas podem atingir diferentes temperaturas, ou mesmo 

diferentes distribuições de temperatura, caso apresentem características físicas diversas – 

condutibilidade térmica, coeficiente de absorção da radiação solar, massa específica e calor específico. 

Todas as variações de temperatura provocam dilatações e contracções, cuja restrição gera tensões que 

podem ser responsáveis pela fissuração ou, em último caso, constituir um factor adicional de perda de 

estabilidade. 

Num edifício de grandes dimensões, comprova-se que os movimentos das unidades de alvenaria e da 

estrutura são opostos, de tal forma que ao longo do tempo, enquanto a envolvente tende a crescer, a 

estrutura tende a retrair, conforme a Figura 4.13. Como a parede de alvenaria tem os seus movimentos 

e deformações limitados pela estrutura porticada que a obriga a mover-se em função da sua 

deformação, facilmente se constatam tensões capazes de fissurar a envolvente [15]. 

 

Fig. 4.13 – Movimentos das unidades de alvenaria cerâmica e da estrutura [15] 
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Pelo facto de a estrutura e o material cerâmico apresentarem movimentos opostos, no caso de edifícios 

com ausência de juntas de dilatação, verticais e horizontais, é possível a ocorrência de fissuração em 

diferentes zonas da alvenaria, conforme a Figura 4.14. Devido às variações de temperatura, são 

geradas tensões nas esquinas das janelas que podem originar fissuras diagonais nessa zona, assim 

como deslocamentos em todo o perímetro da fachada que pode fissurar se for impedido o seu 

movimento pela estrutura ou pelas paredes ortogonais [15]. 

 

Fig. 4.14 – Paredes de alvenaria sem juntas de dilatação [15] 

 

A dilatação e contracção das paredes sujeitas a variações uniformes de temperatura pode provocar um 

significativo aumento de tensões e eventual fissuração em diversas situações: 

 zonas de ligação da parede com outros elementos construtivos; 

 cunhais não reforçados e ligação de paredes de fachada com paredes interiores; 

 zonas da parede em que a geometria favoreça a concentração de tensões; 

 juntas, revestimentos ou apoios; 

 paredes não confinadas; 

 ligação tijolo/argamassa, devido à dilatação diferencial. 

Nos casos de aquecimento diferencial na própria parede, é frequente a fissuração nas zonas onde se 

verifica a transição de temperatura ou nos pontos frágeis mais próximos (aberturas, reduções de 

secção, etc.), resultante das condições de sombreamento, da variação de cor ou textura dos 

revestimentos, da existência das fontes de calor localizadas ou da coexistência de zonas com diferente 

resistência térmica. 

O aquecimento diferencial pode ocorrer ao longo da espessura de cada pano, provocando eventuais 

fissuras nas juntas horizontais, arqueamento e perda de estabilidade da parede, no caso de panos 

exteriores mal apoiados ou insuficientemente grampeados.  

Este fenómeno, ao longo da espessura das paredes, pode atingir valores significativos em diversos 

casos, como paredes de fachada com elevada inércia térmica, materiais com baixa condutibilidade 

térmica, revestimentos de cor escura e ocorrência de insolação prolongada após longo período de 

baixa temperatura do ar. Na Figura 4.15, ilustram-se algumas situações de dilatação e contracção 

térmica da parede. 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

64 

 

Fig. 4.15 – Fissuração devida a movimentos de origem térmica [35] 

 

Os efeitos de uma variação de temperatura são, ainda, fortemente condicionados pela velocidade com 

que se verifica a variação de temperatura. As variações bruscas de temperatura - choque térmico - são 

mais perigosas que as variações lentas. Nas segundas, pode haver a possibilidade de tirar partido da 

fluência e de contar com uma absorção gradual dos movimentos pelo próprio elemento ou pelos 

elementos adjacentes, nomeadamente pelas juntas. Mas mesmo estas variações lentas, até pelo seu 

carácter cíclico, podem originar fissuração. 

Este tipo de fissuração pode ter uma abertura cíclica devido às variações de temperatura dos elementos 

envolvidos. Também é frequente que, em vez de uma abertura cíclica, estas fissuras tenham um 

comportamento evolutivo no sentido de uma abertura crescente, pois a acumulação de poeiras ou de 

detritos vai fazer com que passe a haver uma restrição maior ao fecho da fissura do que à sua abertura. 

Para além da fissuração das paredes devida à variação de temperatura das próprias paredes, até aqui 

descrita e onde se destacou o caso de paredes compridas sem juntas de dilatação – Figura 4.14 –, 

existem ainda mais duas situações: fissuração das paredes por acção da temperatura sobre a estrutura 

reticulada de betão armado e a fissuração das paredes devida á acção da temperatura sobre a laje de 

cobertura. 

No que diz respeito à ocorrência de fissuração de origem térmica em paredes inseridas no reticulado 

duma estrutura de betão armado, esta fica a dever-se à existência de variações dimensionais 

diferenciais entre os elementos estruturais da envolvente, mais expostos e os elementos estruturais 
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interiores, menos expostos, e ainda entre os elementos de alvenaria e os elementos de betão armado. 

Estas variações dimensionais aparecem devido ao facto de os elementos exteriores estarem sujeitos a 

choques térmicos e de os diferentes materiais terem coeficientes de dilatação térmica diferentes. Esta 

situação é particularmente grave na construção com a estrutura à vista e muitas vezes pintada com 

cores escuras e orientação a sul. As fissuras que mais tipicamente aparecem são entre a alvenaria e a 

estrutura de betão armado, a meio do pano de alvenaria e com um desenvolvimento vertical e ainda 

fissuração oblíqua nos painéis extremos, sendo mais grave nos painéis superiores e mais comum em 

edifícios altos e estreitos, como se representa na Figura 4.16. 

 

Fig. 4.16 – Fissuração de paredes de alvenaria inseridas em estrutura reticulada de betão armado devida a 
variações de temperatura dessa estrutura [38] 

 

Finalmente, as variações de temperatura provocam dilatações e contracções graves nas coberturas de 

betão armado, devido ao seu elevado coeficiente de dilatação térmica, principalmente quando não 

dispõe de isolamento térmico ou outra qualquer medida de protecção. Os deslocamentos das 

coberturas produzem significativos esforços de corte no cimo das paredes, dos quais resulta fissuração 

nas duas faces da mesma, como se constata na Fig. 4.17. Este fenómeno ocorre pelo facto de a 

estrutura e elementos subjacentes não acompanharem esses movimentos. 

 

Fig. 4.17 – Movimentos de origem térmica das coberturas [35] 
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As medidas preventivas para estes tipos de fissuração podem, genericamente, agrupar-se em três tipos 

de estratégias de intervenção diferentes: 

 diminuir o efeito das acções térmicas - colocação de isolamento térmico pelo exterior das 

paredes e das coberturas, utilização de dispositivos de sombreamento, utilização de cores 

claras; 

 aumentar o grau de liberdade dos diversos elementos construtivos - execução de juntas de 

dilatação em paredes com grandes extensões, coberturas e platibandas, dessolidarização entre 

paredes e coberturas, criação de juntas elásticas entre alvenaria e estrutura, entre paredes de 

fachada e interiores, utilização de argamassas menos rígidas; 

 aumentar a resistência mecânica dos materiais e elementos de construção - utilização de 

materiais mais resistentes, uso de alvenarias confinadas, cunhais travados e armados, maior 

aderência entre tijolo e argamassa. 

Por vezes existem certas incompatibilidades entre as medidas descritas e o cumprimento de algumas 

exigências funcionais. Teoricamente, a solução ideal seria a libertação da parede em todo o seu 

contorno para garantir a anulação das tensões de origem térmica, mas esta situação exige a introdução 

de juntas verticais e horizontais que interrompam fisicamente a construção, o que implica a 

interrupção dos revestimentos com os condicionamentos arquitectónicos consequentes [38]. 

 

4.3.6. VARIAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA 

A maior parte dos materiais de construção são materiais porosos, que sofrem alterações dimensionais 

quando o seu teor de humidade varia. Em geral, o volume aumenta quando aumenta o teor de água – 

expansão – e diminui quando diminui o teor em água – retracção. Estas alterações podem ter um 

carácter reversível ou irreversível. As primeiras estão relacionadas com o período pós-fabrico, 

prolongam-se durante anos e vão diminuindo gradualmente até se anularem. Quanto às segundas, 

resultam das alterações do teor de humidade dos materiais devido a diferentes formas de manifestação 

de humidade: 

 humidade de construção; 

 humidade ascensional; 

 humidade de precipitação; 

 humidade de condensação; 

 humidade devida a fenómenos de higroscopicidade; 

 humidade devida a causas fortuitas. 

Tal como já foi referido anteriormente para o caso da variação de temperatura, o confinamento dos 

elementos de alvenaria ou a justaposição de elementos de características distintas provocam algumas 

restrições aos referidos movimentos de expansão/retracção e são responsáveis pela introdução de 

tensões. Caso estas tensões ultrapassem os limites de resistência das alvenarias, desencadeia-se o 

aparecimento de fissuração. 
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Embora exista alguma semelhança entre este fenómeno e o desencadeado pela variação de 

temperatura, existem algumas diferenças, nomeadamente: 

 quanto à natureza: as variações de temperatura resultam quase sempre de alterações climáticas 

enquanto as variações de humidade resultam de erro humano; 

 existência de alguns elementos construtivos particularmente expostos à acção da humidade; 

 alguns materiais reagem de forma diferente a estas duas acções. O metal, por exemplo, não 

varia dimensionalmente com a variação de humidade e varia bastante com a variação de 

temperatura; 

 os movimentos com origem na humidade são mais lentos do que aqueles com origem na 

temperatura; 

 a humidificação dos materiais pode provocar diminuição da resistência mecânica. 

A fissuração mais comum é aquela que é devida à retracção dos diferentes materiais e é sobretudo 

vertical ou pouco inclinada, surgindo, em geral, igualmente espaçada. A expansão apenas provoca 

fissuração onde existam variações bruscas da secção transversal das paredes, nas secções 

enfraquecidas, na ligação da alvenaria aos elementos estruturais verticais e na intersecção de paredes. 

Nos panos de parede de estruturas porticadas, a fissuração aparece principalmente a meio das paredes 

e junto aos pilares, conforme a Figura 4.18. Quanto maior for a parede, mais grave é o problema. 

 

Fig. 4.18 – Fissuração típica de paredes de alvenaria devida à retracção [35,36] 

 

Quando os blocos/tijolos têm pouca resistência à tracção, a fissuração atravessa toda a espessura da 

parede e atinge larguras significativas. Por outro lado, se a resistência do tijolo é superior à das 

argamassas, as fissuras aparecem nas juntas, seguindo o seu traçado, como se ilustra na Figura 4.19. 

 

Fig. 4.19 – Exemplos de fissuração devida à expansão por humidade [36] 
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Para evitar o aparecimento de fissuras, devem ser tomadas algumas precauções de projecto, de 

execução e até mesmo de utilização, que se apresentam de seguida [38]: 

 previsão de juntas de retracção/expansão quando o comprimento, os materiais ou o grau de 

exposição à humidade o justifiquem; 

 evitar o humedecimento das paredes para além do estritamente necessário aquando da 

aplicação dos revestimentos de paredes; 

 realização de um revestimento armado ou introdução de armaduras nas juntas horizontais de 

assentamento dos blocos nas zonas enfraquecidas das paredes – ângulos dos vãos; 

 utilização de revestimentos estanques à água e ao vapor de água nos paramentos dos espaços 

húmidos dos edifícios; 

 aplicar os revestimentos só depois de ter passado um período de tempo suficientemente longo 

após a conclusão da execução da parede para que tenha decorrido parte significativa da 

retracção da alvenaria; 

 antes da obra, garantir que os blocos são fornecidos no estado seco e os armazenamentos estão 

resguardados da chuva, bem como assegurar a protecção durante o transporte; 

 utilizar argamassa de assentamento com resistência inferior à dos blocos para que as fissuras 

se localizem nas juntas, porque assim serão mais repartidas e, portanto, mais finas; 

 garantia da existência de ventilação eficaz nos espaços de grande produção de vapor de água; 

 adopção de medidas tendentes a eliminar as condensações, dotando as paredes exteriores do 

necessário isolamento térmico e eliminando as pontes térmicas. 

 

4.4. COMPORTAMENTO MECÂNICO DAS ALVENARIAS 

4.4.1. RESISTÊNCIA DAS ALVENARIAS E MODELOS DE COMPORTAMENTO 

Antes de analisar concretamente as patologias nas alvenarias de preenchimento induzidas pela 

deformação dos suportes de betão armado, é indispensável o conhecimento do comportamento 

mecânico das alvenarias.  

Apesar de o contributo resistente das paredes não ser correntemente considerado na análise estrutural, 

qualquer parede está sujeita a acções de vários tipos que a solicitam mecanicamente. Daí ter que se 

assegurar sempre a estabilidade das paredes sob o efeito dessas acções. Anomalias graves que surgem 

nas paredes podem ser provocadas pelo desrespeito dos princípios elementares de estabilidade 

mecânica das alvenarias de preenchimento. 

Como já foi referido, as alvenarias são um elemento construtivo composto, constituídas no mínimo 

pelos elementos e pela argamassa. Para melhorar as suas características, outros constituintes podem 

ainda ser incorporados – caldas ou armadura, por exemplo. A grande dispersão das características 

resistentes das alvenarias é explicada pela grande variabilidade dos elementos para alvenaria ao nível 

das matérias-primas, da qualidade produtiva e da geometria, conjugada ainda com as variações das 

características das argamassas e da qualidade construtiva. 

Sabe-se também que as alvenarias resistem mal à tracção, dependendo essa resistência da aderência 

elementos/argamassa e da interacção entre ambas, ou seja, da resistência de cada um dos constituintes 

e da relação entre os seus volumes na parede. 
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Uma vez que as juntas de argamassa constituem uma fragilidade na alvenaria, a resistência desta é 

limitada superiormente pela resistência do elemento que a constitui, nunca a atingindo. Existem efeitos 

favoráveis, embora limitados, para as alvenarias aumentando a resistência da argamassa e reduzindo a 

espessura das juntas. Ver Figura 4.20 e 4.21. 

 

Fig. 4.20 – Resistência da alvenaria expressa em função da resistência dos elementos e da argamassa [12] 

 

Fig. 4.21 – Esquema das tensões numa alvenaria em que a argamassa é mais deformável [12] 

 

Em termos de acções, as alvenarias estão sujeitas, fundamentalmente, a: 

 cargas verticais no seu plano – mobilizando a resistência à compressão da parede; 

 cargas horizontais no seu plano – produzidas por acção do vento ou sismos, mobilizando a 

resistência ao corte da parede; 

 cargas horizontais no plano perpendicular – provocadas pelo vento ou, eventualmente, por 

impulsos de outro tipo. 

São principalmente os dois tipos de acções horizontais referidos, sismos e vento, os mais gravosos 

para as alvenarias, sendo óbvio que a resistência a essas acções cresce por efeito de pré-compressão na 

alvenaria. 
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No passado, os princípios simples da resistência dos materiais eram a garantia da estabilidade das 

alvenarias, nomeadamente: o cálculo por tensões de segurança a partir da resistência do elemento 

constituinte da parede; a garantia de que a resultante das acções caía no terço central e o respeito de 

esbelteza máximas, conforme a Figura 4.22. Naturalmente a resistência à compressão da parede é 

condicionada pela sua esbelteza. 

 

Fig. 4.22 – Avaliação da esbelteza de paredes [12] 

 

Apesar de estes princípios ainda se manterem válidos, têm existido importantes investigações neste 

domínio que permitem ter abordagens mais rigorosas e compatíveis com as adoptadas para outros 

materiais, como o betão e o aço, nomeadamente o Eurocódigo 6 [9]. 

Relativamente à resistência ao corte no plano da alvenaria, considera-se que o aumento da compressão 

instalada na parede tem, dentro de certos limites, um efeito favorável na resistência ao corte, bem 

como na resistência à compressão do elemento na direcção paralela ao assentamento. O não 

preenchimento das juntas verticais penaliza bastante a resistência ao corte das paredes. 

Quanto à resistência às acções horizontais no plano perpendicular à parede, que provocam flexão na 

mesma, aquela é muito condicionada pela aderência elementos/argamassa [12]. 

 

4.4.2. CARGAS VERTICAIS 

Para além de eventuais excentricidades no carregamento, a capacidade resistente das alvenarias a 

cargas verticais depende da resistência à compressão da alvenaria e da esbelteza da parede, como se 

percebe pelas Figuras 4.20 e 4.21. Habitualmente, traduz-se o efeito da excentricidade e da esbelteza 

num coeficiente redutor da resistência à compressão. Para uma avaliação cuidada é necessária a 

consideração das condições de ligação conferidas pelos elementos horizontais, como pavimentos e 

coberturas, e também o travamento vertical assegurado pelas paredes ortogonais. Uma análise cuidada 

requer ainda o tratamento de eventuais cargas concentradas actuando sobre as paredes. 

Nas alvenarias de preenchimento, sem qualquer função estrutural assumida na estabilidade do edifício, 

as cargas verticais não são muito relevantes e resultam quase exclusivamente do peso próprio das 

paredes e dos elementos que lhe estão suspensos ou que descarregam sobre elas, como, por exemplo, 

padieiras, caixilharias ou outros. Desta forma, a resistência dos elementos e da argamassa não é 

particularmente condicionante da garantia de estabilidade a acções verticais destas paredes. Esta é 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

71 

sobretudo condicionada pela esbelteza da parede. Daí ser importante assegurar, na concepção, a 

rigidez das paredes e a sua estabilidade através de uma espessura adequada em função da altura e 

comprimento da parede. Conforme a Figura 4.22, sem prejuízo de análises mais rigorosas, é comum 

ver referido que a esbelteza corrente de paredes de preenchimento entre pisos não deve ser superior a 

30, devendo as cargas concentradas ser objecto de uma análise cuidada. 

Em alvenarias de preenchimento, a deformabilidade dos suportes sobre os quais repousa a parede pode 

provocar acções sobre a parede, quer por deformação excessiva do apoio, por deformação excessiva 

do pavimento ou viga sobre a parede, ou mesmo por ambos. Na Figura 4.23 percebe-se que acções 

referidas provocam cargas importantes nas paredes, mobilizando a resistência à flexão e os efeitos de 

arco nas paredes – detalhado mais á frente. Assim, é importante adoptar disposições construtivas 

adequadas ao nível da parede e atender aos efeitos supracitados da concepção do edifício [12]. 

 

Fig. 4.23 – Acções sobre as paredes por deformabilidade excessiva do suporte ou por entrega insuficiente das 

padieiras [12] 

 

4.4.3. ACÇÃO DOS SISMOS 

Importa referir que Portugal é um país de risco sísmico, embora com escalas diferentes. Os 

movimentos sísmicos provocam sobre as construções, em particular nas estruturas, vibrações verticais 

e horizontais, estas de maior importância porque induzem forças laterais tanto maiores quanto maior 

for a massa dos elementos e a vibração. A integridade de uma estrutura sob a acção de um sismo está 

associada à capacidade de se deformar sem perder a integridade ou à elevada resistência da estrutura. 

Apesar das paredes de alvenaria objecto deste trabalho serem apenas de preenchimento, na ocorrência 

de um sismo ficarão sujeitas a forças horizontais proporcionais aos seus pesos e a esforços resultantes 

da deformação do conjunto. Como é habitual em Portugal, as coberturas e os pavimentos, onde se 

concentram as principais massas da construção, são de betão armado, apresentando por isso uma 

grande rigidez e resistência no seu plano, contribuindo para a solidarização global e transferindo a 

força sísmica para elementos contraventados solicitados no seu plano. 

Assim, percebe-se que a acção do sismo e o comportamento das paredes sob esta acção têm 

semelhanças com a acção do vento que adiante se detalha, produzindo efeitos no plano da parede. A 

importância relativa destas duas acções depende da zona sísmica e da massa da parede [12]. 
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De uma forma resumida, apresentam-se os aspectos que mais condicionam o comportamento das 

paredes de preenchimento sob acção dos sismos: 

 uma adequada ligação à estrutura; 

 a resistência ao corte da parede, dependendo da argamassa, dos elementos e do preenchimento 

das juntas; 

 a existência de aberturas e a forma como se distribuem, uma vez que as aberturas reduzem a 

rigidez e a resistência das paredes; 

 a capacidade da alvenaria se adaptar a movimentos sem fissurar; 

 os revestimentos, cujo contributo, apesar de em geral ser desprezado, pode ser importante para 

a estabilidade da parede. 

Recomenda-se ainda que sejam cumpridos os seguintes aspectos, sem prejuízo de análises mais 

profundas: 

 o respeito das esbeltezas; 

 a melhor ligação possível à estrutura, evitando descontinuidades alvenarias/estrutura; 

 um preenchimento cuidado das juntas; 

 a colocação de ligadores nas paredes; 

 reforço dos bordos dos vãos. 

 

4.4.4. ACÇÃO DO VENTO 

Conforme se pode observar pela Figura 4.24, a acção do vento nas alvenarias produz efeitos no plano 

da parede e no plano perpendicular à parede. No plano da parede, teoricamente, a resistência é 

assegurada pela estrutura. No entanto, se a alvenaria estiver convenientemente ligada à estrutura, 

formar-se-ão bielas de compressão diagonal nos painéis de alvenaria, solicitando-a ao corte como se 

ilustra na Figura 4.25. Convém, portanto, ter presente que nas alvenarias de preenchimento as grandes 

esbeltezas correntemente utilizadas, a inexistência ou o preenchimento pouco cuidado das juntas 

verticais e a ausência de cargas verticais consideráveis prejudicam muito a resistência ao corte das 

alvenarias. Já no plano perpendicular à parede, o efeito da acção do vento é assimilável ao de um 

impulso, mobilizando a resistência à flexão da parede. 

 

Fig. 4.24 – Efeito do vento em paredes [12] 

 

Para além da pressão dinâmica do vento – quantificável de acordo com o RSA [37] –, o valor da acção 

depende das dimensões e condições de ligação do painel de parede. Importa lembrar que a acção do 

vento tem que “fluir” da parede para a estrutura e desta para o solo, pelo que a existência de apoios 

verticais (paredes ortogonais ou estrutura), para além dos horizontais, é favorável. As ligações mais 
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aconselháveis são aquelas que consigam assegurar a transmissão das acções de corte e também algum 

encastramento. Como já foi possível perceber, na direcção vertical e horizontal a capacidade resistente 

das paredes a estas acções é diferente, sendo geralmente superior no plano perpendicular às juntas 

horizontais de assentamento. As situações de paredes com bordos livres, que podem ocorrer em 

platibandas ou junto de grandes aberturas, são particularmente difíceis. Naturalmente que a existência 

destas aberturas agrava o efeito da acção do vento sobre a parede. 

 

Fig. 4.25 – Efeito da alvenaria de preenchimento em pórticos [12] 

 

No plano perpendicular às paredes, a resistência à flexão nas duas direcções é, como já foi referido, 

principalmente dependente da argamassa e da aderência desta aos elementos. A adopção de espessuras 

que respeitem as esbeltezas máximas, supracitadas, permite assegurar a estabilidade das paredes a esta 

acção de forma simplificada [12]. 

 

4.4.5. CARGAS ACIDENTAIS 

As paredes devem ser capazes, em termos mecânicos, de suportar algumas cargas fortuitas que sobre 

elas possam actuar. Decorre do próprio conceito deste tipo de carga o seu carácter aleatório e de difícil 

previsão. No entanto, conseguem-se prever algumas dessas acções e, consequentemente, devem 

adoptar-se medidas tendentes à minimização dos seus efeitos [12]. 

Exemplos de algumas dessas cargas que devem ser ponderadas na concepção das paredes: 

 choques de corpos contra paredes; 

 cargas suspensas anómalas; 

 acções acidentais durante a construção. 

 

4.5. DEFORMAÇÃO DOS SUPORTES DE BETÃO ARMADO 

4.5.1. O CONCEITO DO EFEITO DE ARCO 

No seguimento daquilo que foi referido em 4.3.3 e por se tratar da principal questão objecto deste 

trabalho, pormenorizam-se aqui as questões relativas às fissuras em alvenarias de preenchimento que 

têm a sua origem na deformação excessiva dos elementos de suporte. 

Começa-se pelo efeito de arco, que é muito importante para a avaliação de tensões e esforços 

solicitantes nas ligações entre as estruturas de betão e a parede de alvenaria. Numa parede de alvenaria 

com uma ligação forte entre vários elementos, se as condições de apoio se modificarem, essa parede 

terá tendência a redistribuir as cargas, aumentando-as nas zonas menos móveis – regiões mais rígidas, 
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como os apoios – e aliviando-as, até à anulação, nas zonas mais deformáveis, criando assim o 

chamado efeito de arco. Este facto pode, portanto, ser bastante prejudicial para os trechos da alvenaria 

próximos dos apoios e provocar uma expressiva redução nos esforços internos das vigas, em especial 

os momentos flectores. 

Uma vez que no âmbito desta dissertação se consideram edifícios com estrutura reticulada de betão 

armado, preenchida com paredes de alvenaria, as vigas de betão armado, ao serem solicitadas pela 

parede, deformam-se, conduzindo a que a viga se “desligue” da parede na zona deformada. Isto faz 

com que a acção da parede sobre a viga, inicialmente uma carga uniformemente distribuída, passe a 

concentrar-se junto aos apoios na forma de cargas triangulares ou parabólicas de acordo com o que a 

Figura 4.26 esquematiza de forma simples. 

 

Fig. 4.26 – O efeito de arco nas paredes de alvenaria [39] 

 

O objectivo neste ponto é a análise do conjunto parede/viga de betão. Assim, de acordo com a figura e 

com aquilo que já foi referido, as vigas (ou lajes) sob a acção das cargas provenientes dos pavimentos 

superiores, sofrem uma deformação que provoca o deslocamento parcial – na região central – da 

parede nela apoiada e, consequentemente, o efeito de arco na parede de alvenaria. Deste modo é 

evidente que para um pano de alvenaria de tijolo a existência de quaisquer elementos rígidos, quer seja 

um apoio, quer seja uma parte da estrutura da edificação em que se integra, leva a que as tensões 

actuantes e os esforços desenvolvidos na parede sejam condicionados pelas características específicas 

desses elementos rígidos. 

Refira-se, finalmente, o facto de o efeito de arco ser especialmente evidente em paredes com boa 

resistência à tracção e ao corte, onde o pano de alvenaria pode permanecer apoiado nas extremidades 

da viga, resultando um destacamento entre a base da parede e a viga de suporte [39]. 

 

4.5.2. FISSURAÇÃO DEVIDA À DEFORMAÇÃO EXCESSIVA DO SUPORTE 

4.5.2.1. Deformação do suporte 

Vigas e lajes deformam-se naturalmente sob a acção do peso próprio, das sobrecargas, das acções 

acidentais e mesmo sob o efeito da retracção e da deformação lenta do betão. Os componentes 

estruturais admitem flechas que podem não comprometer em nada a sua própria estética, estabilidade e 

a resistência da construção. No entanto, indo ao encontro daquilo que foi referido em 3.2, tais flechas 

podem ser incompatíveis com a capacidade de deformação das paredes. 
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Os diversos trabalhos de investigação, com particular incidência na determinação analítica da 

deformação das peças de betão armado por flexão, têm em comum a distinção entre as duas 

componentes fundamentais da deformação, traduzidas pela flecha instantânea e pela flecha a longo 

prazo. A primeira, inevitável na perspectiva do cálculo à rotura, divide-se, ainda, na flecha inicial em 

fase não-fendilhada e na flecha pós-fendilhação. No entanto, a parcela de maior incerteza é a flecha 

diferida no tempo sob carga constante, que depende sobretudo dos fenómenos de retracção e fluência 

do betão. Fenómenos esses que são condicionados pela intensidade e duração das cargas, pela 

granulometria e forma dos inertes, pela relação água-cimento, etc. 

Apesar de, em geral, não se observarem problemas graves decorrentes de deformações causadas por 

solicitações de compressão, de corte ou de torção, a ocorrência de flechas em componentes flectidos 

tem, por outro lado, causado repetidos e sérios transtornos aos edifícios, muito antes de atingir limites 

que ponham em causa a sua própria estabilidade [35, 36]:  

 aspecto estético inaceitável; 

 perturbação do funcionamento de equipamentos; 

 incómodo para a circulação; 

 fissuração visível dos revestimentos das lajes; 

 compressão dos caixilhos; 

 descolamento de revestimentos cerâmicos de piso; 

 alterações de escoamento em coberturas; 

 fissuração das paredes confinantes e dos respectivos revestimentos. 

Como tal, torna-se decisivo conhecer explicitamente as causas da fissuração devida à deformação 

excessiva do suporte [38]: 

 por questões estéticas tem-se vindo a observar uma utilização crescente de pavimentos sem 

vigas ou sem vigas salientes, o que faz com que as paredes passem a sofrer directamente o 

efeito da deformação das lajes; 

 o desrespeito pelas boas regras de construção que aconselham a que as alvenarias apenas 

sejam executadas após a conclusão de toda a estrutura resistente. No entanto, com o ritmo 

demasiado rápido da construção, as paredes são executadas praticamente em simultâneo com a 

estrutura e o que se verifica é uma transmissão significativa de cargas dos pisos superiores 

para os inferiores através das paredes; 

 ausência de medidas construtivas que minimizem os efeitos das deformações dos pavimentos. 

 

4.5.2.2. Perspectiva regulamentar 

Do ponto de vista regulamentar, a prevenção da fissuração das paredes, por deformação excessiva do 

suporte, é feita pela limitação da relação entre a flecha e o vão, cuja verificação pode, em geral, ser 

dispensada, mediante o cumprimento de relações máximas entre a altura da secção e o vão das peças 

de betão armado, estabelecidas em função das respectivas condições de apoio. No entanto, existem 

critérios e limites definidos nos diversos regulamentos nacionais e internacionais. 

No caso de vigas e lajes correntes, o EC2 [19] considera satisfeitas as exigências regulamentares se a 

flecha não ultrapassar L/500 do vão para as acções quase-permanentes. Acrescenta ainda que “o 

aspecto e as condições de utilização da estrutura podem ser alterados quando a flecha calculada de 

uma viga, laje ou consola sujeitas a acções quase-permanentes for superior a vão/250”. No entanto, 

como já foi referido, com o objectivo de simplificar o projecto, o EC2 [19] admite que estas condições 

são satisfeitas se, por seu lado, forem cumpridas diversas relações entre a altura e o vão. 
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Em relação às paredes de alvenaria, apesar de não existir uma imposição regulamentar no que às 

flechas máximas admissíveis diz respeito, os valores conhecidos são obtidos com base em estudos e 

ensaios. Num desses estudos, Pfeffermann [23] afirma que não observou qualquer tipo de fissuração 

para flechas inferiores a 1/1500. 

Confrontando este valores de resultados experimentais com os valores definidos na regulamentação 

citada, é possível concluir que os limites regulamentares não impedem, por si sós, o fenómeno da 

fissuração em estudo. Para que tal aconteça, é necessário ser mais exigente do que as normas 

estabelecidas, investir na resistência e na deformabilidade das alvenarias e cumprir, criteriosamente, as 

regras construtivas aconselhadas. 

Desta forma, impõe-se para o futuro a concepção de soluções de paredes com maior capacidade de 

deformação, menos susceptíveis portanto de fissuração por deformação dos suportes. Da conveniência 

de evitar a fissuração das paredes devida à deformação dos pavimentos decorre a necessidade de 

definir as flechas que elas podem suportar sem que ocorra esse tipo de dano, tudo apontando para 

valores flecha/vão muito baixos [35,38]. 

 

4.5.2.3. Padrões de fissuração 

Para além das referidas em 4.3.3, importa saber quais são as configurações típicas das fissuras 

provocadas pela flexão de vigas e lajes. Assim, segundo Pfeffermann [23], em paredes sem aberturas e 

com comprimento superior à altura, a fissuração por deformação excessiva do suporte pode assumir 

três configurações típicas, que se representam na Figura 4.27. 

 

Fig. 4.27 – Exemplos de fissuração devida à deformação excessiva do suporte [36] 

 

No primeiro caso, admite-se que o pavimento inferior se deforma mais do que o pavimento superior, o 

que provoca uma transferência da carga da parede para as extremidades do apoio, com a formação de 

um arco de tensão. Esta situação é agravada pela deformação do pavimento superior que, sobretudo na 

zona central, transmite carga à parede, a qual não acompanha a deformação por flexão do pavimento. 

No segundo caso, admite-se que o pavimento superior tem uma deformação maior que o pavimento 

inferior, o que transforma a parede num elemento portante, com fissuração análoga à de uma viga em 

flexão, isto é, com uma fissura vertical central na zona inferior, resultante das tracções horizontais 

instaladas. 

Quando a deformação é idêntica nos dois pavimentos, como na terceira situação, a parede funciona 

como se fosse uma viga-parede deficientemente armada e a primeira fissuração ocorrerá, em princípio, 

por corte com propagação a 45º a partir dos apoios [35]. 
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Com o intuito de aprofundar este estudo, no Capítulo seguinte apresenta-se uma simulação numérica 

efectuada com recurso a software de elementos finitos em que uma das principais variáveis estudadas 

foi precisamente a relação entre a rigidez da lajes superior e inferior para avaliar o comportamento 

mecânico de uma parede de alvenaria numa secção de um edifício. Como adiante se verá em detalhe, 

outras das variáveis estudadas nesta simulação foram os vãos das vigas e a posição relativa da parede 

em relação à estrutura. 

As configurações típicas de fissuração apresentadas não são válidas quando se altera 

significativamente a relação comprimento/altura ou se introduzem aberturas, nem quando se utilizam 

materiais com invulgar resistência ou ligações de aderência melhorada, apesar de os princípios 

explicativos serem os mesmos.  

Desta forma, nas alvenarias de preenchimento com presença de aberturas, as fissuras podem ganhar 

configurações diversas em função da extensão da parede, da intensidade da movimentação, do 

tamanho e da posição dessas aberturas. Em geral, observam-se manifestações idênticas àquelas que se 

representam na Figura 4.28 

 

Fig. 4.28 – Fissuras típicas em paredes com aberturas [36] 

 

Entre os casos mais particulares e que ocorrem com frequência nas construções em Portugal estão as 

situações de corpos avançados – consolas. Esta situação leva a que, ao nível do pavimento do primeiro 

piso, exista uma flecha elevada que, consequentemente, origina a fissuração dos panos de alvenaria 

perpendiculares à fachada ou então nas ligações dos panos frontais com os laterais, em conformidade 

com as Figuras 4.29 e 4.30. 

 

Fig. 4.29 – Fissuras devidas à deformação de consolas [35, 36] 
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Em muitos casos, as cargas dos pisos superiores acumulam-se ao nível do primeiro piso do corpo 

avançado, podendo originar o desequilíbrio desse pano de parede devido à excentricidade da carga 

[15], como se ilustra na Figura 4.30. 

 

Fig. 4.30 – Tipos de anomalias em edifícios com corpos avançados [15] 

 

Existem ainda mais duas situações particulares de deformação do suporte que apresentam 

configurações típicas de fissuração e que interessa salientar neste ponto: paredes construídas em 

painéis pré-fabricados e efeito da rotação de pavimentos apoiados em paredes. As suas fissuras 

encontram-se representadas na Figura 4.31. 

 

Fig. 4.31 – Fissuras devidas à deformação da estrutura, entre painéis pré-fabricados e provocadas pela rotação 

do pavimento [35, 36] 

 

No caso de paredes constituídas por painéis pré-fabricados, as fissuras entre os painéis são provocadas 

pelas deflexões de vigas ou lajes sobre as quais se apoiam as paredes. Na outra situação, as fissuras 

desenvolvem-se junto à base da parede na horizontal devido à excessiva deformação das lajes 

encastradas na parede que introduzem esforços de flexão lateral [36]. 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

79 

4.5.2.4. Medidas preventivas 

São de diversa índole as medidas que podem ser adoptadas para tentar impedir o aparecimento de 

fissuração nas paredes de alvenaria: medidas destinadas a evitar as deformações excessivas do suporte, 

medidas destinadas a conferir às paredes alguma capacidade de absorção das deformações e medidas 

de boa execução. 

Para tornar mais reduzidas as deformações do suporte haverá que: 

 ser mais exigente que os documentos regulamentares no que respeita às flechas admissíveis, 

dotando os elementos estruturais de suporte da máxima rigidez compatível com as outras 

exigências funcionais dos espaços dos edifícios e procurando conhecer, com tanto rigor quanto 

possível, as flechas previsíveis. A limitação das flechas deve ser feita mediante a definição do 

seu valor máximo admissível a longo prazo e, sobretudo, através da definição da parcela que 

pode ocorrer após a construção das paredes. Uma vez estabelecido este limite, é necessário 

fazer uma estimativa suficientemente rigorosa das flechas esperadas, a partir de uma avaliação 

correcta das cargas e do conhecimento, quer do funcionamento da estrutura, quer do 

comportamento dos materiais; 

 projectar a estrutura tendo já em conta a localização das divisórias, optando por suportes 

contínuos, prevendo encastramentos e repartição das cargas em mais do que uma direcção; 

 procurar utilizar um betão em que sejam, tanto quanto possível, limitadas as deformações a 

longo prazo, actuando sobre os factores que mais directamente condicionam a fluência; 

 tentar que as divisórias dos diversos pisos se sobreponham em altura, tornando assim o 

conjunto mais rígido. No entanto, esta medida pode vir a ter repercussões negativas, por 

exemplo em situações de reabilitação, com a frequente remoção de algumas paredes 

consideradas não portantes. 

O primeiro destes desideratos – limitação das flechas – não pode ser o único meio utilizado para 

prevenir a fissuração das paredes, já que essa opção é de difícil concretização e porque a ela se opõe a 

economia das soluções construtivas. Assim, do ponto de vista económico, a questão da limitação das 

flechas dos elementos de suporte das paredes de alvenaria resultará de uma estratégia de compromisso 

entre duas atitudes extremas possíveis: 

 limitação das flechas a valores muito baixos – que ofereçam uma certa garantia de que não 

provocarão danos nas paredes – o que representará um acréscimo considerável do custo 

inicial, mas praticamente um custo nulo de reparação durante a vida útil das paredes; 

 permissão de valores de flechas que dêem lugar à ocorrência de danos, antecipadamente 

conhecidos, nas paredes e sua posterior reparação quando se verifique a sua suficiente 

estabilização, caso em que será menor o custo inicial, mas em que o custo das reparações pode 

ser considerável. 

A atitude final a adoptar dependerá do balanço económico entre o custo inicial e o custo de reparação 

de danos surgidos. 

Por outro lado, as medidas destinadas a conferir às paredes alguma capacidade de absorção das 

deformações a que irão ser submetidas, são [35, 38]: 

 tornar as divisórias independentes dos pavimentos superior e inferior por interposição de 

materiais elásticos, como se exemplifica na Figura 4.32, mas tomando, simultaneamente, 

medidas que assegurem a estabilidade da parede; 
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 armar algumas das juntas horizontais de assentamento, sobretudo na proximidade dos vãos, 

conforme a Figura 4.32. Esta medida contribui de forma significativa para a redução das 

fissuras inclinadas e das que se desenvolvem junto às aberturas de portas e janelas; 

 prolongar, quando possível, os vãos a toda a altura da parede, substituindo as vergas das portas 

ou janelas por um elemento pré-fabricado com alguma capacidade de deformação; 

 evitar a existência de divisórias com grande comprimento, sem pelo menos serem seccionadas 

por juntas verticais convenientemente espaçadas. 

 

Fig. 4.32 – Exemplos de medidas destinadas a conferir às paredes alguma capacidade de absorção das 

deformações [38] 

 

No que respeita às regras de boa execução, a ter em conta aquando da execução das paredes, 

recomenda-se que [35, 38]:  

 as divisórias apenas sejam executadas decorrido um intervalo de tempo suficiente depois de 

terminada e descofrada toda estrutura de betão armado, para que a mesma possa já ter sofrido 

parte da sua deformação; 

 em edifícios em altura, a execução das divisórias deve ser feita na ordem inversa à do 

procedimento habitual, ou seja, começando pelos andares superiores, como se indica na Figura 

4.33. Na eventual impossibilidade de o fazer, recomenda-se a construção em andares 

alternados, ou, em alternativa, a construção em andares sucessivos mas sem o preenchimento 

da fiada superior da alvenaria, numa primeira fase. Com estas soluções pretende-se que as 

paredes dos andares inferiores não fiquem em carga por deformação dos pavimentos 

superiores, a carregar posteriormente; 

 na construção das divisórias não devem ser aproveitadas pequenas fracções de tijolos ou 

blocos. Estes devem ser correctamente aparelhados e as suas juntas de assentamento bem 

preenchidas e com espessura uniforme. As juntas verticais de fiadas contíguas devem ser 

desencontradas. 
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Fig. 4.33 – Exemplos de alternativas à execução das alvenarias a partir do último para o 1º piso [12] 

 

4.5.2.5. Técnicas de reparação 

A reparação das fissuras das paredes causadas pela deformação excessiva do suporte deve seguir as 

regras gerais de reabilitação adiante indicadas. Todavia, é conveniente sublinhar que estas fissuras 

podem atingir aberturas superiores a 10 mm e que o seu período de estabilização é, em geral, muito 

longo, como resultado dos fenómenos de fluência das estruturas de betão armado. Daí, antes de se 

proceder à reparação das fissuras surgidas nas paredes por deformação excessiva dos pavimentos, ser 

necessário avaliar se já se terá processado a maior parte da deformação a longo prazo desses elementos 

de suporte, ou seja, se a fissuração estará próxima da sua estabilização possível. 

As fissuras não estabilizadas devem por isso ser preenchidas com materiais flexíveis, sendo adequada 

a sua colmatagem com um mástique, a que se seguirá a aplicação em todo o paramento de um 

revestimento muito elástico armado com rede de fibra de vidro e dessolidarizado localmente. As 

soluções de revestimento decorativo não solidário têm, naturalmente, uma maior probabilidade de 

sucesso e durabilidade. 

Em situações extremas, poderá ser necessário o recurso a apoios suplementares, o que obriga a uma 

criteriosa análise estrutural e arquitectónica [35, 38]. 

 

4.5.3. EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ASSOCIADAS À DEFORMAÇÃO DOS SUPORTES 

Para terminar este capítulo dedicado à caracterização das fissuras em geral e muito particularmente 

àquelas que dizem respeito à deformação dos suportes, apresentam-se neste ponto exemplos reais e 

concretos de patologias em que a principal causa é a deformação excessiva do suporte. 

Como foi possível verificar, uma das situações mais gravosas para a ocorrência de fissuração devida à 

deformação dos suportes é a existência de corpos avançados nos edifícios. Recorrendo às fichas do 

Grupo de Estudos da Patologia da Construção da FEUP – PATORREB – exemplificam-se de seguida 

duas situações reais de patologias em paredes exteriores causadas pela deformação dos suportes num 

elemento em consola. Nestas fichas, é ainda possível perceber a constituição dos elementos, as causas 

da patologia e as propostas de correcção, conforme se apresenta nos quadros seguintes. 
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Quadro 4.2 – Ficha 040 do PATORREB [40] 

Fissuração da fachada de um edifício de habitação, apoiada numa laje em consola 

Descrição 

da 

patologia 

A fachada de um edifício de habitação apresentava-se 

fissurada, tendo a fissuração um desenvolvimento diagonal. 

A parede encontrava-se apoiada em elementos estruturais 

em consola. 

 

 

Sondagens 

e medidas 

Realizaram-se sondagens para analisar a configuração da 

fachada, tendo-se verificado que era constituída por alvenaria 

dupla de tijolo vazado (0,11 m+ 0,15 m), sem isolamento 

térmico. A superfície exterior encontrava-se rebocada e 

revestida com “pastilha” cerâmica. Procedeu-se à avaliação 

da evolução das fissuras, através da realização de medições 

e registos periódicos com um extensómetro mecânico. 

Verificou-se que as fissuras se encontravam instáveis. 
 

Causas da 

patologia 

A fissuração, com desenvolvimento diagonal, observada na 

fachada resultou da deformação excessiva da laje em 

consola em que se encontrava apoiada a parede de 

alvenaria. Do ponto de vista regulamentar, a prevenção da 

fissuração das paredes, por deformação excessiva do 

suporte, é feita pela limitação da relação entre a flecha e o 

vão (livre ou equivalente). No entanto, de acordo com 

estudos experimentais realizados, verifica-se que, mesmo 

que as lajes sejam calculadas de acordo com a 

regulamentação portuguesa em vigor, dificilmente 

apresentam uma rigidez suficiente para que as deformações 

a longo prazo sejam suficientemente pequenas para evitar a 

fissuração das alvenarias. 

 

Soluções 

possíveis 

de 

reparação 

De forma a minorar a deformação do corpo em consola, seria 

necessário realizar uma travação complementar, através, por 

exemplo, da realização de tirantes passivos ou activos, o que 

obrigaria a um estudo arquitectónico e estrutural rigoroso. A 

substituição do revestimento existente por um revestimento 

dessolidarizado do suporte, por exemplo, do tipo reboco 

delgado armado, aplicado sobre isolamento térmico (ETICS) 

ou revestimento descontínuo, do tipo fachada “ventilada”, 

traria vantagens em termos de eficácia e durabilidade. 
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Quadro 4.3 – Ficha 041 do PATORREB [40] 

Descolamento do revestimento em “pastilha” cerâmica da fachada de um edifício de habitação 

Descrição 

da 

patologia 

O revestimento em “pastilha” cerâmica da fachada de um 

edifício de habitação apresentava-se fissurado, tendo 

ocorrido o empolamento e o descolamento pontual da 

“pastilha”. A patologia ocorreu principalmente junto às zonas 

de maior rigidez da viga de bordadura, que se encontrava 

parcialmente em consola e tinha um desenvolvimento curvo. 
 

Sondagens 

e medidas 

Realizaram-se sondagens para analisar a configuração da 

fachada, tendo-se verificado que: - Era constituída por 

parede dupla em alvenaria de tijolo vazado (0,11 m+0,20 m), 

com isolamento térmico na caixa-de-ar; - No topo das lajes 

foram aplicados painéis de aparas de madeira (0,025 m); - A 

parede encontrava-se apoiada numa viga de bordadura 

parcialmente em consola e com um desenvolvimento curvo; - 

O revestimento foi colado ao suporte com argamassa de 

colagem; - Não foram executadas juntas de fraccionamento.  

Causas da 

patologia 

O descolamento do revestimento em “pastilha” cerâmica da 

fachada teve origem nos seguintes factores: - 

Deformabilidade do suporte da alvenaria, nomeadamente na 

excessiva deformabilidade das vigas de bordadura que 

suportavam as alvenarias ao nível de cada piso (corpo em 

consola e com desenvolvimento curvo); - Escolha 

inadequada do produto de colagem. Deveriam ter sido 

utilizadas colas de elevada resistência e deformabilidade, 

devido ao facto de a fachada ter um desenvolvimento curvo; - 

Heterogeneidade do suporte, com variações locais de 

temperatura e deformabilidade, como nas zonas sobre 

painéis de aparas de madeira; - Aderência insuficiente entre 

camadas do sistema de revestimento; - Inexistência de juntas 

de fraccionamento. Refira-se, ainda, que a resistência das 

argamassas de colagem pode ter sido significativamente 

afectada pela humidade, devido a infiltrações através das 

fissuras. 

 

Soluções 

possíveis 

de 

reparação 

Seria necessário proceder à seguinte intervenção: - Remoção dos painéis de aparas 

de madeira do topo das lajes; - Reforço da estabilidade do suporte através da 

realização de tirantes passivos ou activos; - Aplicação de nova “pastilha” cerâmica, 

tendo em atenção os seguintes aspectos: - Deveria realizar-se a impermeabilização 

do suporte com argamassa à base de polímeros, armada; - As juntas deveriam ser 

preenchidas por um produto flexível (módulo de elasticidade < 8000 MPa); - 

Deveriam ser criadas juntas de fraccionamento (> 6 mm) e juntas em 

correspondência com as juntas de dilatação; - O cimento-cola deveria ser 

criteriosamente escolhido em função das características do revestimento e do 

suporte. 
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5 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO EM 
PROGRAMA DE ELEMENTOS 

FINITOS 

 

 

5.1. GENERALIDADES 

Neste capítulo, pretende fazer-se uma análise exploratória preliminar da tensão induzida nas paredes 

de alvenaria pela deformação dos suportes. Pretende-se também avaliar se o facto de existir uma 

deformação nos elementos estruturais provoca tensões nas paredes que possam explicar algumas 

anomalias que se verificam na nossa construção actual. Estes efeitos são influenciados por muitas 

variáveis, como a constituição e geometria da parede e da estrutura onde se insere, as características 

mecânicas da parede e das lajes e os carregamentos na fase de serviço. Esta análise foi efectuada com 

base numa simulação numérica do comportamento mecânico das paredes de alvenaria, recorrendo ao 

método dos elementos finitos, utilizando o programa Autodesk ROBOT Structural Analysis, cujas 

características se consideraram adequadas para o fim em vista. 

A simulação numérica efectuada visou avaliar a influência dos principais factores que condicionam o 

comportamento mecânico das paredes de alvenaria de preenchimento, que se inserem e completam a 

estrutura reticulada de betão armado, fazendo variar alguns aspectos considerados importantes, como a 

rigidez das lajes ligadas à parede, os vãos e a orientação do apoio da laje e a posição relativa da parede 

na estrutura. A análise foi fundamentalmente a três dimensões (3D). 

Ao longo deste capítulo, além da descrição e caracterização do programa e dos pressupostos de 

análise, apresentam-se os resultados da simulação. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA UTILIZADO 

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA  

Na simulação numérica, utilizou-se o programa de elementos finitos Autodesk ROBOT Structural 

Analysis (versão Professional 2009), que é um programa gráfico integrado para modelagem, análise e 

desenho de vários tipos de estruturas. Permite criar estruturas, realizar cálculos e verificar os 

resultados. Possibilita também a criação de documentação para a estrutura projectada e calculada. 

O programa possui uma adaptação às normas e regulamentos de diferentes países. Fornece ainda uma 

análise não linear de cargas diversas simples e eficaz. 
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Na primeira fase de introdução de dados, é possível, de uma forma interactiva, desenvolver a 

geometria do modelo, a malha e condições fronteira para de seguida submeter o modelo ao 

processamento. O acesso aos resultados depois do processamento pode ser efectuado em qualquer 

altura para verificação dos dados. Após o processamento, permite a exibição gráfica dos resultados 

através do recurso a palete de cores para interpretação dos deslocamentos, tensões e temperaturas. 

Este programa permite tratar problemas térmicos e mecânicos em regime permanente e variável, obter 

as tensões induzidas e ainda estudar problemas em que as propriedades dos materiais não sejam 

isotrópicas. 

No entanto, este tipo de análise apresenta sempre algumas limitações, na medida em que não se 

transpõe na totalidade para as simulações efectuadas o que se passa na realidade. Tal facto poderá criar 

situações mais gravosas nas paredes de alvenaria. 

 

5.2.2. ENTRADA DE DADOS E SAÍDA DE RESULTADOS  

5.2.2.1. Entrada de dados 

A simulação numérica do comportamento mecânico das paredes de alvenaria por recurso ao programa 

ROBOT requer a definição geométrica do modelo e da malha respectiva. O programa permite efectuar 

essa definição de forma simples e interactiva. 

A sequência de introdução de dados é a seguinte: 

 selecção do tipo de estrutura que vai ser modelada; 

 definição ou criação de um material para os elementos; 

 definição das características geométricas dos elementos; 

 definição das características físicas dos elementos; 

 geração da malha de elementos finitos; 

 definição dos apoios; 

 definição do carregamento; 

 cálculo da estrutura. 

A criação da geometria dos elementos e malhas é facilitada pela existência de múltiplas possibilidades 

e ferramentas pré-definidas que simplificam essa fase do trabalho. Conforme já foi referido, as 

características geométricas e propriedades físicas são função do tipo de elemento e do tipo de 

problema em análise. No caso da análise mecânica simulada, a sequência de introdução de dados foi a 

enunciada anteriormente. 

 

5.2.2.2. Saída de resultados 

Alguns dos resultados da simulação que podem ser apresentados de forma gráfica e que por isso se 

utilizaram no caso da análise efectuada são: 

 tensões nos painéis; 

 deslocamento espacial dos nós; 

 reacções nos nós. 
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5.3. PRESSUPOSTOS DE ANÁLISE 

5.3.1. ENQUADRAMENTO  

O deslocamento das vigas ou lajes é o parâmetro que melhor caracteriza a deformação dos suportes 

que realizam a estrutura reticulada dos edifícios, daí os regulamentos em vigor fixarem o seu valor 

máximo em função do vão que as vigas ou lajes têm de vencer. No caso da regulamentação 

actualmente em vigor em Portugal, o EC 2 [19], o valor de referência para as flechas é de vão/500 para 

as acções quase-permantentes. Outro parâmetro imprescindível para a quantificação das flechas e que 

se considerou ser um dos mais determinantes para a definição das características mecânicas dos 

elementos de betão armado é a rigidez das lajes. 

Em relação à parede de alvenaria simulada, a principal condicionante encontrada foi a definição dos 

seus parâmetros mecânicos, uma vez que a parede de alvenaria é um elemento composto, ou seja, não 

é apenas constituída por elementos principais – tijolos cerâmicos ou blocos de betão –, mas também 

por elementos complementares, cuja existência deve ser considerada. Esses elementos são 

principalmente as juntas de assentamento horizontais e/ou verticais que ligam os elementos e os 

revestimentos. Neste estudo, considerou-se conveniente simplificar a análise, supondo a parede de 

alvenaria homogénea, isto é, com um módulo de elasticidade equivalente que entra em consideração 

com a resistência das unidades de alvenaria cerâmicas e as juntas de argamassa. 

No entanto, o estudo que aqui se pretende fazer apresenta ainda outras condicionantes, entre as quais 

se destaca a enorme diversidade de configurações geométricas das lajes e dos seus apoios, bem como a 

disposição das paredes interiores. Tais factos conduzem a um tão grande número de combinações de 

deformação, que praticamente impossibilitam a previsão do modelo de fissuração para cada caso. 

 

5.3.2. CONDIÇÕES FRONTEIRA 

De acordo com o expresso anteriormente, optou-se por considerar como limites da zona a modelar o 

volume associado às dimensões de coordenação da parede de alvenaria, isto é, as dimensões da parede 

de alvenaria acrescidas das lajes de piso superior e inferior e dos pilares laterais. Estes limites 

permitem fazer variar os aspectos considerados relevantes nesta análise simplificada. Na Figura 5.1, 

ilustra-se o esquema de um edifício com o corte e o respectivo destaque para a zona objecto de análise. 

 

Fig. 5.1 – Alçado da parede de alvenaria a simular [15] 
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As ligações de apoio da estrutura nos limites definidos para a zona a modelar devem retratar o mais 

aproximadamente possível a realidade. Assim, devido à existência de continuidade superiormente 

considerou-se que os pilares apenas teriam metade da altura definida para o pé direito e que apenas 

estavam impedidas as rotações, de forma a reflectir da melhor maneira a realidade, permitindo os 

deslocamentos horizontais que ocorrem nas estruturas. Ou seja, no último troço dos pilares 

representados estes são materializados por apoios deslizantes. No que se refere à base da estrutura, 

admitiram-se apoios encastrados como forma de simular as fundações do edifício, considerando, por 

isso, que a zona simulada corresponde aos pisos inferiores, conforme se esquematiza na Figura 5.1. 

 

5.3.3. CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS A ANALISAR 

5.3.3.1. Geométricas 

Neste ponto e no seguinte, estudam-se as características geométricas e mecânicas dos dois elementos 

em análise – suportes de betão armado e parede de alvenaria. Por ser mais condicionante para o estudo 

e porque apresenta variações mais significativas no que diz respeito ao modelo a estudar, começa-se 

por caracterizar a geometria dos elementos estruturais, nomeadamente as lajes de pavimento e 

cobertura. 

Assim, no que se refere às características geométricas dos elementos estruturais de betão armado, 

abordam-se essencialmente as questões relativas aos vãos que estes vencem e à espessura das lajes. 

Em relação às primeiras, foram tidos em conta os vãos correntemente utilizados em Portugal, com os 

pilares afastados entre 5 a 7m. Como tal, utilizaram-se soluções de lajes quadradas de 5x5 e 7x7 m e 

ainda lajes rectangulares de 5x7 m, onde se introduziu outra variável: a orientação do apoio da laje. 

Uma vez que se admitiram lajes a apoiar apenas numa direcção, no caso de lajes rectangulares torna-se 

essencial perceber qual a orientação do apoio da laje nas vigas – na maior ou menor direcção, 7 ou 5 m 

respectivamente. 

Depois de fixados os vãos da laje que se pretendiam analisar, determinou-se a espessura das lajes a 

utilizar para cada caso. Aqui, foram considerados dois aspectos distintos mas que não podem ser 

dissociados um do outro: as imposições regulamentares do EC2 [19] e a rigidez pretendida para cada 

uma das simulações. Como se sabe, a rigidez é traduzida pelo produto do módulo de elasticidade pela 

inércia da secção. Neste estudo, optou-se por fazer variar a rigidez actuando apenas sobre a inércia, ou 

seja, reduzindo ou aumentando a espessura da laje conforme se pretenda, respectivamente, menor ou 

maior rigidez para a laje. Desta forma, de acordo com o Quadro 7.4N do EC2 [19], que indica os 

valores básicos da relação vão/altura útil para os elementos de betão armado, os valores mínimos 

adoptados para a espessura das lajes foram: 

 17 cm para lajes quadradas com vãos de 5m; 

 24 cm para lajes quadradas com vãos de 7 m; 

 17 cm para as lajes rectangulares de 5x7 m. 

Nas lajes rectangulares, a espessura utilizada foi a mínima por recomendação do EC2 [19], segundo o 

qual “a verificação deverá ser efectuada em relação ao menor vão”. Nota ainda para o facto de estes 

valores resultarem de uma aproximação por excesso, para transformar a altura útil a que o quadro se 

refere em altura efectiva da laje. 

Para além destas espessuras mínimas, utilizadas para materializar as lajes de menor rigidez, 

utilizaram-se espessuras maiores para as lajes com rigidez elevada, nomeadamente 25 cm para lajes 

quadradas com vão de 5m, 30cm para o mesmo tipo de laje mas com 7m de vão e 35cm no caso de 

lajes rectangulares de 5x7 m. 
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Com menor relevância para o estudo são, no entanto, de assinalar as secções de pilares e vigas. Para os 

pilares, considerou-se uma secção quadrada de 45x45 cm, enquanto para as vigas se admitiu uma 

secção de 45x50 cm. 

Por outro lado, apenas se estudou um tipo de parede de alvenaria, em virtude do desconhecimento que 

existe sobre as características deste material composto. Assim, a solução estudada foi a de uma parede 

com um pano simples de alvenaria de 11 cm. A variável assumida para parede de alvenaria foi apenas 

a sua posição relativamente a toda a estrutura, podendo ser centrada ou excêntrica. Note-se ainda que 

também o desenvolvimento do pano tem que variar entre 5 e 7 metros, consoante as dimensões dos 

vãos das lajes.  

Na análise efectuada, não se considerou a existência dos rebocos interior e exterior, para simplificar a 

análise e por se considerar que poderão não influenciar demasiadamente os resultados sob o ponto de 

vista mecânico. 

Com o intuito de resumir esta características geométricas das lajes e da parede e o seu papel nas 

simulações efectuadas, ilustram-se no Quadro 5.1 as variáveis adoptadas, considerando como 

simulação de referência a primeira. Assim, no Quadro 5.1 apresentam-se as características definidas 

como base para a situação 1, identificando-se para as restantes situações apenas os parâmetros que 

foram alterados relativamente à situação de referência. As restantes simulações prendem-se, 

fundamentalmente, com a rigidez das lajes, que é apresentada a seguir nas características mecânicas 

dos elementos estudados. 

Quadro 5.1 – Variáveis geométricas nas simulações 

Simulações Vãos da laje 

(axb) [m] 

Orientação do apoio da 

laje 
Posição da parede 

1 5x5 Indiferente Centrada 

2 - - Excêntrica 

3 7x7 - - 

4 7x7 - Excêntrica 

5 5x7 Na menor direcção (5m) - 

6 5x7 Na menor direcção (5m) Excêntrica 

7 5x7 Na maior direcção (7m) - 

8 5x7 Na maior direcção (7m) Excêntrica 

 

 

5.3.3.2. Mecânicas 

Quanto às características mecânicas dos materiais adoptados, o material cerâmico e o betão são 

considerados como materiais frágeis, isotrópicos e homogéneos com comportamento elástico-linear. 

As características destes materiais foram adoptadas com base nos valores mais correntes utilizados em 

Portugal, nomeadamente no que ao betão diz respeito. Porque, como já foi referido anteriormente, 

nesta análise optou-se por considerar elementos de junta, ou seja, as características a seguir descritas 

dizem respeito ao material alvenaria – elementos cerâmicos mais argamassa.  

As principais características do material alvenaria utilizado foram obtidas com recurso a um estudo 

empírico em laboratório teórico-experimental mediante a aplicação de expressões do EC6 [9], 

realizado pelo Professor Paulo Pereira da Universidade do Minho [42]. Os resultados dos ensaios, em 

consonância com o EC6 [9], permitiram definir o módulo de elasticidade e o módulo de distorção da 
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alvenaria. No que respeita ao módulo de elasticidade, este foi obtido com base numa ponderação entre 

os resultados deste estudo e a resistência característica à compressão, fk, definida no EC6 [9].  

Uma vez que o programa utilizado apresenta como uma das suas facilidades a base de dados de 

materiais, que estão de acordo com as normas nacionais e europeias, basta seleccionar na entrada de 

dados qual o regulamento pretendido, para ele fornecer as características do material de acordo com o 

pedido. Para esta simulação, utilizou-se, segundo o EC2 [19], um betão C25/30. As características 

mecânicas da alvenaria foram introduzidas manualmente, de acordo com o estudo já citado. 

Como tal, no Quadro 5.2 encontram-se definidas as características mecânicas dos materiais adoptados 

na simulação. 

Quadro 5.2 – Valores das características elásticas dos materiais utilizados na análise numérica 

Material Alvenaria Betão 

Módulo de elasticidade, E 1,5 GPa 
31 GPa 

(1)
 

 

 

10,3 GPa 
(2)

 

Coeficiente de Poison,  0,20 

 

0,166 

Módulo de distorção, G 320 MPa 13 GPa 

 Resistência característica à compressão, fk 0,80 MPa 25 MPa 
(1) Módulo de elasticidade instantâneo 
(2) Módulo de elasticidade efectivo (Ec, eff), ou seja, tendo em conta os efeitos da fluência 

 

Como se percebe pelo quadro, no estudo pretende-se simular não só o carregamento nas primeiras 

idades do betão – módulo de elasticidade instantâneo (Ecm) –, mas também o carregamento com uma 

duração tal que cause a fluência do betão – módulo de elasticidade efectivo (Ec,eff). Note-se que para os 

restantes parâmetros se mantêm as características do betão C25/30 indicadas. Desta forma, de acordo 

com o EC2 [19], o módulo de elasticidade efectivo do betão traduz-se pela seguinte expressão: 

 

       
   

         
       (1) 

 

De acordo com o ANEXO B do mesmo regulamento, o cálculo do coeficiente de fluência,        , 

resulta do produto entre o coeficiente de fluência,   , e o coeficiente que traduz a evolução da fluência 

no tempo após o carregamento,         . O primeiro parâmetro resulta de factores que têm em conta a 

influência da humidade relativa, da resistência e da idade do betão, à data do carregamento, no 

coeficiente de fluência. Tal como o primeiro, o coeficiente que traduz a evolução da fluência no 

tempo,         , entra em linha de conta com diversos factores, tais como: 

 a idade do betão à data do carregamento, t0, que se admitiu igual a 60 dias; 

 a humidade relativa do meio ambiente, que se considerou igual a 75% por se tratar de uma 

parede interior; 

 a espessura equivalente da laje que, neste caso, é igual a 25cm; 

 a idade do betão na data considerada, que se adoptou como sendo infinito.  

Através destas variáveis e aplicando as fórmulas do EC2 [19], obteve-se para o coeficiente de fluência 

o valor 2,0, ou seja,         = 2,0. Utilizando a expressão (1), o módulo de elasticidade tendo em 

conta os efeitos da fluência toma então o valor 10,33 GPa. 
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5.3.3.3. Ligações dos elementos estruturais com a parede de alvenaria 

Este ponto refere-se à ligação definida entre a estrutura de betão armado e a parede de alvenaria, 

conforme ilustra a Figura 5.2. Admite-se que a parede está perfeitamente ligada às lajes, ou seja, 

nestas simulações considerou-se uma ligação sólida entre os materiais. Uma vez que, na realidade, não 

se conhece o tipo de ligação existente, adoptou-se uma ligação rígida, em que os materiais se 

encontram perfeitamente ligados, movendo-se juntamente. 

 

Fig. 5.2 – Esquema que ilustra a dificuldade de ligação dos dois materiais 

 

Esta é talvez a maior limitação da análise efectuada, dado não se conhecer com muito pormenor a 

interacção entre a estrutura de betão e a parede de alvenaria. Na realidade, o que acontece poderá ser 

uma situação diferente, em que os dois materiais estão separados por pequenas juntas, constituídas por 

materiais elásticos, que permitem uma maior flexibilidade de todo o conjunto, mas que no presente 

trabalho não foi abordada. Essa análise mais aprofundada poderá ficar para um trabalho futuro, pois há 

necessidade de criar uma ligação adequada que demonstre realmente o que se passa entre esses 

materiais, tornando assim a análise mais verosímil. 

 

5.3.4. ACÇÕES ACTUANTES NA ESTRUTURA 

As acções consideradas sobre a estrutura neste estudo dividem-se essencialmente em cargas 

permanentes e sobrecargas, ambas para carregamentos em serviço no regime elástico. Este 

carregamento contempla apenas acções verticais sobre a estrutura na forma de cargas uniformemente 

distribuídas. 

As cargas permanentes têm em conta fundamentalmente a acção do peso próprio das lajes e da parede, 

mas também é considerado o peso próprio dos revestimentos e divisórias. Se o primeiro valor resulta 

de um cálculo automático do programa após a introdução das características geométricas e mecânicas 

dos elementos – produto da espessura pelo peso volúmico do material –, o valor relativo ao peso 

próprio dos revestimentos e divisórias admite-se igual a 1,5 kN/m
2
 para cada um deles, o que dá um 

total de 3 kN/m
2
. 

Já a sobrecarga actuante na estrutura, obtém-se através do Quadro NA-6.2 do EC1 [19], que indica os 

valores da sobrecarga em pavimentos, varandas e escadas de edifícios. Para obter esse valor, é 

necessário definir uma categoria da zona carregada, que neste caso se admitiu como sendo apenas para 

actividades domésticas e residenciais – Categoria A. Posto isto, para pavimentos sobre a actuação de 
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uma carga uniformemente distribuída, chegou-se ao valor de 2,0 kN/m
2
 para quantificar as sobrecargas 

actuantes na estrutura. 

Quantificadas as acções, resta compreender a geometria do carregamento, que pode ser observada na 

Figura 5.3. Chama-se a atenção para o facto de a carga não ser pontual como aparenta pelo desenho, já 

que o esquema equivale a um corte transversal do carregamento, em que a força assinalada com um 

“P” na figura corresponde à parede de alvenaria estudada, principalmente à acção que esta exerce 

sobre o pavimento inferior. 

 

Fig. 5.3 – Corte transversal do modelo de carregamento utilizado 

 

Como é possível observar, “L” corresponde à dimensão do vão e a variável “x” assinalada pode 

assumir dois valores: 0,5 ou 0,25, isto é, a parede pode localizar-se a meio vão ou a um quarto do 

apoio, dependendo essa distancia da dimensão do vão. Desta forma, percebe-se que nos Quadros 5.1 e 

5.3 quando se refere parede centrada isso corresponde a “x” igual a 0,5, enquanto a denominação 

excêntrica é para as situações em que “x” toma o valor 0,25. 

Importa ainda salientar que esta posição da parede em relação à estrutura, nomeadamente às vigas de 

apoio, não foi escolhida casualmente. Uma vez que se procuraram estudar as situações mais gravosas, 

optou-se por colocar sempre a parede paralela à direcção das vigas de bordadura porque, caso 

contrário, a parede descarregaria o seu peso directamente sobre as vigas. Como o objectivo da análise 

não é estudar o efeito das acções que uma parede têm nas vigas ou lajes, mas sim o contrário, 

concluiu-se que esta seria a melhor opção. 

 

5.3.5. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

A análise da estrutura é realizada por meio de elementos finitos, que é um dos pontos fortes do 

software utilizado, especialmente pela capacidade avançada de elaboração automática de malhas que 

este permite. Os elementos em análise – lajes de betão e parede de alvenaria – são divididos num 

número finito de elementos rectangulares, os quais são ligados pelos seus nós formando uma malha. 

Uma das vantagens da construção desta malha é a possibilidade de avaliação do efeito de arco na 

parede.  

Atendendo a que se está perante uma análise tridimensional e utilizando as potencialidades do 

programa na geração automática de malhas, o elemento finito adoptado é uma malha simples, em que 

apenas se escolheu manualmente, após sucessivos refinamentos, o número de divisões pretendidas na 

geração da malha para a obtenção de resultados satisfatórios. 

Assim, de acordo com o programa ROBOT, o método utilizado para a geração da malha denomina-se 

Simple mesh generation (Coons) e o tipo de elemento finito escolhido foi o 4-node quadrilaterals 

(elemento quadrilátero de 4 nós). 
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Fig. 5.4 – Aspecto geral da malha de elementos finitos utilizada 

 

 

5.4. IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES ANALISADAS 

Conforme referido anteriormente, na análise numérica efectuada pretende-se analisar a influência da 

deformação excessiva dos suportes no desempenho das paredes de alvenaria, fazendo variar algumas 

condições na estrutura. Para todos os tipos de condições testadas foram efectuadas as mesmas 

simulações, para ser possível comparar os seguintes resultados: 

 distribuição de tensões; 

 deslocamentos máximos. 

Em relação ao Quadro 5.1 atrás apresentado, destaque-se a introdução no Quadro 5.3 da rigidez 

relativa entre a laje superior e a inferior. Considerou-se a existência de três situações distintas, 

correspondentes a ambas as lajes com idêntica rigidez (elevada), laje inferior mais rígida e laje inferior 

menos rígida. 

Acrescente-se ainda o facto de todas as simulações apresentadas terem sido calculadas duas vezes, 

uma admitindo o módulo de elasticidade instantâneo do betão e outra tendo em conta os efeitos da 

fluência, ou seja, o módulo de elasticidade efectivo, conforme já foi explicado.  
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Quadro 5.3 – Lista de simulações realizadas 

Rigidez das 

lajes 

Identificação 

da 

combinação 

Vãos da laje 

(axb) [m] 

Espessura 
da laje [m] Orientação do 

apoio da laje 

Posição da 

parede 
Superior Inferior 

Ambas as 

lajes com 

elevada 

rigidez 

CA1 5x5 0,25 Indiferente Centrada 

CA2 5x5 0,25 Indiferente Excêntrica 

CA3 7x7 0,35 Indiferente Centrada 

CA4 7x7 0,35 Indiferente Excêntrica 

CA5 5x7 0,30 No menor vão Centrada 

CA6 5x7 0,30 No menor vão Excêntrica 

CA7 5x7 0,30 No maior vão Centrada 

CA8 5x7 0,30 No maior vão Excêntrica 

Laje superior 

pouco rígida 

+ 

Laje inferior 

muito rígida 

CB1 5x5 0,17 0,25 Indiferente Centrada 

CB 2 5x5 0,17 0,25 Indiferente Excêntrica 

CB 3 7x7 0,24 0,35 Indiferente Centrada 

CB 4 7x7 0,24 0,35 Indiferente Excêntrica 

CB 5 5x7 0,24 0,30 No menor vão Centrada 

CB 6 5x7 0,24 0,30 No menor vão Excêntrica 

CB 7 5x7 0,17 0,30 No maior vão Centrada 

CB 8 5x7 0,17 0,30 No maior vão Excêntrica 

Laje superior 

muito rígida 

+ 

Laje inferior 

pouco rígida 

CC1 5x5 0,25 0,17 Indiferente Centrada 

CC 2 5x5 0,25 0,17 Indiferente Excêntrica 

CC 3 7x7 0,35 0,24 Indiferente Centrada 

CC 4 7x7 0,35 0,24 Indiferente Excêntrica 

CC 5 5x7 0,30 0,24 No menor vão Centrada 

CC 6 5x7 0,30 0,24 No menor vão Excêntrica 

CC 7 5x7 0,30 0,17 No maior vão Centrada 

CC 8 5x7 0,30 0,17 No maior vão Excêntrica 

 

Assim, com base no Quadro 5.3 é possível explicar as alterações efectuadas em cada simulação, 

considerando na primeira simulação uma laje quadrada com vão de 5m em que a orientação do apoio 

da mesma é indiferente por esta ser quadrada, uma espessura da laje de 25cm e a parede centrada em 

relação ao resto da estrutura. 

Na segunda simulação, apenas se procedeu à alteração da posição relativa da parede, 

comparativamente com a simulação anterior, passando esta a ser excêntrica. 

Na terceira simulação, a laje mantém-se quadrada, mas agora com um vão de 7m, o que conduz 

também á alteração da espessura da laje, que passa de 25 para 35cm. De resto, é idêntica à primeira 

simulação. 

Tal como da primeira para a segunda simulação, da terceira para a quarta a única diferença é a posição 

da parede, que passa a ser, novamente, excêntrica. 
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Da quinta à oitava simulação, a laje passa a ser rectangular com as dimensões indicadas e 

consequentemente a sua espessura também se altera em relação às simulações anteriores, passando a 

ser de 30cm nestes quatro casos. Sendo a laje rectangular, a principal diferença a assinalar é a 

orientação do apoio da mesma, que pode ser materializado por vigas no maior ou no menor vão. 

Na quinta e na sexta simulação, arbitrou-se que a laje se apoiaria nas vigas com menor vão, 

diferenciando estes dois casos apenas pela posição da parede. 

O mesmo acontece com as simulações sete e oito, com a diferença de que aqui as lajes se apoiam nas 

vigas do maior vão. 

Todas estas alterações foram efectuadas para três soluções distintas no que à rigidez das lajes diz 

respeito: ambas as lajes com rigidez elevada, a laje superior menos rígida que a inferior e a laje 

superior mais rígida que a inferior. Como tem vindo a ser referido, esta questão da rigidez está 

intimamente relacionada com a espessura das lajes; por isso, nos dois últimos casos enumerados 

aparecem espessuras diferentes daquelas que se encontram nas oito primeiras simulações. Ou seja, 

quando as lajes – superior ou inferior – são rígidas, as espessuras são iguais às das primeiras 

simulações; mas, quando a rigidez é mais baixa, as espessuras tomam valores diferentes. 

Toda esta informação encontra-se descrita e sintetizada no Quadro 5.3. 

 

5.5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.5.1. TENSÕES PRINCIPAIS 

Antes de partir para uma análise concreta e detalhada dos resultados obtidos, importa perceber quais 

os fundamentos teóricos que estão por trás dos cálculos efectuados pelo programa para a obtenção 

desses resultados. 

Uma vez que se tratou de uma análise a três dimensões, a análise foi efectuada num estado 

tridimensional de tensões. Na Figura 5.5, apresentam-se as componentes da tensão num elemento 

unitário e a respectiva correspondência com as tensões principais. 

 

Fig. 5.5 – Componentes da tensão (estado tridimensional) 
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Com o intuito de perceber de que forma é que o programa calculava estas tensões, realizou-se um teste 

para uma situação mais simples, nomeadamente uma viga simplesmente apoiada e solicitada por uma 

carga distribuída em todo o seu comprimento. Para esta situação, fez-se o cálculo das tensões 

manualmente, segundo os princípios básicos da resistência dos materiais, de acordo com a expressão 

que se apresenta abaixo: 

        
  

  
          (2) 

onde: 

  – tensão instalada na secção(MPa); 

  – momento na secção(kN.m); 

  – inércia da secção (m
4
); 

  – distância das fibras mais traccionadas ou comprimidas ao eixo neutro da secção (m); 

 

De notar que os valores da tensão podem ser de sinal positivo ou negativo, consoante se trate, 

respectivamente, de tensões de tracção ou de compressão. 

Após o cálculo manual, introduziu-se no software utilizado para a modelação o exemplo da viga para 

comparar e perceber qual a ordem de grandeza dos valores que são dados pelo programa. Para esta 

situação de viga simples com um carregamento uniforme, os resultados foram idênticos e da mesma 

ordem de grandeza dos calculados manualmente, pelo que se depreende que o programa está 

calibrado. 

No entanto, para o caso concreto que se pretende simular neste trabalho, a previsão das tensões torna-

se mais complexa, principalmente devido ao carregamento das lajes que incide sobre toda a superfície 

das mesmas, ao contrário de uma viga que funciona com uma barra. Outra das dificuldades na 

percepção dos resultados relaciona-se com a complexa malha de elementos finitos utilizada pelo 

programa. 

Depois de percebida a origem dos valores das tensões calculadas pelo software, torna-se relevante 

interpretar também a distribuição dessas mesmas tensões. Para tal, recorre-se a outro exemplo simples 

de uma viga isostática de betão submetida à flexão, onde os esforços se desenvolvem conforme o 

esquema da Figura 5.6.  

 

Fig. 5.6 – Trajectória dos esforços numa viga isostática solicitada à flexão [36] 

 

Desta forma, percebe-se que o desenvolvimento destes esforços corresponde, de uma forma 

aproximada, à distribuição das tensões principais numa peça plana, como é o caso da parede de 

alvenaria estudada.  
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Esta analogia entre as tensões que se instalam na parede e a trajectória dos esforços numa viga 

solicitada à flexão é válida na medida em que, quando a rigidez é idêntica e muito elevada nas duas 

lajes, a parede comporta-se como uma viga-parede, daí o seu comportamento ser semelhante ao das 

vigas, em que o arco de compressão assinalado não é mais do que o efeito de arco que ocorre na 

parede. 

 

5.5.2. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE ROTURA DE UMA PAREDE DE ALVENARIA 

Os materiais frágeis, como é o caso do tijolo e da argamassa, rompem sem praticamente sofrer 

deformação plástica. Para prever a rotura destes materiais, o critério que melhor se aproxima do 

comportamento observado é o critério de Mohr-Coulomb, que se baseia na chamada curva de 

resistência intrínseca do material. Esta curva define-se como a envolvente das circunferências de Mohr 

das tensões principais máximas e mínimas – σ1 e σ3 – dos estados de tensão que provocam a rotura do 

material, conforme a Figura 5.7. 

 

Fig. 5.7 – Curva de resistência intrínseca de um material frágil [28] 

 

A partir desta curva intrínseca do material, verifica-se, traçando as tensões principais máximas e 

mínimas, se estas, para qualquer estado de tensão, provocam ou não a rotura. 

Uma parede de alvenaria suporta tensões até um dado limite sem que atinja o seu ponto de rotura, ou 

seja, até esse limite de tensão a parede permanece num domínio elástico-linear, sem fissurar. No EC6: 

Part 1-1 [9], encontra-se definida a tensão limite de rotura de uma parede de alvenaria em cada uma 

das direcções, ou seja, o EC6 [9] estabelece um valor limite para a tensão de compressão, corte e 

flexão. A tensão de compressão é, assim, dada pela seguinte expressão: 

 

       
      

          (3) 

em que: 

   – tensão de rotura à compressão do material (MPa); 

  – constante função do tipo de unidade de alvenaria e argamassa; 

   – tensão de compressão média normalizada das unidades de alvenaria (MPa); 

   – tensão de compressão da argamassa (MPa). 
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No caso corrente de paredes de alvenaria com unidades de alvenaria cerâmica, é frequente tomarem-se 

os seguintes valores: 

   = 0,45; 

    = 3 MPa; 

    = 5 MPa. 

Com base nestes valores, obtém-se uma tensão limite de rotura à compressão para uma parede de 

alvenaria de 1,58 MPa. 

Como foi referido anteriormente, a tensão de tracção de uma parede de alvenaria é muito reduzida, o 

que significa que a parede praticamente não tem resistência à tracção. No entanto, é corrente admitir-

se uma tensão à tracção residual na ordem de 1/10 da tensão de compressão, tomando no caso em 

estudo um valor de 0,158 MPa. 

Para a determinação da tensão limite de corte, o EC6: Part 1-1 [9] define a seguinte expressão: 

 

                      (4) 

em que: 

    – tensão de rotura ao corte do material (MPa); 

     – tensão de corte inicial, função do tipo de unidade de alvenaria e argamassa (MPa); 

   – tensão de compressão de projecto do nível superior ao que está a determinar a tensão de 

corte (MPa). 

 

No caso corrente das paredes de alvenaria, os valores assumidos são os seguintes: 

      = 0,20 MPa; 

    é obtido através do programa, sendo a tensão de compressão, na direcção vertical na zona 

de ligação da parede de alvenaria com a estrutura, da ordem dos 0,20 MPa. 

Desta forma, obtém-se uma tensão limite ao corte da parede de alvenaria na ordem dos 0,28 MPa. 

Com estes valores, e de uma forma separada, é possível concluir se a parede, quando sujeita apenas à 

deformação dos suportes, se mantém em regime elástico-linear, ou seja, se não fissura e em que 

medida contribui para a rotura global da parede. 

 

5.5.3. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

No Quadro 5.4, apresentam-se os resultados das tensões instaladas na parede de alvenaria e os 

deslocamentos máximos obtidos na simulação numérica efectuada para as várias situações descritas no 

Quadro 5.3. Nos Anexos A1, A2 e A3, apresentam-se os resultados gráficos das tensões e dos 

deslocamentos em cada uma das soluções estudadas. 

 

 

 

 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

99 

Quadro 5.4 – Síntese de resultados 

Identificação 

da 

combinação 

Compressão na parede Tracção na parede Deslocamento 

máximo (mm) 

Intervalo de 

tensões 

máximas 

(MPa) 
(1)

 

Percentagem 

relativa à 

capacidade 

resistente 

limite (%) 
(2)

 

Intervalo de 

tensões 

máximas 

(MPa) 
(1)

 

Percentagem 

relativa à 

capacidade 

resistente 

limite (%) 
(2)

 

Instantâneo 
Com 

fluência 

CA1 -0,09 – -0,14 8,9 0,13 – 0,23 145,6 0,80 2,28 

CA2 -0,13 – -0,23 14,6 0,18 – 0,34 215,2 0,81 2,29 

CA3 -0,21 – -0,39 24,7 0,40 – 0,78 493,7 2,31 6,49 

CA4 -0,28 – -0,53 33,5 0,50 – 1,00 632,9 2,31 6,49 

CA5 -0,05 – -0,08 5,1 0,08 – 0,15  94,9 1,77 5,17 

CA6 -0,12 – -0,24 15,2 0,18 – 0,38 240,5 1,76 5,14 

CA7 -0,26 – -0,45 28,5 0,47 – 0,87 550,6 1,31 3,42 

CA8 -0,29 – -0,54 34,2 0,51 – 0,95 601,3 1,33 3,57 

CB1 -0,15 – -0,21 13,3 0,04 – 0,07 44,3 0,86 2,45 

CB 2 -0,20 – -0,33 20,9 0,09 – 0,13 82,3 0,95 2,68 

CB 3 -0,33 – -0,53 33,5 0,24 – 0,37 234,2 2,52 7,07 

CB 4 -0,42 – -0,74 46,8 0,34 – 0,56 354,4 2,76 7,71 

CB 5 -0,10 – -0,13 8,2 0,02 – 0,05 31,6 1,92 5,58 

CB 6 -0,19 – -0,33 20,9 0,13 – 0,25 158,2 2,01 5,81 

CB 7 -0,39 – -0,61 38,6 0,18 – 0,23 145,6 1,35 3,59 

CB 8 -0,44 – -0,76 48,1 0,26 – 0,35 221,5 1,50 4,05 

CC1 -0,01 – -0,03 1,9 0,16 – 0,26 164,6 0,89 2,57 

CC 2 -0,04 – -0,06 3,8 0,21 – 0,39 246,8 0,95 2,71 

CC 3 -0,10 – -0,17 10,8 0,49 – 0,87 550,6 2,58 7,34 

CC 4 -0,17 – -0,29 18,4 0,60 – 1,14 721,5 2,77 7,76 

CC 5 -0,02 – -0,06 3,8 0,11 – 0,18 113,9 1,94 5,69 

CC 6 -0,07 – -0,14 8,9 0,23 – 0,44 278,5 2,00 5,84 

CC 7 -0,07 – -0,11 7,0 0,54 – 0,91 575,9 1,42 3,79 

CC 8 -0,13 – -0,18 11,4 0,58 – 1,05 664,6 1,50 4,06 
(1)

 Tendo em conta o módulo de elasticidade instantâneo do betão (valores apresentados na coluna da esquerda) e 

afectado da fluência (valores na coluna da direita). 
(2)

 Resulta do quociente entre a tensão máxima, afectada da fluência, e o valor da tensão limite de rotura à 

compressão/tracção calculado em 5.5.2. 

 

5.5.4. COMENTÁRIOS AOS RESULTADOS 

Pela análise dos resultados obtidos, é possível efectuar uma comparação entre as três principais 

soluções de distribuição de rigidez pelas lajes. Desta forma, constata-se que as tensões de compressão 

na parede são menores no caso em que a laje superior é mais rígida do que a inferior. Por outro lado, é 

nesta situação que ocorrem as maiores tensões de tracção na parede de alvenaria. Esta situação pode 
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ser explicada pelo facto de as tensões de compressão ocorrerem maioritariamente nos cantos inferiores 

da parede, ou seja, junto à laje pouco rígida. 

Do lado oposto, está a situação em que a laje inferior é mais rígida do que a superior, já que aqui as 

tensões de tracção na parede são as menores e as de compressão as mais elevadas. Daqui resulta que a 

solução mais equilibrada na ponderação das tensões de tracção e compressão seja aquela em que 

ambas as lajes apresentam uma rigidez elevada e idêntica. 

Indo ao encontro do que foi referido atrás, comparando o valor mínimo e máximo dos deslocamentos, 

para cada grupo das 8 combinações, verifica-se que é para a situação em que ambas as lajes 

apresentam igual rigidez que os valores limite são mais baixos. Em oposição, os valores mais elevados 

dos deslocamentos máximos da estrutura surgem quando a laje superior é mais rígida do que a 

inferior. 

Conforme já foi referido, os valores apresentados correspondentes aos intervalos de tensões máximas 

ocorrem, essencialmente, nos cantos da parede. Aqui, importa ainda chamar a atenção para a 

distribuição destas tensões, que na grande maioria das vezes se assemelha a um arco, traduzindo o 

efeito de arco já referido. No entanto, existem situações – visíveis nos Anexos – em que estas tensões 

máximas surgem no centro da parede junto à laje, devido principalmente à rigidez relativa entre as 

lajes. 

A percentagem calculada permite ter uma ideia da probabilidade de ocorrência de fissuras em cada um 

dos casos estudados. Neste ponto particular, verifica-se que a fissuração tende a aparecer, 

maioritariamente, devido às tensões de tracção. Não porque as tensões de tracção sejam maiores, mas 

fundamentalmente porque o limite de rotura à tracção de uma parede de alvenaria é muito inferior ao 

limite de rotura à compressão. 

Como era de esperar, tanto as tensões (tracção e compressão) como os deslocamentos máximos são 

mais gravosos para vãos maiores e, no caso das lajes rectangulares, quando a orientação do apoio da 

laje é no menor vão. 

Por último, analisando os resultados em ordem à posição da parede relativamente ao conjunto, 

verifica-se que os deslocamentos da estrutura não variam muito, quer a parede esteja centrada, quer 

apresente a excentricidade atrás mencionada. Apesar de os valores dos deslocamentos da estrutura 

serem muito próximos, nota-se, em consonância com os valores da tensão, que a situação mais gravosa 

para o desempenho da parede é quando esta se encontra excêntrica em relação ao centro da estrutura.  
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6 

CONCLUSÕES 

 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de existir uma preocupação crescente com a qualidade da construção, muitos edifícios 

construídos nos últimos anos não apresentam o desempenho e a durabilidade esperada e não existe 

informação disponível com a sistematização das principais patologias que afectam esses edifícios. 

Este trabalho foi dedicado ao estudo da influência que as deformações dos suportes de betão armado 

têm no desempenho mecânico das paredes de alvenaria de preenchimento, tendo como principal 

motivação o facto de surgirem, cada vez com mais frequência, anomalias graves neste tipo de paredes, 

sem se saber concretamente qual a contribuição dessas deformações para o estado global de tensão da 

construção. 

No entanto, constatou-se que este é um problema complexo, representando este trabalho apenas o 

início de um estudo que deverá ser bastante aprofundado para se ter uma maior confiança nos 

resultados obtidos. 

Para uma clara percepção do problema, desenvolveram-se os aspectos principais considerados mais 

relevantes: 

 caracterização da importância económica e funcional das alvenarias de preenchimento; 

 exigências aplicáveis às unidades de alvenaria e aos elementos estruturais em betão armado; 

 condicionalismos normativos e exigenciais da envolvente dos edifícios; 

 caracterização das principais causas de fissuração das paredes de alvenaria. 

A análise mais aprofundada incidiu no desenvolvimento de modelos, com recurso ao método dos 

elementos finitos, para simular o comportamento mecânico das estruturas de betão armado, 

nomeadamente no que respeita à deformação dos suportes, o qual permite identificar a sua influência 

no comportamento mecânico das paredes de alvenaria. 

Por outro lado, as principais dificuldades encontradas ao longo do trabalho prenderam-se, sobretudo, 

com os seguintes aspectos: 

 definição da simulação numérica, decorrente do problema complexo que envolve todo o 

trabalho, ou seja, aplicação simultânea de muitas variáveis relevantes para o estudo; 

 definição do tipo de ligação existente entre os materiais, ou seja, entre a parede de alvenaria e 

a estrutura; 

 obtenção das características mecânicas de uma parede de alvenaria. Por se tratar de um 

elemento composto, apenas através de ensaios é possível conhecer com exactidão as suas 

características. 
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Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma visão integrada de alguns dos aspectos 

essenciais relacionados com as patologia em paredes de alvenaria, isto é, que os resultados possam, de 

alguma forma, demonstrar de que forma a deformação dos suportes de betão armado contribui para a 

fissuração das paredes de alvenaria de preenchimento. 

 

6.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

As principais conclusões que aqui se apresentam resultam da comparação das várias soluções 

estudadas e que se definiram no Capítulo 5. Optou-se por fazer apenas uma comparação, em 

detrimento de uma análise detalha de cada simulação, principalmente devido ao elevado número de 

combinações possíveis, mas também porque se julga mais apelativo e interessante na interpretação dos 

resultados. 

Pelo critério de Mohr-Coulomb explicado no Capítulo 5, é possível analisar, para todos os casos 

estudados, qual a influencia da deformação dos suportes no desempenho global da estrutura. Uma vez 

que se estão a analisar as três soluções simultaneamente, devem analisar-se os valores críticos de cada 

uma delas, isto é, o valor a partir do qual pode ocorrer fissuração. Aqui, surge logo uma divisão 

importante entre as tensões de compressão e de tracção, já que numa parede de alvenaria corrente, 

como foi referido anteriormente, o valor limite que esta suporta sem entrar em rotura por compressão é 

de 1,58 MPa, enquanto para as tracções este limite assume o valor de 0,158 MPa. 

Comparando este valores com as tensões de compressão/tracção máximas obtidas através da 

simulação pelo método dos elementos finitos, é possível ter uma ordem de grandeza da contribuição 

que cada um dos casos analisados tem na rotura global por compressão ou tracção. 

Desta forma, de acordo com o Quadro 5.4, constata-se que para as tensões de compressão o valor 

mínimo obtido para a percentagem relativa à capacidade resistente limite da parede foi de 1,9%, ou 

seja, não existe praticamente nenhuma probabilidade de fissuração da parede por compressão nesta 

combinação. Refira-se que esta situação ocorre quando a laje superior é muito rígida em comparação 

com a inferior, para um vão máximo de 5m e em que a parede se encontra centrada relativamente a 

todo o conjunto. Do lado oposto, quando a laje superior é menos rígida do que a laje inferior, o vão 

máximo é de 7m e a parede é excêntrica em relação à estrutura, verifica-se a tensão máxima de 

compressão e, portanto, o maior risco de fissuração, que chega a atingir os 48,1%. 

No entanto, este valor está ainda muito distante daqueles que ocorrem para as tensões de tracção na 

parede. Como se pode comprovar pelo Quadro 5.4, para quase todos os casos estudados se obtiveram 

valores da percentagem relativa à capacidade resistente limite bastante superiores a 100%, o que 

significa que as tensões de tracção são muito prejudiciais para as paredes de alvenaria. A comprová-lo 

está o valor de 721,5% que representa a contribuição mais gravosa para a rotura global por tracção. 

Situação que se verifica quando a laje superior é mais rígida do que a inferior, para um vão máximo de 

7m e com a parede excêntrica. Por outro lado, o que menos contribui para a rotura global da parede 

por tracção é a combinação das seguintes características geométricas e mecânicas: laje inferior mais 

rígida do que a superior; forma rectangular de 5x7m; parede no centro da estrutura. 

Assim, percebe-se que uma parede de alvenaria praticamente não apresenta resistência à tracção, pelo 

que será de evitar que as paredes estejam sujeitas a condições que induzam este estado crítico, já que a 

tracção é a principal causa de fissuração neste tipo de paredes. 

Não deixa de ser curioso verificar, também, que a situação em que ocorre o caso mais gravoso 

respeitante à compressão – laje superior pouco rígida e laje inferior muito rígida – é aquele em que se 

verifica a menor contribuição da tracção para a rotura global da parede e vice-versa, ou seja, a situação 
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pior para as tracções – laje superior muito rígida e laje inferior pouco rígida – é a menos gravosa para 

as compressões. 

Através da simulação numérica foi ainda possível confirmar a fissuração típica apresentada ao longo 

do trabalho para os casos de deformação excessiva dos suportes de betão armado, nomeadamente em 

comparação com a Figura 4.27. Esta conclusão é possível porque, após a simulação numérica, se 

obtiveram mapas de tensões na parede e verificou-se onde é que os valores dessas tensões eram mais 

significativos. 

Para a primeira situação retratada na Figura 4.27, onde o componente de apoio se deforma mais do que 

a laje superior, as fissuras ocorrem nos cantos superiores da parede com um ângulo de 

aproximadamente 45º e também junto ao pavimento, mas numa direcção horizontal. Como foi referido 

anteriormente, é para esta configuração de rigidez relativa das lajes que as tensões de tracção são 

máximas, sendo, por isso, interessante concluir – indo também ao encontro das imagens presentes nos 

anexos – que as tensões de tracção são mais significativas nos cantos superiores da parede junto à laje 

de cobertura. 

Também para outra das situações descritas, neste caso, quando ambas as lajes apresentam igual 

rigidez, comprova-se, através dos resultados obtidos pelo programa utilizado na simulação numérica, 

que estes estão de acordo com o esperado, isto é, retratam a fissuração típica esperada para este tipo de 

situações. Neste caso, a fissuração ocorre junto aos cantos inferiores da parede, pelo que se depreende 

que sejam maioritariamente resultantes de esforços de compressão. Pela análise do Quadro 5.4, para a 

configuração mencionada, a contribuição das tensões de tracção para a rotura global da parede é da 

ordem dos 30%  

Nota final para o efeito da fluência que, como era de esperar, se revela prejudicial para as estruturas de 

betão armado, trazendo por isso consequências negativas para as paredes de alvenaria. Os dados 

obtidos mostram diferenças significativas entre as tensões (quer sejam de tracção ou compressão) e os 

deslocamentos obtidos para um módulo de elasticidade instantâneo e para um módulo de elasticidade 

efectivo, ou seja, contabilizando os efeitos da fluência. Neste último caso, os valores são superiores, 

em módulo, aos obtidos para as primeiras idades do betão.  

 

6.3 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Partindo deste trabalho, apesar de ser possível retirar algumas conclusões acerca da influência que a 

deformação dos suportes tem no comportamento global da parede de alvenaria, é necessário ter 

alguma precaução na interpretação dos resultados. Por isso, pensa-se que haverá ainda muito a fazer 

neste domínio, uma vez que o estudo realizado representa apenas o início de um longo percurso sobre 

este assunto. 

Assim, o trabalho motiva diversas perspectivas de desenvolvimento, podendo ser prosseguidas várias 

delas: 

 simular com maior grau de profundidade os aspectos abordados ao longo deste trabalho, 

como, por exemplo, a hipótese da influência das estruturas em consola numa parede de 

alvenaria; 

 analisar o efeito da existência de aberturas nos vãos e do reboco exterior e interior; 

 desenvolver modelos mais adequados para este estudo, que permitam simular a real ligação 

entre a parede de alvenaria e a estrutura de betão; 

 simular a parede de alvenaria de uma forma não homogénea, ou seja, considerando elementos 

de junta e a geometria da unidade que constitui a parede. 
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Passando agora para fora do âmbito das simulações efectuadas, mas que vem de encontro àquilo que 

tem vindo a ser dito ao longo deste trabalho, uma das primeiras ideias a reter é a grande implantação, 

no domínio da construção de fachadas e divisórias de edifícios correntes, que as paredes de alvenaria 

mantêm em Portugal. O seu contributo para o desempenho geral das fachadas é relevante mas não 

deve ser encarado de modo independente. Só uma visão integrada pode conduzir a uma progressiva 

melhoria da qualidade das paredes de alvenaria. 

Percebe-se, portanto, que, só após conhecer quais os principais problemas que afectam este elemento 

construtivo, é possível apontar medidas que permitam combater o aparecimento de anomalias. As 

patologias que hoje se observam só podem ser ultrapassadas com um significativo investimento na 

fase de projecto, em particular no esforço de compatibilização de materiais e de subsistemas 

construtivos, levando em conta a actual tendência da flexibilidade das estruturas, a velocidade 

requerida para as obras, o comportamento físico dos novos materiais empregues no fabrico dos 

elementos – blocos ou tijolos –, etc. Por seu lado, a mão-de-obra tem que acompanhar a evolução do 

projecto e dos materiais num permanente esforço de formação e actualização, como já acontece em 

diversas especialidades do sector da construção. 

Em suma, as paredes de alvenaria de preenchimento podem desempenhar, cada vez mais, um papel de 

relevo na construção nacional, acompanhando a evolução tecnológica e arquitectónica. Para que tal 

possa acontecer com uma aceitável expectativa de sucesso, é fundamental continuar a investir na 

melhoria dos produtos de construção e seus acessórios, criando sistemas integrados e coerentes. Rumo 

à garantia da qualidade das alvenarias, são também importantes o desenvolvimento dos processos de 

certificação e normalização, bem como o investimento nos mecanismos de transferência tecnológica e 

na criação de documentos de apoio ao projecto e à obra. 
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A1 

VISUALIZAÇÃO DE ALGUNS 
RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

NUMÉRICA EFECTUADA PARA O 
CASO DE AMBAS AS LAJES 

APRESENTAREM ELEVADA RIGIDEZ 

 

 

A1.1. GENERALIDADES 

Com o objectivo de ilustrar os resultados relativos à simulação numérica do comportamento da parede 

quando sujeita a uma deformação dos suportes, apresentam-se neste Anexo 1 alguns exemplos de 

saídas gráficas fornecidas pelo programa ROBOT para o caso em que as lajes superior e inferior 

apresentam a mesma rigidez. Para cada estado de tensão apresentam-se duas figuras, correspondentes 

à tensão para um módulo de elasticidade instantâneo (esquerda) e devido à fluência (direita). 

 

A1.2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A1.2.1. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA1 

 

Fig. A1.1 – Deslocamentos máximos da estrutura a tempo infinito admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.2 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.3 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.2. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA2 

 

Fig. A1.4 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.5 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.6 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.3. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA3 

 

Fig. A1.7 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.8 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.9 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.4. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA4 

 

Fig. A1.10 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.11 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.12 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.5. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA5 

 

Fig. A1.13 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.14 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.15 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA6 

 

Fig. A1.16 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.17 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.18 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.7. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA7 

 

Fig. A1.19 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A1.20 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.21 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A1.2.8. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CA8 

 

Fig. A1.22 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 



Patologias em Alvenarias de Preenchimento Induzidas por Deformação dos Suportes 
 

1.ix 

 

Fig. A1.23 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A1.24 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 
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A2 

VISUALIZAÇÃO DE ALGUNS 
RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

NUMÉRICA EFECTUADA PARA O 
CASO EM QUE A LAJE INFERIOR É 
MAIS RÍGIDA DO QUE A SUPERIOR 

 

 

A2.1. GENERALIDADES 

Com o objectivo de ilustrar os resultados relativos à simulação numérica do comportamento da parede 

quando sujeita a uma deformação dos suportes, apresentam-se neste Anexo 2 alguns exemplos de 

saídas gráficas fornecidas pelo programa ROBOT para o caso em que a laje inferior é mais rígida do 

que a superior. Para cada estado de tensão apresentam-se duas figuras, correspondentes à tensão para 

um módulo de elasticidade instantâneo (esquerda) e devido à fluência (direita). 

 

A2.2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A2.2.1. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB1 

 

Fig. A2.1 – Deslocamentos máximos da estrutura a tempo infinito admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.2 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.3 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.2. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB2 

 

Fig. A2.4 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.5 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.6 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.3. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB3 

 

Fig. A2.7 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.8 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.9 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.4. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB4 

 

Fig. A2.10 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.11 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.12 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.5. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB5 

 

Fig. A2.13 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.14 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.15 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB6 

 

Fig. A2.16 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.17 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.18 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.7. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB7 

 

Fig. A2.19 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.20 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.21 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A2.2.8. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CB8 

 

Fig. A2.22 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A2.23 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A2.24 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 
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A3 

VISUALIZAÇÃO DE ALGUNS 
RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

NUMÉRICA EFECTUADA PARA O 
CASO EM QUE A LAJE SUPERIOR É 

MAIS RÍGIDA DO QUE A INFERIOR 

 

 

A3.1. GENERALIDADES 

Com o objectivo de ilustrar os resultados relativos à simulação numérica do comportamento da parede 

quando sujeita a uma deformação dos suportes, apresentam-se neste Anexo 3 alguns exemplos de 

saídas gráficas fornecidas pelo programa ROBOT para o caso em que a laje superior é mais rígida do 

que a inferior. Para cada estado de tensão apresentam-se duas figuras, correspondentes à tensão para 

um módulo de elasticidade instantâneo (esquerda) e devido à fluência (direita). 

 

A3.2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A3.2.1. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC1 

 

Fig. A3.1 – Deslocamentos máximos da estrutura a tempo infinito admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.2 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.3 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.2. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC2 

 

Fig. A3.4 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.5 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.6 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.3. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC3 

 

Fig. A3.7 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.8 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.9 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.4. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC4 

 

Fig. A3.10 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.11 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.12 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.5. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC5 

 

Fig. A3.13 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.14 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.15 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC6 

 

Fig. A3.16 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.17 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.18 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.7. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC7 

 

Fig. A3.19 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.20 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.21 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 

 

 

A3.2.8. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA CC8 

 

Fig. A3.22 – Deslocamentos máximos da estrutura admitindo os efeitos da fluência 
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Fig. A3.23 – Distribuição das tensões de tracção na parede de alvenaria 

 

 

Fig. A3.24 – Distribuição das tensões de compressão na parede de alvenaria 
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