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Prefácio

No contexto atual a reabilitação constitui uma área vital da indústria da Engenharia Civil, sendo fundamental, para os vários espe-
cialistas, uma contínua aprendizagem sobre as temáticas que lhe são subjacentes.

Dada a importância estratégica desta área de atividade, a FCNET da Universidade Lusófona do Porto organizou, no dia 12 de maio 
de 2016, as V Jornadas dedicadas à Reabilitação de Infraestruturas e Edifícios (RIE 2016).

À semelhança das edições anteriores, o evento procurou apresentar-se como um fórum de discussão entre o universo académico e 
empresarial, privilegiando a permuta de experiências técnico-científicas, bem como a aquisição de novos conhecimentos, técnicas 
e tecnologias.

Esta publicação resulta da compilação das apresentações dos diversos oradores, acompanhadas por um breve resumo das respeti-
vas comunicações.

Nuno Correia dos Santos, Cristiana Ferreira, Hugo Rodrigues,  
João Rio, Joaquim Pais Barbosa, Leonel Ramos
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RESUMO

A construção de Aproveitamentos Hidroelétricos em Portugal teve recentemente um desenvolvimento relevante em face da apli-
cação do Plano Nacional de Barragens ao qual a EDP Produção dedicou um Plano Plurianual de Investimento (PPI) de significativo 
relevo enquanto entidade dona de obra. Também na qualidade de Projetista de barragens, centrais hidroelétricas e respetivas obras 
anexas a EDP Produção tem desempenhado um papel determinante nas especificações dos betões destas obras.

No enquadramento legal e normativo a durabilidade destas estruturas em betão e em betão armado não deverá ser inferior a 100 
anos pelo que os critérios e especificações destes materiais nos respetivos projetos têm em consideração a ação química das águas 
de contacto, as características relevantes das propriedades dos betões que influenciam a durabilidade e, em particular, os condi-
cionamentos de prazos de construção e de aplicação em obra, resultantes dos gradientes térmicos provocados por betonagens de 
elevados volumes correspondentes a aplicação do conceito de “betão em massa”. 

Assim, estas especificações fundamentam-se não no princípio da prescrição mas sim no princípio do desempenho que garanta a 
adequada durabilidade das estruturas de betão e de betão armado. Nesta apresentação procura-se descrever os principais mecanis-
mos de degradação dos betões e quais as especificações relevantes a considerar no projeto.
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DURABILIDADE DE INFRAESTRUTURAS HIDROELÉTRICAS

 Tipos de Estruturas hidráulicas

 Enquadramento regulamentar e normativo para definição de vida útil

 Processos de deterioração mais frequentes das estruturas hidráulicas

 Especificações dos betões com vista à durabilidade na vida útil das estruturas de betão e de 

betão armado

AGENDA
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TIPOS DE ESTRUTURAS EM 
APROVEITAMENTOS 
HIDROELÉCTRICOS

 Barragens (betão )

 Centrais hidroelétricas 
subterrâneas ou não (betão 
armado)

 Túneis de circuitos hidráulicos 
e de acessos revestidos ou 
não (betão 
armado/projetado)

 Descarregadores de Cheias 
(betão armado)

TIPOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS
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TIPOS DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

TIPOS DE BARRAGENS DE BETÃO

 Arco

 Arco Gravidade

 Gravidade

 Contrafortes 
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FASES DE PROJETO

 Anteprojeto

 Projeto (concurso)

 Projeto de Execução

GESTÃO DA CONSTRUÇÃO

- IDENTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES QUE AFECTAM A DURABILIDADE

- SELECÇÃO DE MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO 

- REQUISITOS DE DURABILIDADE

- CONDICIONANTES DE EXECUÇÃO (técnicas e de prazos)

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

- ESPECIFICAÇÕES DE CONTROLO DA QUALIDADE

- EQUIPAMENTOS E ACESSIBILIDADES

- ALTERNATIVAS DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO

- SELECÇÃO DE MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO 

- ADEQUABILIDADE AOS REQUISITOS DE DURABILIDADE

ACTIVIDADES RELACIONADAS COM A PERFORMANCE DO BETÕES
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VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
(BETÃO E BETÃO ARMADO)

Barragens e A.H. em exploração em Portugal – Idades (anos)
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VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
(BETÃO E BETÃO ARMADO)

QUAL O SIGNIFICADO DA VIDA ÚTIL NUM APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO ?

 Tempo de retorno do investimento?  E quanto? 35 anos ?

 Tempo de vida assumido pelo financiamento do projecto? 50 anos?

 Prazo da concessão ?

 Tempo de vida a partir do qual a estrutura não garante a segurança?

 Tempo de vida durante o qual a operacionalidade dos equipamento não exige excessivos 
custos de manutenção ?

 Tempo até à rotura das estruturas?

 E qual será o custo do abandono destas estruturas?    
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VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
(BETÃO E BETÃO ARMADO)

ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR E NORMATIVO EM PORTUGAL 

Decreto Lei 301/2007 de 23 de Agosto – estabelece a obrigatoriedade de definir a vida útil das 
estruturas de betão nas especificações do projeto;

Norma EN 206 – “Concrete Specification, performance, production and conformity”, define no 
seu Anexo Nacional as Categorias de vida útil segundo o Eurocódigo (NP EN 1990:2009 - ”Bases 
para o projecto de estruturas”);

Norma NP EN 13670 – “Execução de estruturas de betão” - define as Classes de Inspeção a 
considerar para as estruturas e componentes das estruturas;

Especificações do LNEC E 461, E 464 e E 465 – Estabelecem as regras aplicáveis a especificações de 
durabilidade do betão para estruturas de betão armado a partir da definição das respetivas 
Classes de Exposição Ambiental.
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VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
(BETÃO E BETÃO ARMADO)

Categorias de Vida Útil segundo NP EN 1990:2009 (EC0) Q 2.1 

Os níveis de inspeção (execução) devem satisfazer os princípios definidos no EC0, de 
acordo com o Quadro B.5 seguinte:

Níveis de Inspecção Características Requisitos
IL 3 Inspecção alargada Inspecção por terceiros

IL 2 Inspecção normal Insp. acordo com os proced. da organização

IL 1 Inspecção normal Inspecção pelo próprio
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VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
(BETÃO E BETÃO ARMADO)

Classes de Execução das Obras de Betão segundo NP EN 13670
(Quadro A do Anexo nacional) 
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VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS 
(BETÃO E BETÃO ARMADO)

COM  BASE NAS ESPECIFICAÇÕES REFERIDAS:

A CATEGORIA DE VIDA ÚTIL DOS PROJETOS DAS ESTRUTURAS DE BETÃO E DE BETÃO ARMADO EM 
APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS DEVERÁ SER DA CATEGORIA 5, ISTO É COM UMA VIDA ÚTIL 

100 ANOS 

A CLASSE DE EXECUÇÃO A ADOTAR DURANTE A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BETÃO E DE 
BETÃO ARMADO EM APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS DEVERÁ SER 

CLASSE 3 
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA);

 Fendilhação térmica durante a construção, em idades jovens;

 Fendilhação em serviço por efeito de deslocamentos/tensões;

 Reações sulfáticas internas (RSI), combinadas ou não com a formação etringite
retardada;

 Ação da água de contacto com as estruturas, permanentemente submersas, 
parcialmente submersas (Carbonatação, Lixiviação, etc.);

 Fenómenos  de cavitação/ abrasão-erosão;

 Ações gelo-degelo (em certas circunstâncias);

 Ataques químicos de outras naturezas (cloretos, sulfatos, amónia, ácidos, etc.).
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Deformação do betão fresco (assentamento plástico, deform. cofragens);

 Deficiente preparação de juntas de betonagem;

 Insuficiente cura do betão aplicado;

 Retração excessiva;  

 Variação excessiva do doseamento das misturas; 

 Rendimentos de colocação insuficientes para as dimensões da peça (juntas de 
betonagem não desejadas).

(cont.)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem de Pracana

Reabilitação estrutural e remodelação do aproveitamento em 1991-93  
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem de Pracana

 FENDILHAÇÃO

- Fissuras importantes na face de jusante
entre a alma e a cabeça dos contrafortes;

- Fissuras verticais com expressão nas
almas, junto à fundação (juntas de 
construção;

- Fissuras nas juntas de construção
horizontais.

 REPASSES

- Repasses de água através de fissuras
horizontais (juntas de betonagem) com 
excessive carbonatação.
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem de Pracana

- Solução de reabilitação:

- Injeções com resinas epóxi e cimentícias;

- Membrana de impermeabilização em PVC 
no paramento de montante.
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem do Alto Ceira

Tipo: arco delgado em betão

 Altura – 36 m;

 Coroamento – 120 m;

 Entrada serviço – 1949;

 Espessura:

 Coroamento – 1,5 m;

 Fundação – 4,5 m.   
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem do Alto Ceira

Deslocamentos verticais progressivos

do coroamento

1989 - 2006
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem do Alto Ceira

Sinais de degradação
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Reação Álcali Agregado (RAA)

Barragem do Alto Ceira

Reparação da barragem existente

demasiado onerosa!

Construção de uma nova barragem
a jusante e demolição parcial da 
antiga.

Nova 
barragem

Antiga
barragem
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Especificação LNEC E 461 Betões, Metodologias para prevenir reações expansivas internas

 Reação Álcali Agregado (RAA)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Fixação do nível de prevenção  LNEC E461

 Reação Álcali Agregado (RAA)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Fixação do nível de prevenção  LNEC E461

 Reação Álcali Agregado (RAA)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Medidas de prevenção possíveis:

a) Controlar a alcalinidade da solução dos poros do betão;
b) Evitar a presença de um teor crítico de sílica reativa;
c) Controlar a humidade e manter o betão num estado relativamente seco;
d) Modificar as propriedades do gel formado de modo a não ser reativo.

Aplicação de medidas preventivas a cada um dos níveis de prevenção:

P1: não será necessário tomar medidas.
P2: aplicar uma das medidas referidas.
P3: aplicar pelo menos duas das medidas referidas.

Fixação do nível de prevenção  LNEC E461

 Reação Álcali Agregado (RAA)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Explicitação das medidas preventivas:
Limitar o teor em álcalis no betão: Agregados da Classe I ……   sem exigência

Agregado da Classe II ……. ≤ 3,0 kg/m3 de betão (*)
Agregado da Classe III …… ≤ 2,5 kg/m3 de betão 

(*) proteção contra a ocorrência de reação expansiva nos betões com agregados da Classe II usando as seguintes adições do tipo 
II (EN 206) e com as quantidades:

-10% se só for utilizada Sílica de Fumo (D);
- 30% se só for utilizada cinza volante siliciosa (V);
- 50% se só for utilizada escória granulada de alto forno moída (S);
- pelo menos 50% de mistura na proporção 5D + 5/3 V + S  

Evitar a presença de um teor crítico de sílica reativa: 
Usando misturas de agregados da Classe II com Classe I.
A avaliação das misturas deve ser efetuada.

Controlar a humidade e manter o betão num estado relativamente seco: 
Revestimentos de proteção nas estruturas de betão ou outros adequados ao efeito.

Modificar as propriedades do gel formado de modo a não ser reativo: 
Inclusão de sais de lítio na água de amassadura nas seguintes dosagens mínimas:

- Classe II – 3,75 kg de solução a 30% LiNO3 por kg de (Na2O)eq no betão.
- Classe III – 5,95 kg de solução a 30% LiNO3 por kg de (Na2O)eq no betão.

Fixação do nível de prevenção  LNEC E461

 Reação Álcali Agregado (RAA)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

Nome da Barragem Tipo de Agreg. grosso Tipo de Agreg. fino

Baixo Sabor – escalão montante
Granito britado – Classe II 

Baixo Sabor – escalão de jusante

Ribeiradio-Ermida escalão montante
Granito britado Classe I/II Areias naturais reativas

Ribeiradio-Ermida escalão jusante

Alto Ceira (Nova Barragem) Granito britado - Classe II

Foz Tua Granito britado - Classe II Areias naturais reativas

Fridão – aprov. Montante Granito britado –
Não Reativo Areias naturais (*)

Fridão – barragem jusante

(*) proveniência e características a indicar pelo empreiteiro.

Tipos e classificação da reatividade potencial aos álcalis dos  agregados 
utilizados nos aproveitamentos recentemente construídos

 Reação Álcali Agregado (RAA)
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Riscos de fissuração por gradientes térmicos na construção – tensão de 
tração instalada
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

 Riscos de fissuração por gradientes térmicos na construção – tensão de 
tração instalada
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PROCESSOS DE DETERIORAÇÃO MAIS 
FREQUENTES DAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

y = 8,1858ln(x) + 62,926
R² = 0,929

y = 11,072ln(x) + 44,722
R² = 0,9681

y = 10,492ln(x) + 29,767
R² = 0,9768
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SELEÇÃO DO LIGANTE

 Minimização de riscos
de fissuração térmica; 

 Prevenção de RAA e 
RSI; 

 desempenho
ambiental estrutura. 

A utilização de uma estrutura cimentícia constituída por cimento CEM I (EN 197) e Cinza Volante (EN
450) com proporção de cinza entre 30% e 65%, responde adequadamente aos requisitos de
durabilidade (RAA+RSI+Térmica), desde que o desempenho do respetivo betão cumpra com os
valores especificados (v. slides seguintes).



35

ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Definição da 
agressividade química 
das águas e dos solos 
em contacto com os 
betões 

segundo EN 206
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Agressividade 
química da água

Índice I Teor em iões 
agressivos 
(mg/l)   (*) 

Valor do poder 
incrustante 

(mg/l)

Elevada I ≥ 0
≥ 300 - - -
- - - > + 25

Moderada
I ≥ 0 < 300 < +25
I < 0 > 300 - - -

Agressividade química das águas
de  contato com os betões

 Água incrustante ( I < 0 )

ou

 Água não incrustante ( I ≥ 0 )

Índice I – diferença entre o valor do pH antes e depois do contato com o 
carbonato de cálcio. 

(*) soma do teor dos iões agressivos: Sulfatos, Sulfuretos, Amónia e 
Magnésio

Fonte: Sousa Coutinho, A. – Fabrico e Propriedades do Betão, LNEC, Lisboa, 1973
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Agressividade química 
das águas de  contato 
com os betões

 outros métodos 

Índice de Langelier:  i = pH + log C + log A + 0,025 T – 0,011 S (1/2) – 12,3.
C é a dureza carbonatada da água (mg CaCO3/l);
A é a alcalinidade (mg CaCO3/l); 
T é a temperatura da água entre 0ºC e 25ºC
S é total de sais dissolvidos (mg/l) com limite máximo de 1000mg/l.   

Parâmetro Valores limite Classificação da agressividade

pH

≤ 6 Elevado potencial agressivo

6 < pH ≤ 8
Aguas equilibradas mas poder
dissolvente para TSD baixos

8 < pH ≤ 10 Baixo ou nulo potencial agressivo

pH > 10
Potencial agressivo para os minerais
silicatados

TSD

≤ 100 Elevado poder dissolvente

100 < TSD ≤ 300
Baixo poder dissolvente e moderado
potencial agressivo

300 < TSD ≤ 800 Baixo ou nulo potencial agressivo

TSD > 800
Elevada probabilidade de conter iões
agressivos ao betão

i

i ≤ (-3) Aguas fortemente agressivas
(-3) < i ≤ (-1) Aguas medianamente agressivas
(-1) < i ≤ 1 Aguas pouco agressivas

i < 1 Aguas não agressivas

Fonte: Santos Silva, H -.Estudo de envelhecimento 
das barragens de betão e de alvenaria –alteração 
físico-química dos materiais – Tese para grau de 
Especialista, LNEC, Lisboa 1992
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Classe 
Exposição 
Ambiental

Relação A/C 
máxima

Dosagem 
Mínima cimento 

(kg/m3)

Classe de 
Resist. 
Mínima

Tipos de cimento 

XA1
0,55 320 C30/37

1º caso:
IV/A (Referencia) ; IV/B ; 
III/A ; III/B ; V ; II/B(*) ; 

II/A-D                                                        
---------------------------------

2º caso : 
I ; II/A (*)

0,50 340 C35/45

XA2
0,50 340 C35/45

0,45 360 C40/50

XA3 0,45
360 C35/45

380 C40/50

 Ação da agressividade química (Especificações mínimas do betão Segundo E464) 
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

 Classificação da exposição ambiental devida à carbonatação (EN 206)
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

 Ação da carbonatação – Especificação cf. E464

para, 100 anos de vida útil :
-a diminuição da relação água/cimento em 0,05;
- a dosagem mínima de cimento ser aumentada em 20 kg/m3

- a classe de resistência em compressão ser aumentada 2 classes
de C30/37 para C40/50 e de C35/45 para C45/55
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Betão em 
massa

Elevadas seções 
(esp. > 0,80 m)

Elevadas dosagens 
(E464)

Riscos elevados 
de fendilhação

térmica
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

PROPRIEDADES DE DESEMPENHO EQUIVALENTES ASSOCIADAS AOS 
REQUISITOS DE DURABILIDADE PARA AS ACÇÕES AMBIENTAIS REFERIDAS:

- Permeabilidade à água (*):
- capilaridade (dimensão dos poros capilares e porosidade total) (**)
- permeabilidade à água
- porosidade do betão

- Permeabilidade ao Ar (Oxigénio) (***)

- Redução do efeito de retração em casos especiais (aos 28 d < 220 x 10(-6))

Fontes bibliográficas: 
(*) The Concrete Society- Permeability testing of site concrete – a review of methods and experience, Report No. 31, p.95, London, 1988 
(**) Hall, C.–Water sortivity of mortars and concretes: a review – Magazine of Concrete Research, nº41, issue 147, pags 51-61, Elsevier Ltd, Jun 1989 
(***) Especificação LNEC E 465

As especificações da E464 para 100 anos de vida útil condicionam a execução de estruturas
de betão em grandes massas (especialmente as estruturas armadas), devido à inerente
dosagem de ligante que tais classes de resistência exigem para os betões, com riscos
elevados de fissuração térmica e retração.



43

ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Os valores especificados para o coeficiente de capilaridade à água em estruturas hidráulicas
de betão pode ser considerado:

a) para zonas e componentes de níveis muito exigentes (elevada agressividade da água em
elementos não acessíveis);

S < 0,15  kg / (m2.h(1/2))  

b) para zonas e componentes de média exigência (agressividade moderada da água em
elementos não acessíveis)

S < 0,20 kg / (m2.h(1/2))

b) para zonas e componentes de exigência baixa (baixa agressividade da água)

S < 0,30 kg / (m2.h(1/2))
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Os valores de absorção de água (porosidade do betão) segundo E394

a) para zonas das estruturas não submersas e zonas com ciclos molhagem/secagem
≤ 12%

b) para zonas das estruturas submersas ≤14%

Para o valor da penetração de água sob pressão, utilizamos os referenciais reportados 
pela Concrete Society de:

-máxima penetração de 35mm para estruturas de betão armado em zonas agressivas ou 
em estruturas  e componentes mais suscetíveis;

-máxima penetração de 50 mm para estruturas de betão armado correntes; e

- máxima penetração de 70mm para estruturas de betão sem armaduras.
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

Especificação LNEC E465 no seu Anexo A, determina que a qualidade do betão de recobrimento das 
armaduras (c min,dur = 40mm) de uma estrutura da classe 6 terá a necessária resistência à carbonatação, 
considerando que seja executada: 

- com uma classe de fiabilidade  RC3, conforme NP EN 1990:2009, para níveis de inspeção IL3 e com 
cimentos do tipo CEM IV,

o coeficiente mínimo de permeabilidade ao ar deverá ser de K60HR = 0,41 x 10 -16 m2, valor considerado 
equivalente ao obtido com ensaio realizado pelo método do CEMBUREAU descrito na Especificação 
LNEC E392.

Valores especificados do coeficiente de permeabilidade ao oxigénio para as estruturas
hidráulicas de betão armado:

a) para zonas das estruturas armadas não submersas e zonas com ciclos
molhagem/secagem;

K60HR < 5 x 10 -17 m2

b) para zonas das estruturas armadas submersas
K60HR < 10 x 10 -17 m2
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ESPECIFICAÇÕES DOS BETÕES

COM VISTA À DURABILIDADE NA VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS DE BETÃO E DE BETÃO ARMADO 
Exemplo

Classe Resistência Dmax Dos.Min.
Ligante

REL.Max.
A/L

Classe
Abaixam.

Classe
Imperm.

Abs.
Agua

Coef.
Capilarid.

Permeab.
Oxigénio

Retracção
(x10-6)

Tipo 28 d 90 d (mm) kg/m³ --- --- Classe(²) % 10-2 kg/m²xh^1/2 x10-17m/s 7 d 28 d

NP EN 
206

(1) NP EN
206

NP EN
12350-2

NP EN
12390-8

LNEC
E394

LNEC
E393

LNEC 
E392

LNEC
E398

1.1 C12/15 --- 75 250 0,55 S1/S2 A --- --- --- --- ---

1.2(3) C20/25 --- 38 280 0,55 S1/S2 A --- --- --- --- ---

2.1 --- C30/37 38 300 0,45 S2, S3 B ≤ 12 ≤ 15 ≤ 5 --- ---

2.2 --- C30/37 19 300 0,45 S2, S3 B ≤ 12 ≤ 15 ≤ 5 --- ---

2.3 --- C30/37 19 300 0,45 S4 ou SF3 B ≤ 12 ≤ 15 ≤ 10 --- ---

3.1 C25/30 --- 38 280 0,50 S3, S4 B ≤ 12 ≤ 20 ≤ 10 --- ---

3.2 C25/30 --- 19 280 0,50 S3, S4 B ≤ 12 ≤ 20 ≤ 10 --- ---

4.1 --- C30/37 38 360 0,45 S3, S4 B ≤ 12 ≤ 15 ≤ 5 ≤150 ≤220

4.2 --- C30/37 19 400 0,45 S2, S3 B ≤12 ≤ 15 ≤ 5 ≤150 ≤220

5.1 --- C30/37 19 320 0,45 SF2(4) --- ≤12 --- --- ≤150 ≤220

6.1 C25/30 --- 38 280 0,50 S2, S3 --- ≤14 --- --- --- ---

6.2 C25/30 --- 19 280 0,50 S2, S3 --- ≤14 --- --- --- ---

7.1 C30/37 --- 38 300 0,50 S2, S3 B ≤12 --- --- --- ---

7.2 C30/37 --- 19 300 0,50 S2, S3 B ≤12 --- --- --- ---

8.1 C30/37 --- 9,5 350 0,40 SF2(4) B ≤12 ≤ 15 ≤ 5 Não retráctil (5)

9.1 C30/37 --- 9,5 350 0,40 S3, S4 B ≤12 ≤ 15 --- ≤150 ≤220
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CONCLUSÕES:

 Com as especificações baseadas no desempenho em substituição dum valor
elevado para a classe de resistência do betão, tornamos compatível a execução de
estruturas armadas e não armadas de “betão em massa” sem pôr em risco a
fissuração térmica e a durabilidade para 100 anos de vida útil;

 A adoção de idades de referência mais avançadas que os 28 dias para a avaliação
do desempenho das propriedades de durabilidade dos betões, contribui ainda
para a redução dos riscos de sobredosagens desnecessárias e consequente
redução de custos de execução;

 A consideração de idades de referência mais avançadas contribui ainda para que
as espessuras das camadas de betonagem sejam compatíveis com os prazos de
execução da obra.
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Projeto de reabilitação do Real Vinícola

projeto de reabilitação do real vinícola
ana raquel campos e matos
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RESUMO

O edifício do Real Vinícola foi edificado entre 1897 e 1901, sendo um grande complexo industrial constituído por diversos edifícios, 
que ocupa o perímetro de um quarteirão e possui no seu interior um grande pátio onde terminava a linha férrea, que fazia a ligação 
às docas do porto de Leixões.

Os edifícios têm coberturas em madeira assentes em paredes exteriores de alvenaria de pedra e apresentam diferentes estados de 
conservação. Um dos edifícios tem um piso adicional constituído por uma laje de abóbadas em alvenaria de tijolo, suportada por 
uma estrutura metálica. Nas extremidades deste edifício localizam-se dois torreões que apresentam um piso adicional.

O projeto iniciou-se em 2014 e está neste momento em construção. O GEG desenvolveu os projetos de execução de estruturas e 
especialidades e, neste âmbito, desenvolveu esta apresentação com foco nos resultados da inspeção preliminar, definição do plano 
de inspeção e definição das soluções de reabilitação preconizadas.

A Inspeção preliminar permitiu obter as informações que serviram de base às decisões estratégicas de reabilitação adotadas, que 
consistiram no tratamento e reabilitação dos elementos existentes, salvo algumas situações particulares em que se adotaram novas 
estruturas para suportar as cargas adicionais previstas em projeto ou se enquadrar na legislação atual.

O projeto, tanto de arquitetura como de estruturas e especialidades, baseou-se no princípio da reversibilidade preservando a inte-
gridade da estrutura original sempre que possível.

As paredes de alvenaria de pedra apresentam uma tipologia variável e uma desagregação generalizada, com destaque do reboco 
e fendilhação em locais pontuais (em algumas aberturas e no torreão sul do edifício C onde as fissuras apresentam uma espessura 
significativa e orientação diagonal). Foram definidas soluções de reabilitação, tratamento das fissuras e um tratamento específico 
para o torreão, que consistiu no encamisamento das paredes e costura das paredes resistentes nos cantos.

Os pisos com elementos metálicos e abóbodas de alvenaria apresentam patologias nos pisos de abóbodas - desagregação, degrada-
ção do reboco e destaque dos elementos de alvenaria – e corrosão generalizada dos elementos metálicos (não tendo sido possível 
avaliar o seu estado de progressão). Foram definidas soluções de reabilitação ou substituição dos elementos.

As coberturas em madeira apresentam distintos estados de conservação, apresentando algumas patologias, em particular nas seções 
de apoio e, em alguns casos, com o colapso de asnas e coberturas. Foram definidas soluções preventivas, de proteção e de reforço.



51

Index

1. GEG 2. O Plano 3. História do 
Edifício

4. Caracterização / 
Projeto

5. Inspeção 
preliminar / Plano 

de Inspeção

6. Ações de 
Reabilitação e 

Reforço



52

Engineering structures for life
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GEG – Engineering Structures for Life

O GEG é uma empresa internacional de consultoria e serviços de 

engenharia, fundado em 1987 e com sede no Porto. 
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Serviços

Desenvolvimento de negócios – Concursos & Estudos

Gestão de projetos e Gestão de programas

Consultoria técnica especializada

Assistência técnica e Fiscalização

Análises de Risco e Value Engineering

Projetos e estudos de engenharia

Estudos de geologia

Estudos de viabilidade

Projetos de engenharia multidisciplinares

Coordenação
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O Plano
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História do Edifício
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Edifício da Real Companhia Vinícola - História

Edificado entre 1897 e 1901 pela 

sociedade Meneres & Cª, o edifício da 

Real Companhia Vinícola é um grande 

complexo industrial cujo projeto é 

da autoria do Engenheiro António da 

Silva.

Classificado como MIP - Monumento 

de Interesse Público
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Edifício da Real Companhia Vinícola - História

Primeiro  Plano  de  Urbanização  de  Matosinhos



62

Edifício da Real Companhia Vinícola - História
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Edifício da Real Companhia Vinícola - História
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Edifício da Real Companhia Vinícola - História

O programa original da estrutura 

pouco se alterou, à exceção de um 

torreão  edificado  em  1903,  e  das  

obras  de decoração da  fachada, 

executadas em 1929. 
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Edifício da Real Companhia Vinícola - História

No entanto, a sociedade Meneres & 
Cª faliu no ano de 1930, levando ao  
encerramento da  Real  Vinícola,  e  à  
progressiva  degradação  do 
antigo  complexo  industrial. 

Funcionou ainda, após o seu 
encerramento, durante vários anos, 
como alojamento da população 
ribeirinha que ficou sem as 
suas habitações aquando da 
construção das docas do porto 
de Leixões, e ainda, várias 
décadas depois, desempenhou as 
mesmas funções relativamente aos 
retornados das ex-colónias 
portuguesas em África.
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Caracterização / Projeto
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Caracterização / Projeto
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Caracterização / Projeto

Edifício A
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Caracterização / Projeto

Edifício A
• Execução de um novo piso térreo

• Tratamento e reabilitação das 

paredes de alvenaria de pedra

• Ações de reabilitação/reforço 

relativamente às asnas de cobertura.

• Entre este edifício e o edifício G será 

instalado um reservatório de 

incêndio, em betão armado.
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Caracterização / Projeto

Edifício B
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Caracterização / Projeto

Edifício B
• A solução estrutural do piso térreo deste 

edifício consiste na execução de piso 

térreo à cota 11,32m, acrescido de uma 

laje aligeirada de vigotas a cota superior

• Demolição do segundo piso elevado

• Tratamento e reabilitação das paredes de 

alvenaria de pedra

• Ações de reabilitação/reforço 

relativamente às asnas de cobertura
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Caracterização / Projeto

Edifício C
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Caracterização / Projeto

Edifício C
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Caracterização / Projeto

Edifício C
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Caracterização / Projeto

Edifício C
A maior parte das atividades será essencialmente de 

reabilitação e reforço.

A construção de nova estrutura inclui:

• o segundo piso elevado do torreão norte

• as escadas de madeira que serão integralmente 

substituídas

• as escadas exteriores novas de betão branco armado

(com impacto no edifício) com secção em caixão fechado 

• Soluções de fundações com microestacas

• Estrutura de apoio ao monta-cargas em estrutura 

metálica

• O novo piso térreo irá incluir galerias técnicas (que 

atravessarão as paredes pontualmente)
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Caracterização / Projeto

Edifício E e F
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Caracterização / Projeto

Edifício E
• Restaurante

• Tratamento e reabilitação das paredes de 

alvenaria de pedra

• Execução do piso térreo

• Ações de reabilitação/reforço 

relativamente às asnas de cobertura

• Pequenas estruturas independentes de 

apoio ao restaurante.

Edifício F
• Utilização não definida

• Nova cobertura

• Tratamento e reabilitação das 

paredes de alvenaria de pedra

• Execução do piso térreo

• Quatro pequenas estruturas de 

betão armado para casas de banho
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Caracterização / Projeto

Edifício D
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Caracterização / Projeto

Edifício D

Edifício de apoio à casa de Arquitetura

• Reconstituição da cobertura em 

asnas de madeira

• Execução de um novo piso térreo

• Tratamento e reabilitação das 

paredes de alvenaria de pedra
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Caracterização / Projeto

Edifício G
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Caracterização / Projeto

Edifício G

Edifício para escritórios
• Nova cobertura em estrutura de madeira
• Piso térreo
• Reabilitação das paredes de alvenaria
• Projeto de especialidades

No extremo sul deste edifício estarão 
localizadas as áreas técnicas. 

Prevê-se a construção de um piso 
intermédio para suporte dos chillers
(em betão armado)

Atenção particular ao ruido
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Caracterização / Projeto

Edifício H
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Caracterização / Projeto

Edifício H
Edifício da Orquestra Jazz

Zona 1. Sala de ensaios

Pé direito duplo;

Cobertura com asnas de madeira

Passadiço metálico e escada metálica
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Caracterização / Projeto

Edifício H

Edifício da Orquestra Jazz 

Zona 2. Piso elevado adicional

• Laje aligeirada de vigotas

• Solução de pórticos em betão armado

• Fundações com microestacas

• Ligação da laje às paredes de alvenaria / 

contraventamento
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Inspeção preliminar / Plano de Inspeção
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Inspeção

Investigação visual preliminar

Outputs:

• Relatório de inspeção visual 

preliminar

• Plano de inspeção (a realizar)

Deram suporte ao:

• Projeto (definição de soluções a 

aplicar consoante os resultados do 

plano de inspeção).
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Inspeção – Alvenaria de Pedra

Paredes de Alvenaria de Pedra

Caracterização

Edifício B

Edifício C
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Inspeção – Alvenaria de Pedra

Paredes de Alvenaria de Pedra

Estado
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Paredes de Alvenaria de Pedra

Patologia do torreão sul

Inspeção – Alvenaria de Pedra
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Plano de Inspeção geral para as 

alvenarias de pedra

• Análise da constituição e da técnica 

construtiva das paredes;

• Análise visual complementada com a 

utilização de fio-de-prumo, nível de bolha;

• Medição do teor de humidade;

• Ensaio de dureza superficial.

ANÁLISE PARTICULAR DE ZONAS 
DANIFICADAS

• Avaliar o comportamento das 

fissuras no tempo;

• Identificação das propriedades 

mecânicas da parede e avaliação 

do estado de tensão in situ

(ensaio com macacos planos);

• Conhecimento da composição das 

paredes e características 

mecânicas dos materiais (ensaio 

sónico).

• Inspeção visual das Fundações

Inspeção – Alvenaria de Pedra
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Piso com elementos metálicos e 
abóbodas de alvenaria de tijolo / outros 
elementos metálicos

Inspeção – Elementos metálicos e abóbodas
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Piso com elementos metálicos e 
abóbodas de alvenaria de tijolo

Estado

Inspeção – Elementos metálicos e abóbodas
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Piso com elementos metálicos e 
abóbodas de alvenaria de tijolo

Estado

Inspeção – Elementos metálicos e abóbodas
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Plano de Inspeção geral para estruturas metálicas e piso com 

alvenaria

Resultados pretendidos:

• Definição da geometria dos elementos

• Conhecimento das características dos materiais

• Avaliação de danos estruturais

• Determinação das seções resistentes.

• Após a limpeza e decapagem realizar novamente uma detalhada 

inspeção visual (realizando eventual desmonte, em casos pontuais; ou 

aproveitando aberturas que se irão realizar)

Inspeção – Elementos metálicos e abóbodas
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Inspeção – Madeira

Coberturas em Madeira

Caracterização

• Os edifícios, que originalmente apresentavam coberturas de asnas de madeira 

revestidas a telha, apresentam agora distintos estados de conservação. 

• Os edifícios D e E não apresentam qualquer cobertura

• Os edifícios G e H apresentam uma cobertura parcial, com sinais de grande degradação

• Os edifícios A, B, C e F ainda apresentam a cobertura supostamente original em asnas 

de madeira, que será reabilitada.
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Inspeção – Madeira

Coberturas em Madeira

Estado
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Inspeção – Madeira

Coberturas em Madeira

Estado
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Inspeção – Madeira

Coberturas em Madeira

Plano de Inspeção

O objetivo da informação a obter na Inspeção 

é para cada elemento de madeira, optar pela 

sua manutenção ou substituição, parcial ou 

integral, e pelas soluções de tratamento ou 

reforço que melhor se adaptem à estrutura 

existente. 

Uma análise completa terá que incluir 

as seguintes componentes:

• Capacidade resistente 

• Classe de qualidade (defeitos 

apresentados) 

• Deformações dos elementos e 

degradação mecânica

• Degradação biológica (tipo, 

extensão e atividade)

• Teor de Humidade

• Espécie de madeira
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Inspeção – Madeira

Coberturas em Madeira

Plano de Inspeção

1. Exame Visual

2. Classe de resistência de acordo com EC5
Ensaio ao corte – NP 623
Ensaio à compressão – NP 618
Ensaio à Flexão – NP 619
Massa volúmica – NP 616

Identificação da Espécie de 
madeira – Ensaios a corotes.
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Inspeção – Madeira

Coberturas em Madeira

Plano de Inspeção

3. Avaliação da classe de qualidade

Observação visual dos elementos estruturais, Norma 

europeia EN 14081

4. Degradação Mecânica

Observação visual

Ensaios complementares: ultrassons e resistografia

5. Degradação Biológica

Sistema não destrutivo de percussão (martelo)

Medição do teor de humidade; Lâmina metálica

Deteção de insetos xilófagos

Análise conjunta de ultrasons e resistografia
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Inspeção – Prospeção geológica
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Ações de Reabilitação e Reforço
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Estratégia de Intervenção

Projeto – Alvenaria de Pedra

Inspeção

Reabilitação

Correção
Sobrecargas 
adicionais

Pelo que as paredes de alvenaria de pedra terão 
apenas que garantir a reposição da sua resistência 
original e que, relativamente à ação sismo, estas serão 
autoportantes.
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Tratamento generalizado

• Remoção do reboco e remoção parcial da 

argamassa das juntas 

• Refechamento das juntas

• Reconstituição da secção do elemento

• Cinta de coroamento em betão armado

• Gateamento com grampos de aço (fissuras)

Projeto – Alvenaria de Pedra

Durante a obra:
• Monitorização do edifício 

aquando a operação de 

reabilitação

• Monitorização das fissuras
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Projeto – Alvenaria de Pedra

Reforço no Torreão Sul
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Projeto – Elementos metálicos e abóbodas

Inspeção

Reabilitação

Reforço
Substituição

Estratégia de Intervenção
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Abóbodas de alvenaria de tijolo

Intervenção

Duas diferentes abordagens, consoante o 

estado de conservação do piso:

1. Fendas de pequena expressão ou 

degradação do reboco

2. Fendas de grande expressão, com 

desagregação do material e 

desalinhamento da alvenaria

Projeto – Elementos metálicos e abóbodas
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Estrutura metálica

Intervenção

1. Limpeza e Preparação da Superfície

• Remoção de qualquer vestígios e 

corrosão;

• Eliminação de fendas ou vazios

• Suavização de cantos vivos

• Decapagem de todas as superfície

2. Pintura de proteção

3. Substituição / Reforço

Projeto – Elementos metálicos e abóbodas
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Projeto – Madeira

Avaliação / 
Inspeção Limpeza Tratamento 

fissuras

Proteção
Reforço

Substituição

Estratégia de Intervenção

Avaliação do grau de afetação e o 
tipo de agentes de degradação da 
madeira. 

incluindo remoção da zona 
afetada da madeira;

Com resina epoxi



110

Projeto – Madeira

• Aplicação do produto químico protetor 
adequado por impregnação ou 
superficial, consoante o grau de 
ataque;

• No caso de se tratarem degradações 
devidas à humidade, a origem desta 
deverá ser sempre eliminada;

• No caso de degradações com origem 
biológica, existem diferentes 
tratamentos consoante o tipo de fungos 
que estejam na sua origem. 

Proteção
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Projeto – Madeira

Reforço dos elementos de madeira

Reforço / 
Substituição

Consolidação e Estabilização de Fissuras

Substituição Integral da peça de madeira

Substituição da madeira degradada por madeira sã, 
ligada com elementos de fixação metálica
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Reabilitação de vias-férreas. 
Aspetos da substrutura.

Eduardo Fortunato
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil

reabilitação de vias-férreas. aspetos da substrutura
eduardo fortunato
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RESUMO

Após alguns anos em que o transporte ferroviário teve um declínio acentuado, ultimamente tem vindo a assistir-se, em vários países, 
à modernização de linhas antigas, nomeadamente procedendo à reabilitação da via-férrea. O desempenho exigido atualmente ao 
transporte ferroviário e, por consequência, às viasférreas, no que se refere à qualidade de circulação, ao volume e tipo de tráfego a 
suportar e à durabilidade e eficiência económica da infraestrutura, exigem que a sua conceção e construção sejam feitas com base 
numa abordagem mecanicista e que os processos de manutenção e de reabilitação sejam conduzidos de forma eficiente, com base 
nas necessidades reais e no conhecimento do desempenho da estrutura.

Para responder às novas exigências técnicas, aumentar a vida útil dos elementos da via e diminuir os custos do ciclo de vida da in-
fraestrutura, têm vindo a ser desenvolvidos estudos no sentido de melhor conhecer o comportamento dos sistemas, de obter mate-
riais mais adequados e de implementar processos mais eficientes, particularmente no âmbito da reabilitação. As soluções a adotar 
em cada caso dependem das características físicas e mecânicas dos materiais, da tecnologia disponível e das condições de execução, 
nomeadamente no que se refere à envolvente física e às restrições relacionadas com a operação da via.

A reabilitação pode contemplar a substituição da superstrutura (carris, travessas e balastro ferroviário), assim como o melhoramen-
to da substrutura (zona superior da fundação da via, usualmente considerada até cerca de 2 m de profundidade abaixo da base das 
travessas). Este melhoramento pode passar pela construção de camadas de reforço, proceder ao tratamento dos solos da fundação 
com ligantes, ou mesmo substituição desses solos por outros de melhor qualidade.

Durante a reabilitação das vias férreas podem existir vantagens técnicas, económicas e ambientais em manter, se possível, os ma-
teriais existentes, em particular a camada de balastro ferroviário contaminado com solos finos, sob as novas camadas de reforço.

Neste trabalho apresentam-se alguns aspetos relacionados com o funcionamento da via-férrea e respetivo processo de degradação, 
com a metodologia a levar a cabo no âmbito dos processos de reabilitação e as possíveis soluções de reforço. Relatam-se ainda os es-
tudos desenvolvidos no âmbito da reabilitação de uma linha férrea antiga, essencialmente dedicada ao transporte de mercadorias.
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Reabilitação de vias-férreas.
Aspetos da substrutura.

• INTRODUÇÃO

• ELEMENTOS DA VIA-FÉRREA E RESPETIVO FUNCIONAMENTO

• PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO DA VIA

• METODOLOGIA DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO

• SOLUÇÕES DE REFORÇO

• CASO DE ESTUDO

• CONSIDERAÇÕES FINAIS
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INTRODUÇÃO

• A reabilitação de vias-férreas antigas tem sido levada a cabo em vários países.

• Usualmente procede-se à substituição da superstrutura (carris, travessas e balastro) e
ao melhoramento das camadas superiores da fundação.

• A heterogeneidade dos materiais da substrutura impõe a realização de estudos que
permitam proceder à sua caracterização física e mecânica.

• Existem vantagens em reutilizar os materiais existentes (técnicas, económicas e ambientais)

• É importante avaliar os condicionamentos a que infraestrutura está sujeita, os quais
podem limitar os trabalhos de reabilitação (património construído na envolvente da
linha, relevo dos terrenos, acessibilidade às zonas de obra, etc.).

• As soluções de reabilitação a implementar devem ser eficientes em termos técnicos,
económicos e ambientais.
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BalastroTravessas e carris Apoios e fixações

ELEMENTOS DA VIA-FÉRREA E RESPETIVO FUNCIONAMENTO
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Solicitações:
• Verticais

• Horizontais

Transversais

Longitudinais

(Selig e Waters, 1994, adaptado)

( ) ton10commm2 =≅+ rodamáxv Qδ

( ) ( ) )"("10
1 ondamáxvmáxv +− ≅ δδ

Transferência de carga numa via férrea 

Transferência de carga numa via-férrea (Esveld, 2001, adaptado)

=50 kPa

roda/carril

Eixo:  P=200 kN
Roda: Q=100 kN

Área          Nível     Tensão média sob o 
carril

carril/
palmilha

apoio/
travessa

travessa/
balastro

balastro/
substrutura

=1 GPa Desempenho: 
 estabilidade
 resiliência
 reduzidas deformações permanentes
 pouco desgaste dos elementos
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Linhas 
dedicadas à alta 

velocidade
(v≥250km/h)

Linhas 
renovadas 
para alta 

velocidade 
(>200km/h)

Linhas 
convencionais 
reabilitadas

Linhas 
convencionais

Linhas antigas 
(más condições)

Substrutura 30% 30% 36% 31% 32%
Drenagem 10% 18% 22% 23% 23%
Balastro 15% 25% 26% 23% 27%

Componentes da via 16% 11% 9% 12% 14%
Superfície do carril 29% 16% 7% 9% 4%

Influência dos diversos componentes sobre a 
durabilidade da via

Strange, 2008

PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO DA VIA
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Processos de degradação da camada de balastro

• rotura e esmagamento das partículas causados por ações mecânicas (obras e operação)

• desgaste provocado por ações físicas e químicas associadas ao meio ambiente
• contaminação por migração de partículas finas que ascendem da plataforma
• contaminação por materiais vertidos (carvão, areia) e por desgaste das travessas

Índice de contaminação (fouling index)
FI = P4 + P200

FI <   1 limpo
1 < FI < 10 moderadamente limpo

10 < FI < 20 moderadamente contaminado
20 < FI < 40 contaminado

FI≥ 40 muito contaminado

- alteração da granulometria do balastro 
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As principais causas podem estar relacionadas com:

• Solicitações excessivas
• Deficientes características dos solos
• Fatores climatéricos adversos (teor em água e temperatura dos solos)

Processos de degradação da substrutura

Rotura progressiva por corte

perfil transversal perfil longitudinal

(Li e Selig, 1995, adaptado)

Deformação plástica excessiva

Rotura global por corte
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METODOLOGIA DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO

1. Especificação das novas exigências de projeto

2. Estabelecimento de valores mínimos de parâmetros físico-mecânicos de controlo

3. Avaliação do desempenho da via existente e recolha de informação histórica

4. Zonamento preliminar

5. Caracterização geológica-geotécnica

6. Interpretação dos resultados da caracterização e zonamento definitivo

7. Levantamento e ponderação dos condicionantes

8. Consideração e fundamentação das soluções possíveis
9. Elaboração do Projeto de Execução e enquadramento da garantia da qualidade

10. Estudos de materiais e de processos (sub-balastro, leito, materiais de substituição)

11. Execução das obras e controlo da qualidade
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PROJECTO
 Trabalhos de plataforma

Colocação de novas camadas
 Reconstrução

 Trabalhos de drenagem
 Reabilitação do existente
 Novos dispositivos

 Trabalhos de terraplenagem
 Outros

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES
Aproveitar o mais possível o existente
 Reduzir perturbações da circulação
 Garantir qualidade das obras
 Reduzir custos ao longo do ciclo de vida (LCC)

DADOS PARA O PROJECTO
 Conhecimento das necessidades futuras (programa)

 Velocidades de circulação (diagrama de velocidades)
 Cargas por eixo
 Tráfego; período de projeto
 Tipo de superstrutura
 Perfil transversal tipo
 Reformulação A.M.V.
Alterações de traçado (variantes)
 Comunicações
 Outros

 Caracterização detalhada do existente
 Plataforma
 Drenagem
 Taludes de escavação
 Obras de arte
Aterros
 Outros

 Conhecimento dos condicionantes
 Topografia
 Geometria da rasante
 Condições geotécnicas
 Condições climatéricas
 Condicionantes físicas (estações, obras de arte, etc.)
 Perturbação na circulação 
 Número de vias e modo de realização das obras (VUP, …)
 Materiais e equipamentos de construção a serem utilizados
 Orçamento e prazos de execução
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SOLUÇÕES DE REFORÇO
Aplicação de geossintéticos na fundação:
 Geotêxteis de reforço e separação
 Geogrelhas
 Geomembranas
 Geocélulas

(INNOTRACK, 2008)

geogrelhas

geomembranas

geocélulas

geotêxteis
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(INNOTRACK, 2008)

Tratamento de solos (melhoramento ou estabilização)
 Cimento
 Cal
 Cimento + Cal
 Química
 Mecânica (mistura e compactação de solos)
 Deep mixing
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Colocação de camadas
 Agregados
 Substituição de solos
 “Revestimentos”
 Lajes de betão de cimento
 Camada betuminosa



127

V Jornadas em Reabilitação de Infraestruturas e Edifícios, Universidade Lusófona do Porto, 12 de maio 2016                               Eduardo Fortunato

(INNOTRACK, 2008)

Elementos de reforço discretos
 Estacas de brita
 Estacas em betão
 Colunas de cal/cimento
 Injeções
 Pregagens
 Ancoragens
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Corredor Ferroviário de Nacala – Moçambique (900km) – (Secção 5 ≈ 100 km)

Secção 5 do Corredor de Nacala. Nkaya – Entre Lagos (100 km) 

Requisitos de projeto
• Carril de barra longa soldada – 57 kg/m
• Espaçamento de travessas: 0,61 m
• Travessas monobloco tipo P2
• Fixações elásticas Pandrol e-clip
• Balastro: 1200 m3/km
• Bitola: 1067 mm 
• Carga máxima por eixo: 20,5 T 
• Velocidade máxima de projeto: 80 km/h
• Raio mínimo: 400 m
• Raio mínimo absoluto: 300 m
• Inclinação máxima em plena via:

• 1.5% para comboios carregados
• 1.7% para comboios vazios

Principais constrangimentos
• A linha está aberta ao tráfego (interdições ?)
• Prazo curto para execução das obras
• Dificuldade em obter solos e compactá-los em

condições adequadas
• Dificuldade de acesso à linha
• Condições atmosféricas desfavoráveis

CASO DE ESTUDO
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Inspeção visual. Zona entre o Rio Chire e Entre Lagos

Rio Chire
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O Georadar foi utilizado para estimar a espessura das camadas de apoio da via (400MHz (3D); 800MHz (2D))

• A espessura da camada de balastro limpo era de pelo menos 20 cm em cerca de 65% do trecho em análise
• A espessura de balastro contaminado era superior a 20 cm em 60% do trecho em análise
• A espessura total de balastro limpo e de balastro contaminado era superior a 20 cm em cerca de 80% do trecho

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA VIA EXISTENTE
Ensaios com Georadar (GPR)

balastro superficial

Distância (m)

Te
m

po
 (n

s)

Profundidade (m
)

balastro contaminado
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Penetrómetro pesado (DPSH)

Caracterização de materiais

SC / A-2-6 (A-1-b) - (A3)
(GW-GM) – (SW-SM)

• Os solos sob o balastro eram areias argilosas e cascalhos

• Ensaios DPSH no centro da 
via depois de remover as 
camadas de balastro e  
balastro contaminado

• Pretendia-se conhecer a 
rigidez dos aterros e do 
terreno natural
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Trecho experimental – linha existente, antes o reforço

Objetivo: construir e avaliar várias soluções de reforço estrutural da via-férrea antiga

•Utilização de um trecho de via desativada com
36m de comprimento, travessas bi-bloco e
balastro calcário

Curvas granulométricas do material da fundação e do 
agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 

utilizado na camada de reforço

Quatro secções experimentais com diferentes
soluções de reforço:
• ABGE (espessura variável) - LA <26% e MD<10%
• ABGE ligado com cimento (MAC)
• Compactação dos materiais existentes in situ

•Foram abertos poços na via para avaliar a
espessura as camadas e recolher material para
caracterização laboratorial

•Existia uma camada de balastro calcário, com uma
espessura total de cerca de 20 cm assente numa fundação
de areia argilosa com um IP de 10% e CBR de 9%

TRECHOS EXPERIMENTAIS
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 d
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Ensaios GPR
Equipamento GPR Resultados GPR

Espessura do balastro e do balastro contaminado

Antes da remoção da superstrutura da via-férrea existente foi realizada uma campanha
de caracterização física e mecânica das camadas

topo do
balastro

Fundação

Balastro existente 20-25 cm

Te
m

po
 [n

s]

travessas

Distância [m]
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Ensaios de carga com placa 
(PLT)
• placa de 45 cm de diâmetro
• p = 200 kPa

FWD
• placa de 40 cm de diâmetro
• pressão = 500 kPa

δ
pdE .75.0=Módulo de deformabilidade (E)

PLT e FWD antes do reforço

Após a caracterização
•os carris e as travessas foram removidos e a superfície

da camada de balastro existente foi nivelada
•a secção experimental foi dividida em quatro secções

de 9m cada, onde foram construídas as seguintes
configurações de reforço estrutural:0
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FWD PLT
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Secção 1 (9m)
• 10 cm de MAC (5% de cimento) misturado 

com balastro
• 20 cm de balastro contaminado (BC)
• Fundação (F)

Secção 2 (9m)
• 20 cm de ABGE
• 10 cm de ABGE misturado com balastro
• 20 cm de balastro contaminado (BC)
• Fundação (F)

Secção 3 (9m)
• 10 cm de ABGE misturado com balastro
• 20 cm de balastro contaminado (BC)
• Fundação (F)

Secção 4 (9m)
• 20 cm de balastro contaminado compactado 

(BC)
• Fundação (F)

30 cm

1
F

BC+MAC

20 cm

2

30 cm

F

ABGE

BC+ABGE

30 cm

3
F

BC+ABGE

20 cm

4
F

BC
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Resultados do GPR nas secções experimentais

• Após a conclusão das 4 secções experimentais, fizeram-se ensaios com GPR no topo
da substrutura para confirmar a espessura das camadas.

• Foi possível identificar a interface entre as camadas de reforço e a fundação.

FB+CBGM
30 cm

SG

UGM
20 cm

SG

FB+UGM
30 cm

BC+MAC
30 cm

ABGE
20 cm

Fundação

Fundação

BC+ABGE
30 cm

Secção 1 Secção 2

SG SG

FB+UGM
30 cm

FB
20 cmBC+ABGE

30 cm

BC
20 cm

Fundação Fundação

Secção 3 Secção 4
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Resultados obtidos com o FWD nas secções experimentais

• 200 MPa
• 15% - 20%  inferior

• 130 MPa
• 15% inferior

• 80 MPa
• 30% inferior

2 séries de ensaios FWD

FWD no topo da 
camada de reforço

• Placa de diâmetro de 30 cm
• Pressão = 400 kPa

LFWD na fundação

• Placa de 30 cm de diâmetro
• p = 200 kPa
• E ~ 70-80 MPa

15% a 30% inferior no FWD-2

Agosto (época seca)       – FWD-1
Setembro (após chuva)  – FWD-2
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Modelação numérica tridimensional da via-férrea para estudar o comportamento das várias soluções
estruturais que foram construídas nas secções experimentais, quando submetidas às cargas
impostas pelos comboios.

FLAC3D – condições de simetria

• Para estabelecer o módulo de deformabilidade da
fundação e das camadas de reforço, procedeu-se à
retroanálise recorrendo ao programa BISAR.

• Para tal, foram utilizadas as deflexões obtidas com os
vários geofones durante cada um dos ensaios FWD.

MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Legenda:

B Balastro novo
BC Balastro Contaminado (existente)
MAC Mistura Agregado-Cimento
ABGE Agregado Britado de Granulometria

Extensa
F Fundação

30 cm

1

25 cm

Solução nr.

20 cm

2

25 cm

30 cm

3

25 cm

20 cm

4

25 cm
30 cm

B
B

B
B

F F F F

BC+MAC

ABGE

BC+ABGE BC+ABGE BC

   
   

    
    

   
    

Qroda = 102,5 kN

3,00 m

variável
0,25 m
0,00 m

terreno natural

carril (SAR57) sobre
palmilha (500 kN/mm)

balastro

travessa

camada de 
reforço

Qroda

Qroda

espaçamento entre 
travessas = 0.65 m
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Os resultados foram comparados em termos de tensões e extensões nos vários elementos de
cada configuração estrutural

•Os valores da tensão vertical máxima no contacto travessa/balastro e no topo da fundação (sob as
camadas de reforço) são semelhantes nas várias configurações que foram analisadas e são inferiores
aos valores usualmente considerados como máximos admissíveis.
•As deflexões do carril (𝛿𝛿𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅) estão dentro dos limites aceitáveis para vias de características similares.
•A configuração 3 é uma solução de reabilitação apropriada, tendo em conta:

- a mais fácil implementação e os custos inferiores quando comparada com as configurações 1 e 2
- o adequado valor do módulo de deformabilidade e a proteção da fundação.
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• A modernização das linhas de caminho de ferro habitualmente requere a reabilitação da via-férrea.

• É essencial equacionar os novos requisitos e desenvolver estudos no sentido de caracterizar a
infraestrutura existente.

• A seleção das soluções a implementar deve ser feita com base em estudos de:
 Materiais
 Comportamento estrutural
 Eficiência técnico-económica

• A execução de trechos experimentais e a modelação numérica da via-férrea permitem obter
informação relevante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Obrigado pela Vossa Atenção!

efortunato@lnec.pt

Parte deste estudo foi desenvolvido no âmbito da atividade do Grupo de Trabalho 4 –
“Subestrutura da via-férrea, incluindo zonas de transição” - da Comissão Portuguesa
de Geotecnia nos Transportes (CPGT) da Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG).
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soluções otimizadas de reabilitação de edifícios residenciais para atingir os nZEB
manuela almeida
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RESUMO

No conjunto dos países da União Europeia, o setor dos edifícios consome cerca de 40% da energia total consumida, e é responsável 
por 33% das emissões de CO2. Neste contexto, a revisão da diretiva europeia relativa ao desempenho energético dos edifícios intro-
duziu a obrigatoriedade de todas as novas construções a erigir após 2020 serem edifícios com necessidades quase nulas de energia 
(nZEB), devendo ainda os países membros estabelecer estratégias de renovação a longo prazo que permitam adaptar os edifícios 
existentes ao mesmo conceito.

A transposição da diretiva para a regulamentação nacional foi realizada através do regulamento de desempenho energético dos 
edifícios de habitação (REH), no qual os nZEB são definidos como sendo dotados de uma componente eficiente compatível com os 
resultados decorrentes da aplicação da metodologia de custo ótimo e de formas de captação local de energias renováveis, preferen-
cialmente no edifício ou na parcela de terreno, que cubram grande parte do remanescente das necessidades energéticas previstas. 

Os estudos elaborados para a identificação dos níveis ótimos de rentabilidade do desempenho energético dos edifícios residen-
ciais em Portugal identificaram níveis de desempenho que se encontram longe do valor zero, com o valor de energia primária para 
aquecimento, arrefecimento e preparação de AQS, ponderado em função da representatividade de cada edifício de referência, de 
33kWh/m2.a para os edifícios novos e de 53kWh/m2.a para os existentes.

No caso da reabilitação, o objetivo de atingir estes níveis com a maior rentabilidade é sistematicamente atingido com alguns princí-
pios, designadamente:

- é fundamental intervir na envolvente dos edifícios, preferencialmente em todos os seus elementos;

- a intervenção na envolvente deve procurar anular a necessidade de arrefecimento ativo (o que é possível em grande parte do ter-
ritório nacional);

- esta melhoria do desempenho energético da envolvente permite selecionar equipamentos de aquecimento menos potentes e 
mais simples, diminuindo os custos de investimento e manutenção;

- por outro lado, a utilização de equipamentos mais eficientes permite aliviar a profundidade da intervenção na envolvente, o que 
pode ser importante em situações de fortes constrangimentos a essa intervenção;
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- para aproximar do nível nZEB, é decisiva utilização de equipamentos que utilizem energia de origem renovável ou que a produzam 
localmente;

- o solar térmico e o fotovoltaico são importantes para atingir os nZEB, no entanto a sua rentabilidade é inferior às medidas de efi-
ciência energética na envolvente e não apresentam os benefícios adicionais destas últimas.
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A Reabilitação Energética é, no contexto atual, o setor com  
maior potencial de evolução  tanto a nível nacional como a nível Europeu 

Os edifícios são um sector chave nas estratégias 
europeias de longo prazo relativas à energia, à 
utilização eficiente dos recursos e às alterações 
climáticas. 

• A nível europeu, os edifícios (residencial e
não residencial) são o sector maior
consumidor de energia (40%) e são
responsáveis pela emissão de 36% dos GEE

• Os edifícios consomem 33% da água e dão
origem a 33% de todos os resíduos
produzidos

O Roteiro para uma Europa Eficiente em termos de 
Recursos identificou o setor dos edifícios como um 
dos  3 maiores responsáveis por cerca de 80% dos 
impactos ambientais 
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Setor dos Edifícios  -  Setor de Intervenção Prioritário e Estratégico na EU 

O Roteiro da EU de Transição para uma Economia de Baixo Carbono em 2050 
identificou os edifícios como o setor com um potencial de redução das emissões 
de carbono de ~90% em 2050 quando comparado com os níveis de 1990 

Nos edifícios há um potencial de poupança energética com viabilidade 
económica de 30% a 50% 

Por isso, uma melhor construção e utilização dos edifícios na EU levaria à 
redução: 

~40% no consumo de energia final 
~ 35% de emissões de carbono  
~ 50% extração de materiais 
~ 30% consumo de água 



148

4 

A Política da UE e seus Instrumentos 

As metas da União Europeia para 2020 são: 

• 20% redução no consumo de energia;
• 20% redução das emissões de carbono;
• 20% aumento da utilização de energias renováveis.

As metas para 2030 foram fixadas em: 

• 40% redução das emissões de carbono;

• 27% aumento da utilização de energias renováveis.

Para 2050, o objetivo é a redução em 90%  das emissões de carbono 
(comparativamente ao níveis de 1990); 

Estes objetivos apenas poderão ser alcançados se ações efetivas forem 
implementadas nos novos edifícios e especialmente nos edifícios existentes 
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Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios reformulada  
(EPBD-recast) 
Diretiva 2010/31/EU 

5 

• Redução das Emissões de Carbono como forma de combater as
alterações climáticas

• Promover o desenvolvimento de soluções sustentáveis e de eficiência
energética

M
ot

iv
aç

ão

A Política da UE e seus Instrumentos 

Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD) 
Diretiva 2002/91/EC 

Revisão da legislação térmica 
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A Política da UE e seus Instrumentos 

Diretiva relativa à Eficiência Energética (EDD) 
Diretiva 2012/27/EU 

em vigor desde 4 de Dezembro de 2012 

Aspetos mais relevantes: 

• Art.º 4 – Estratégias de renovação a longo prazo
A partir de 30 de Abril de 2014 os Estados Membros devem apresentar os
seus planos de reabilitação

• Art.º 5 – Edifícios pertencentes aos governos centrais devem ser renovados a
uma taxa de 3% ao ano (em vigor a partir de Janeiro de 2014 – os edifícios
devem ser renovados de modo a cumprir os requisitos regulamentares em
vigor)
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7 

O conceito de edifícios de balanço energético quase nulo não está ainda 
completamente clarificado, devendo cada Estado Membro defini-lo tendo em 
conta as especificidades locais 

Processo em curso… 

Diretiva para Desempenho Energético dos Edifícios reformulada  (EPBD-Recast) 
Diretiva 2010/31/EU 

Surgiu um novo conceito – Edifícios de Balanço Energético Quase Nulo 

• Obrigatório para todos os novos edifícios a partir de 2020

• Obrigatório para edifícios públicos a partir de 2018

A Política da UE e seus Instrumentos 
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A nova diretiva EPBD Recast (Diretiva 2010/31/EU): 

Após 2020 todos os edifícios novos  na EU devem ser edifícios de muito baixo 
consumo energético 

Tal significa que: 

• Edifícios com baixas necessidades energéticas devidas à envolvente

• Equipamentos eficientes

• Tanto quanto possível, as
necessidades energéticas
remanescentes devem ser
asseguradas pela utilização de fontes
de energia renovável
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• No entanto é impossível atingir os
objetivos estabelecidos se não se atuar
nos edifícios existentes

• Caso a atuação se centre apenas em
novos edifícios, ou até em grandes
reabilitações, o período de tempo
necessário para atingir os objetivos
propostos será demasiado longo

• É urgente encontrar meios para reabilitar
edifícios de forma eficaz, eficiente e
rentável do ponto de vista económico, de
modo a atingir as metas de balanço
energético / emissões de carbono quase
nulo(as)

Source: IEA ECBCS - Annex 50 
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Tendo em conta as Diretivas Europeias em vigor no que se refere à 
Eficiência Energética, e no contexto atual, os países membros da EU 
enfrentam Grandes Desafios para os quais terão que encontrar uma 
resposta 

• Como reabilitar energeticamente o edificado tendo como objectivo
as grandes metas da UE?

• Como faze-lo de forma sustentável e numa perspectiva de
optimização da relação custo/benefício?

Como fazer? 
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EPBD-recast - Diretiva 2010/31/EU 
Para ajudar os EM a aplicar a Metodologia de CO, foi publicado em 16 de Janeiro de 
2012 o REGULAMENTO DELEGADO nº 244/2012 da EU como complemento da EPBD 
recast (estabelece o quadro metodológico comparativo para o cálculo dos níveis ótimos de 
rentabilidade dos requisitos mínimos de desempenho energético dos edifícios e componentes de 
edifícios) 

Que impõe: 
• Requisitos mínimos de desempenho energético dos edifícios definidos com base nos

níveis ótimos de rentabilidade

• Edifícios novos com necessidades quase nulas de energia a partir de 2020 (para
edifícios públicos a partir de 2018)

• Reabilitação dos edifícios existentes com os mesmos requisitos de desempenho
energético dos edifícios novos, na medida em que tal seja possível do ponto de vista
técnico, funcional e económico

Como fazer? 
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… em Portugal: o novo Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de Agosto define:

Artigo 16.º 
Edifícios com necessidades quase nulas de energia 

5 - Os edifícios com necessidades quase nulas de energia devem: 

a) Ter um nível de eficiência compatível com o limite mais exigente dos níveis de
viabilidade económica que venham a ser obtidos com a aplicação da metodologia
de custo ótimo, diferenciada para edifícios novos e edifícios existentes e para
diferentes tipologias, …

b) Possuir formas de captação local de energias renováveis que cubram grande parte
do remanescente das necessidades energéticas previstas, de acordo com os
modelos do REH e do RECS, de acordo com as seguintes formas de captação: 

i) Preferencialmente, no próprio edifício ou na parcela de terreno onde está
construído; 
ii) Em complemento, em infraestruturas de uso comum tão próximas do local
quanto possível, quando não seja possível suprir as necessidades de energia 
renovável com recurso à captação local prevista especificamente para o efeito. 
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Metodologia para obtenção dos níveis de rentabilidade ótimos 
(aplicável aos edifícios novos e também na reabilitação dos existentes) 

A Metodologia de Custo Ótimo implica: 

• A definição de Edifícios de Referência por categoria;

• A identificação de medidas de eficiência energética, que devem incluir o recurso a
fontes de energia renováveis e o recurso a pacotes de soluções relacionadas com a
envolvente e com os equipamentos para cada edifício de referência;

• Cálculo da Energia Primária associada a cada pacote de medidas;

• Cálculo dos Custos Globais (custos de investimento, custos de manutenção, custos de
operação, incluindo energia e ao longo de todo o ciclo de vida);

• Estimativa do nível óptimo de rentabilidade de desempenho energético de cada
edifício de referência;

• Estimativa dos valores U para os componentes de cada edifício de referência;

• Estudo de sensibilidade relativa à evolução dos preços da energia.
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Situação de Referência:  
Solução base, apenas cumprindo 
os requisitos em vigor 

Metodologia para obtenção dos níveis de rentabilidade ótimos 
(aplicável aos edifícios novos e também na reabilitação dos existentes) 

Custos Energia 

Custos Investimento 

Custos Manutenção 

Custos – ao longo do ciclo de vida do edifício 
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Situação de Referência:  
Solução base, apenas cumprindo 
os requisitos em vigor 

Metodologia para obtenção dos níveis de rentabilidade ótimos 
(aplicável aos edifícios novos e também na reabilitação dos existentes) 

Custos – ao longo do ciclo de vida do edifício 

Diferentes cenários de reabilitação 
Melhorando o desempenho energético 
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Situação de Referência:  
Solução base, apenas cumprindo 
os requisitos em vigor 

Metodologia para obtenção dos níveis de rentabilidade ótimos 
(aplicável aos edifícios novos e também na reabilitação dos existentes) 

Custos – ao longo do ciclo de vida do edifício 

Cenários de reabilitação com 
rentabilidade positiva, melhorando o 
desempenho energético e reduzindo os 
custos globais 
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Valores médios ponderados 

Energia Primária Associada às soluções de custo-ótimo 
para edifícios residenciais 

Edifícios de Referência 
Energia Primária Associada às 
soluções de custo-ótimo 
(kWh/m2.a)  

Edifícios Existentes 53,0 

Edifícios Novos 33,2 

Metodologia para obtenção dos níveis de rentabilidade ótimos 
(aplicável aos edifícios novos e também na reabilitação dos existentes) 

Para atingir os nZEB, é preciso primeiro garantir que as soluções da envolvente sejam 
as soluções de custo ótimo. Depois disso suprir as necessidades energéticas 
remanescentes com energia renovável produzida no local ou nas proximidades.  

Custo ótimo + energia renovável nZEB 

Longe 
do zero! 
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Aplicação da metodologia Life Cycle Cost (LCC) a: 
 
• Edifícios residenciais característicos do parque habitacional português, reais e 

virtuais, de diversas épocas e regiões climáticas, nas tipologias unifamiliar e 
multifamiliar, no âmbito da preparação dos relatórios sobre os níveis ótimos 
de rentabilidade; 
 

• Edifícios residenciais de vários países europeus (Portugal, Espanha, Itália, 
Suíça, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia), no âmbito do projeto IEA EBC 
Annex 56 Cost Efective Energy and Carbon Emissions Building Renovation 

 
 

Apesar das variações nas características dos edifícios e dos climas onde se 
localizam, alguns princípios são sistematicamente confirmados! 
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- É mais eficiente e tem mais impacto intervir em vários elementos da 
envolvente do que melhorar o desempenho energético de apenas um só 
elemento construtivo 

Emissões ou Energia Primária 

C
us

to
s 
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Impacto da melhoria de um elemento 

- É mais eficiente e tem mais impacto intervir em vários elementos da 
envolvente do que melhorar o desempenho energético de apenas um só 
elemento construtivo 
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Impacto da melhoria de um só elemento 

Impacto da 
intervenção 
em vários 
elementos 

- É mais eficiente e tem mais impacto intervir em vários elementos da 
envolvente do que melhorar o desempenho energético de apenas um só 
elemento construtivo 
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- Soluções de custo ótimo implicam intervir em quase todos os elementos da 
envolvente 

Solução de custo ótimo 
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Limiar de 
rentabilidade 

- Mesmo para além do custo ótimo, numa perspetiva de ciclo de vida, é 
rentável reabilitar todos os elementos da envolvente 
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• Para aproximar do nível NZEB, é fundamental a mudança para
equipamentos que utilizem energia de origem renovável
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• As soluções ótimas ao nível da envolvente do edifício não diferem muito em
função dos equipamentos de climatização utilizados

• Envolventes com bom desempenho permitem a utilizam de equipamentos
de menor potência, reduzindo custos de investimento

• No entanto, equipamentos mais eficientes permitem tornar menos exigente
o desempenho energético exigido aos elementos da envolvente
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• Em Portugal, em muitos casos, os
equipamentos com os quais são obtidas
os níveis ótimos de rentabilidade não
garantem o arrefecimento (caldeiras a
gás natural e caldeiras a biomassa);

• Para tirar partido deste potencial, é
fundamental eliminar as necessidades de
arrefecimento ativo através de medidas
passivas, tal como previsto na
regulamentação em vigor.
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Comparação entre níveis idênticos de consumo de energia 
primária com utilização de fotovoltaico e com medidas de 
melhoria da envolvente  

Medidas de melhoria da envolvente 

Fotovoltaico 

  

O solar térmico é rentável no 
apoio a termoacumuladores 
elétricos. Quando o aquecimento 
das AQS é realizado por 
equipamentos mais eficientes 
perde rentabilidade; 

A utilização de fotovoltaico tem 
menor rentabilidade que medidas 
de melhoria da envolvente, 
mesmo para além do nível ótimo. 

O solar térmico e fotovoltaico permitem aproximar dos 
níveis NZEB com maior facilidade do que com medidas 
de eficiência energética, no entanto: 
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Conclusões 
• É fundamental intervir na envolvente dos edifícios, preferencialmente em todos os

seus elementos;

• A intervenção na envolvente deve procurar anular a necessidade de arrefecimento
ativo (o que é possível em grande parte do território nacional);

• Esta melhoria do desempenho energético da envolvente permite selecionar
equipamentos de aquecimento menos potentes e mais simples, diminuindo os custos
de investimento e manutenção com equipamentos;

• No entanto a utilização de equipamentos mais eficientes permite aliviar a
profundidade da intervenção na envolvente, o que pode ser importante em situações
de fortes constrangimentos a essa intervenção;

• Para aproximar do nível NZEB, é decisiva utilização de equipamentos que utilizem
energia de origem renovável ou que a produzam localmente.

• O solar térmico e fotovoltaico são importantes para atingir os NZEB, no entanto a sua
rentabilidade é inferior às medidas de eficiência energética na envolvente e não
apresentam os benefícios adicionais destas últimas.
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Conclusões 

• Criar metas e objetivos específicos para a reabilitação

• Flexibilizar a aplicação regulamentar tendo em conta as especificidades e
constrangimentos dos edifícios existentes

• Incentivar o aumento de qualidade da envolvente dos edifícios

• Aliviar o peso das medidas de eficiência energética na presença de
constrangimentos

• Encontrar as melhores estratégias de reabilitação numa perspetiva de otimização
da relação custo/benefício que considere todo o ciclo de vida para o qual se vai
reabilitar

• Compatibilização dos vários regulamentos

• Incentivos à reabilitação
OBRIGADA 

Manuela Almeida (malmeida @civil.uminho.pt) 
Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Civil 



174

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE 
INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

António Leça Coelho, LNEC

RIE 2016
V Jornadas de Reabilitação de 

Infraestruturas e de Edifícios : 12 de maio

o papel da análise de risco de incêndio na reabilitação de edifícios
antónio leça coelho



175

RESUMO

A aplicação da atual legislação aos edifícios existentes é um exercício de difícil resolução e com resultados que não são mensuráveis, 
isto é, não se consegue avaliar com um rigor mínimo qual a melhoria da segurança ao incêndio que essas soluções conferem e se 
são as que mais se adequam ao edifício intervencionado.

Pode-se afirmar que as intervenções realizadas na área da segurança ao incêndio nos últimos anos consistiram em reabilitar o “ve-
lho” como “novo”, isto é, o projeto e a reabilitação dos edifícios foram concretizados de forma a garantir a sua segurança de acordo 
com as exigências regulamentares definidas para a construção nova.

Contudo, as dificuldades introduzidas por essa legislação não podem conduzir ao adiamento das intervenções necessárias pois, por 
um lado, está em risco a segurança das pessoas e, por outro, a aceleração da degradação dos edifícios, resultando num aumento 
do custo de intervenção, o qual cresce com o tempo. Assim, considera-se que os factos apontados anulam o argumento, utilizado 
algumas vezes, de que não existindo atualmente substanciais recursos financeiros as intervenções devem ser adiadas, esperando 
que um dia as condições sejam mais favoráveis, apesar de se multiplicar várias vezes o seu custo ou, então, nada fazer em matéria 
de segurança ao incêndio.

Porque essa legislação tem exigências que excedem largamente a que revogou e mesmo a de outros países para novas construções, 
resulta da sua aplicação a um edifício existente a necessidade de implementação de medidas de segurança ao incêndio que, na ge-
neralidade dos casos, são de difícil concretização. O próprio Decreto-Lei n.º 224/201,5 que procedeu à primeira alteração do regime 
jurídico de segurança contra incêndio, reconhece que nem sempre é possível aplicar as medidas propostas na legislação, prevendo 
a possibilidade de incumprimento, o qual pode ser justificado pelo recurso a modelos de análise de risco reconhecidos pela ANPC.

Nestas V Jornadas de Reabilitação de Infraestruturas e de Edifícios será apresentado um modelo de análise de risco de incêndio em 
edifícios existentes (MARIEE), desenvolvido pelo LNEC, o qual pode constituir uma ferramenta de apoio ao projeto, permitindo oti-
mizar as soluções quando avaliadas na perspetiva segurança/custo e eliminar as dificuldades e a subjetividade inerentes à aplicação 
da atual legislação.
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SÍNTESE DA APRESENTAÇÃO

I. BREVE NOTA SOBRE O IMPACTO DA REABILITAÇÃO URBANA NA ECONOMIA DO PAÍS

II. LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA AO INCÊNDIO APLICÁVEL À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

III. CARATERÍSTICAS QUE DEVE TER UMA ALTERNATIVA À ATUAL LEGISLAÇÃO

IV. BREVE INTRODUÇÃO A UM MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS EXISTENTES
(MARIEE)

V. CONCLUSÕES

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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I. BREVE NOTA SOBRE O IMPACTO DA REABILITAÇÃO URBANA NA ECONOMIA DO PAÍS

No documento “O Parque Habitacional e a
sua Reabilitação-Análise e Evolução 2001-
2011”, promovido pelo Instituto Nacional de
Estatísticas e pelo LNEC, refere “Apesar da
melhoria do estado de conservação, em 2011
subsistiam cerca de 1 milhão de edifícios do
parque habitacional que necessitavam de
intervenção” (pág.149).

No documento “Mercado de Reabilitação.
Enquadramento, Relevância e Perspectivas”,
da AECOPS, estima-se que o potencial do
mercado relacionado com a reabilitação
urbana, incluindo os edifícios monumentais,
representa cerca de 140 mil milhões de
euros.

Impacto da reabilitação urbana
na economia do País (universo
superior ao âmbito deste
Workshop)

Estima-se que o custo médio das intervenções em matéria de segurança ao incêndio representa cerca de 5%
da intervenção total (7 mil milhões de euros).

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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EDIFÍCIO

MEIOS PASSIVOS DE 
PROTEÇÃO

MEIOS ACTIVOS DE
PROTEÇÃO

INCÊNDIO PESSOAS

ii. Não considera as interações existentes entre os vários fatores com impacto na segurança

Olha isoladamente para cada um desses fatores considerando-os praticamente estanques, isto é, quando
se atua num isso não se reflete no conjunto.

II. LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA AO INCÊNDIO APLICÁVEL À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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iii. Elevado grau de exigência

Quando comparada com a de outros países
para edifícios novos, é bastante mais
exigente.

Quando comparada com a que existia no
País até 2008 é também bastante mais
exigente.

Assim, mesmo os edifícios licenciados em
2008 e sujeitos a uma intervenção que caia
no âmbito duma operação urbanística têm
de sofrer reabilitações mais ou menos
profundas devido à legislação que se
aplica nessas intervenções (ex: 140 ocupantes

/piso, UT III, VVE : 1,4 m e 2,4 m)

III. LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA AO INCÊNDIO APLICÁVEL À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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iv. Dificuldade de aplicação
A sua aplicação a um objeto existente, por vezes com centenas de anos, é, frequentemente, um exercício de
resolução praticamente impossível, conduzindo a soluções casuísticas sem qualquer fundamentação
científica;

v. Custo das soluções
Conduz, normalmente, a soluções de projeto excessivamente onerosas e desadequadas ao perigo de
incêndio do edifício que está a ser intervencionado.

vi. Dificulta objetivamente o licenciamento
A necessidade de um diálogo profundo entre licenciador e projetistas, com vista a encontrar uma solução,
introduz um maior dificuldade no processo de licenciamento.

III. LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA AO INCÊNDIO APLICÁVEL À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

A revisão do atual regime jurídico de segurança de segurança contra incêndio em edifícios (DL 224/2015, 9 de
outubro, 1.ª série, N.º 198, pág. 8740 a 8774) prevê no seu Artigo 14.º-A o recurso a metodologias de apoio ao
projeto idênticas ao MARIEE.

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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III. CARATERÍSTICAS QUE DEVE TER UMA ALTERNATIVA À ATUAL LEGISLAÇÃO

A alternativa à atual legislação deve :

i. Eliminar a subjetividade;

ii. Quantificar a segurança de uma forma muito mais rigorosa, devendo tal ser feito com base nos
conhecimentos científicos mais relevantes sobre a matéria em causa;

iii. Racionalizar as soluções na perspetiva custo/benefício, permitindo economia de meios (menos custos) e
um conhecimento mais rigoroso das condições de segurança;

iv. Permitir adotar as soluções de projeto mais adequadas ao edifício em análise;

v. Permitir a agilização do licenciamento.

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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III. CARATERÍSTICAS QUE DEVE TER UMA ALTERNATIVA À ATUAL LEGISLAÇÃO

O recurso à análise de risco quantitativa, baseada numa engenharia de segurança, é o único meio de
ultrapassar as limitações apontadas e responder aos desafios que a reabilitação coloca e ter em consideração
de forma quantificada a intervenção dos diferentes fatores com impacto na SI.

EDIFÍCIO

MEIOS PASSIVOS DE 
PROTEÇÃO

MEIOS ACTIVOS DE
PROTEÇÃO

INCÊNDIO
PESSOAS

Para garantir as caraterísticas enunciadas anteriormente, a alternativa à atual legislação deve conseguir
quantificar e relacionar entre si todos os fatores com impacto na segurança .

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
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Em que consiste a análise de risco

Trata-se de uma avaliação da segurança ao incêndio que pode ser de natureza qualitativa, quantitativa ou,
ainda, uma falsa quantitativa.

A análise de risco permite avaliar os danos ou perdas devida à implementação de diferentes medidas de
segurança contra incêndio, com base numa determinação da capacidade de desempenho do edifício, dos
meios de segurança implementados e, ainda, das pessoas que ocupam um determinado edifício.

Esta análise exige a fixação do que se considera nível aceitável de risco.

Está em curso no LNEC um projeto de investigação com vista à concretização de um modelo de análise de
risco incêndio em edifícios em edifícios existentes (MARIEE) que, posteriormente, será transformado num
modelo de simulação e que pretende dar resposta à possibilidade considerada no Artigo 14.º A do RJSCIE.

Esse modelo permitirá, ainda, estabelecer um sistema de classificação dos edifícios do ponto de vista da
segurança ao incêndio dos edifícios.

III. CARATERÍSTICAS QUE DEVE TER UMA ALTERNATIVA À ATUAL LEGISLAÇÃO

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

EIBCIPOIRI ××=

POI – Probabilidade de ocorrência do incêndio;

CI – Consequências do incêndio;

EIB – Eficácia da intervenção dos bombeiros.

No MARIEE (é atualmente um modelo matemático que será transformado num modelo de simulação que deve ser o mais
“amigável” possível do utilizador) o risco é determinado a partir da seguinte expressão:

 Estado das instalações

 Atividade desenvolvida no edifício ou fração a reabilitar

Probabilidade de ocorrência do incêndio
EIBCIPOIRI ××=

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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As consequências resultam de um balanço entre o Perigo (P) do incêndio e a Exposição (E) dos ocupantes a esse
perigo.

EIBCIPOIRI ××=

As consequências são determinadas para: 

 Cenário de incêndio

 Vias horizontais de evacuação(VHE)

 Vias verticais de evacuação (VVE)

P – Perigo de incêndio

E – Exposição dos ocupantes ao incêndio

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
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 Existência ou não de ascensores prioritários para os
bombeiros em edifícios, no caso de edifícios de altura
superior a 28 m;

 Hidrantes exteriores;
 Caraterísticas das vias de acesso ao edifício;
 Caraterísticas dos meios de intervenção que os bombeiros

possuem.

Em que :

GP é o  Grau de prontidão (min)

TRef é o Tempo de referência definido em função da ocorrência da
inflamação generalizada no cenário de incêndio (min);

A  eficácia da intervenção dos bombeiros é obtida a partir da seguinte 
expressão: 

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC



187

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)
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Anec – Caudal necessário para as operações de combate ao incêndio nas condições de pressão impostas(l/s). Foi
desenvolvido um modelo que a partir, entre outros fatores, da quantidade de calor libertada pelo incêndio,
aberturas do compartimento de incêndio e da relação de proximidade a edifícios vizinhos quantifica esta água.

Adisp – Caudal disponível para as operações de combate ao incêndio (l/s). Este caudal depende das
infraestruturas que servem o edifício (hidrantes exteriores existentes, viaturas de combate que podem aceder ao
arruamento onde se localiza o edifício e outros).

Aspetos complementares

Meios passivos mínimos a garantir:

 Exigências em matéria de reação ao fogo

 Meios de primeira  intervenção

Definição do limiar de risco

 Risco menor do que um valor previamente definido  e aceite

 Deveremos ter um limiar de risco único para todos os edifícios?  

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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A aplicação do MARIEE segue  a seguinte sequência de cálculo:

 Identificação do(s) cenário(s) de incêndio(s)

 Definição das soluções a adotar (passivas e ativas)

 Determinação da probabilidade de ocorrência do incêndio

 Identificação das condições das diversas instalações

 Identificação da utilização da fração

 Cálculo das consequências

 Consequências no cenário de incêndio

 Determinação do perigo no cenário de incêndio

 Determinação do perigo potencial

 Determinação dos fatores de correção

 Correção do perigo potencial

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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A aplicação do MARIEE segue  a seguinte sequência de cálculo:

 Identificação do(s) cenário(s) de incêndio(s)

 Definição das soluções a adotar (passivas e ativas)

 Determinação da probabilidade de ocorrência do incêndio

 Identificação das condições das diversas instalações

 Identificação da utilização da fração

 Cálculo das consequências

 Consequências no cenário de incêndio

 Determinação do perigo no cenário de incêndio

 Determinação do perigo potencial

 Determinação dos fatores de correção

 Correção do perigo potencial

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
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 Cálculo das consequências

 Consequências no cenário de incêndio

 Determinação da exposição no cenário de incêndio

 Determinação da exposição potencial

 Determinação dos fatores de correção

 Correção da exposição potencial

 Consequências nas vias horizontais de evacuação (VHE)

 Consequências nas vias verticais de evacuação (VHE)

 Cálculo da eficácia da intervenção dos bombeiros

 Cálculo do risco de incêndio RIcal

 Comparação do risco obtido com o risco máximo admissível (RImáx)para o edifício em causa

 Se RIcal < RImax a solução é satisfatória

IV. BREVE INTRODUÇÃO A MODELO DE ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
EXISTENTES (MARIEE)

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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V. CONCLUSÕES

As intervenções em matéria de segurança ao incêndio baseadas na atual legislação implicam frequentemente
alterações profundas nos edifícios, pela necessidade de recurso a novos materiais, elementos de
compartimentação, meios de evacuação, meios de controlo de fumo, meios de extinção, meios de deteção e outros.

Estas exigências entram em conflito com as políticas de reabilitação e implicam acréscimos de financiamento.

A sociedade e/ou os proprietários não são capazes num casos e noutros não estão dispostos a pagar por todas as
medidas de segurança ao incêndio previstas na atual legislação.

É indiscutível a necessidade de implementar medidas de segurança ao incêndio nas operações de reabilitação de
modo a salvaguardar as pessoas e o património.

As medidas a implementar devem resultar devem configurar soluções ótimas do ponto de vista custo/segurança que
conduzam a um nível aceitável de segurança contra incêndio com um mínimo de custos.

Não se pretende menos segurança mas somente aquela que é necessária.

Isso implica o recurso a instrumentos de apoio mais rigorosos baseados em conhecimentos científicos consolidados
e fáceis de utilizar.

A análise de risco baseada numa engenharia de segurança ao incêndio é a única abordagem capaz de dar uma
resposta adequada a este desafio e a alteração do regime jurídico de SCIE prevê essa possibilidade.

O PAPEL DA ANÁLISE DE RISCO DE INCÊNDIO NA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
António Leça Coelho: LNEC
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RESUMO

A reabilitação de infraestruturas e edificações tem de ser tratada de forma integrada com a promoção da eficiência energética. A 
oportunidade de intervir no património edificado, devolvê-lo ao uso em condições de conforto e eficiência energética, é fundamen-
tal para atingir os objetivos da sustentabilidade da construção.

A implementação da diretiva EPBD da União Europeia (2002/91/EU), “Energy Performance of Buildings Directive”, e da posterior 
EPBD recast (2010/31/EU), obriga à implementação de medidas urgentes para atingir as metas propostas. Assim, espera-se que o 
setor público seja o primeiro a integrar as orientações da EPBD e o precursor da nova atitude para o setor privado.

A formação profissional no setor da construção, organizada nos 14 perfis profissionais, necessita de uma atualização para incluir, 
de forma transversal a todos os perfis profissionais, uma unidade de formação de curta duração que permita a aquisição de com-
petências sobre a eficiência energética das infraestruturas e edificações. O Centro de Formação CICCOPN, parceiro no projeto GEEE 
enquadrado no programa Europeu Erasmus+, responde à questão da sustentabilidade da construção e da eficiência energética dos 
edifícios com a definição de uma oferta formativa em e-learning, organizada para acompanhar o setor dos edifícios nesta transição 
de paradigmas.
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Reabilitar para o incremento da eficiência energética dos edifícios

Eficiência energética nos edifícios
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Desempenho energético em edifícios:

Os edifícios representam cerca de 40% do consumo de energia final;

São  uma das principais fontes de emissão de CO2;

Genericamente apresentam fraco desempenho energético.
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Potencial do setor dos edifícios:

Melhoria do conforto;

Prolongamento do ciclo de vida;

Redução das necessidades de energia;

Incremento da utilização de energias renováveis;

Redução do consumo dos combustíveis fósseis;

Redução das emissões de CO2
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União Europeia alinhada com as políticas internacionais sobre o ambiente 
publica a diretiva 2002/91/EU, reformulada pela diretiva 2010/31/UE, relativa ao 
desempenho energético dos edifícios (EPBD-recast).
A EU exige aos estados membros o estabelecimento dos requisitos mínimos de 
energia em função dos níveis ótimos de rentabilidade para os edifícios novos 
ou alvo de grandes renovações e  a implementação do conceito de edifício de 
balanço energético quase nulo  nZEB (nearly-zero energy building)”. 

Prazos:
Setor público a partir de final de 2018 
Todos os edifícios novos a partir final de 2020.

EPBD Energy Performance of Buildings Directive
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EPBD-recast transcrição para e legislação nacional

Cabe a cada estado da UE a responsabilidade para definir os requisitos 

energéticos do edifício nZEB.

Em Portugal o Decreto-Lei nº 118/2013, e respetivas atualizações já 

refletem os princípios nZEB, faltando ainda a definição de alguns 

parâmetros.
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Perfis profissionais no setor da indústria da construção.
Canalizador/a Nível 2 
Condutor/a / Manobrador/a de Equipamento de Movimentação de Terras Nível 2 
Condutor/a/Manobrador/a de Equipamentos de Elevação Nível 2 
Ladrilhador/a / Azulejador/a Nível 2 
Operador/a de CAD - Construção Civil Nível 2 
Pedreiro/a Nível 2 
Pintor/a de Construção Civil Nível 2 
Técnico/a de Desenho da Construção Civil Nível 4 
Técnico/a de Ensaios da Construção Civil e Obras Públicas Nível 4 
Técnico/a de Medições e Orçamentos Nível 4 
Técnico/a de Obra/Condutor/a de Obra Nível 4 
Técnico/a de Topografia Nível 4 
Técnico/a Especialista em Condução de Obra Nível 5 
Técnico/a Especialista em Reabilitação Energética e Conservação de Infraestruturas -
Edificações Nível 5 

Fonte : ANQEP
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Mudança de hábitos da Sociedade para responder à gestão 
equilibrada da energia no setor residencial e dos serviços.

A sociedade tem de mudar o paradigma da utilização da energia.

A reabilitação é uma oportunidade para intervir no património edificado 
corrente melhorando o seu desempenho energético, sem o desvirtuar.

O estado e o setor público em geral, tem alterar a abordagem da utilização 
da energia, dando o exemplo..

A oportunidade para a revisão dos referenciais de formação existentes em 
Portugal, “obrigando” a que incluam formação transversal sobre as o 
impacto da melhoria do desempenho energético dos edifícios e utilização 
mais racional da energia.
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O que é o projeto GEEE ?

Este projeto, enquadrado no Programa Europeu Erasmus+, visa procurar

soluções para responder à questão da sustentabilidade na construção,

através de uma oferta formativa de acesso online B-learning.
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Projeto GEEE objetivos.

Em linha com o nível 3 e 4 do Quadro Europeu de Qualificações (EQF), projeto GEEE visa capacitar 

ou estabelecer sistemas de qualificação e de formação baseados nas TIC, a fim de aumentar o 

número de trabalhadores da construção qualificados para intervir na eficiência energética dos 

edifícios, das infraestruturas e na utilização das energias renováveis. 
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Projeto GEEE Parceiros/Formação

França, Itália, Estónia e Portugal
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http://www.geee.eu/

https://www.facebook.com/GEEE-Green-Euro-Hub-Erasmus-
Project-1518076568440924/?fref=nf
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Autoria: nome do autor

Data da última versão: dia.mês por extenso.ano

Termos-chave: termo 1; termo 2; termo 3; termo 4; termo 5; … termo 20 (máx.).

Autoria: Carlos Miranda e Luis Ferreira

Data da última versão: 12 maio 2016

Termos-chave:
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RESUMO

A importância da opção estratégica de reabilitação urbana e de focalização do investimento nos centros das cidades veio determi-
nar um novo paradigma de desenvolvimento, interrompendo a expansão urbana e o uso ineficiente dos recursos. Trata-se de um 
modelo de desenvolvimento sustentável baseado, portanto, na reabilitação urbana, partindo do centro para as zonas periféricas, 
por efeito de arrastamento.

A Porto Vivo, SRU é a entidade gestora da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Porto e das 32 Unidades de Interven-
ção com Documento Estratégico aprovado.

O papel das entidades públicas, como seja aquele desempenhado pela Porto Vivo, SRU na promoção da reabilitação urbana, incen-
tivando sobretudo a iniciativa privada, mas também enquanto promotora direta de intervenções ou como parceira em associação 
com privados, define um nível de governança onde a tónica está na participação e na proximidade com os agentes económicos, 
sejam proprietários ou investidores.

Ao modelo de governança adotado, associa-se o desenvolvimento de operações integradas que visam a revitalização física, eco-
nómica e social das áreas urbanas intervencionadas, constituindo um claro contributo para a competitividade da cidade do Porto. 
Neste âmbito, destacam-se, entre outras, as operações conduzidas na Área de Intervenção Prioritária dos Aliados, com realce para o 
Quarteirão Cardosas, e nos Programas de Ação, cofinanciados pelo Programa ON.2, do Eixo de Mouzinho / Flores e do Morro da Sé.

No período entre 2005 e 2015, cada euro de investimento público em reabilitação urbana e requalificação do espaço público, no 
território da antiga Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, alavancou 21€ de investimento privado em reabilitação 
urbana. Em concreto, o volume de Investimento Privado Total em reabilitação ascendeu a perto de 1,3 mil milhões de Euros, ao 
passo que o Investimento Público em reabilitação urbana cifrou-se em 62,6 milhões de Euros.

Complementarmente, sustentabilidade e eficiência energética cruzam-se na agenda do desenvolvimento urbano, enquanto incen-
tivo à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis. Esta matéria vem sendo promovida pela Porto Vivo, SRU 
quando a reabilitação do edificado é desenhada a pensar na melhoria da eficiência energética e na melhoria do nível de conforto e 
de qualidade de vida.

Estratégias integradas e associação entre os diversos domínios de desenvolvimento sustentável estão presentes nos novos projetos 
que estão a ser iniciados ou desenvolvidos atualmente, seja no caso da Área de Ação Integrada de Santa Clara como no Quarteirão 
D. João I.



209

Porto Vivo, SRU

População do Porto, antiga ACRRU e Centro Histórico, 1864-2011

Fonte: INE

N.º Var. % N.º Var. %

1981 327.368     - 133.652     -

1991 302.472     -8% 110.672     -17%

2001 263.131     -13% 84.380        -24%

2011 237.591     -10% 71.352        -15%

-27% -47%

Porto ACRRUPopulação 
Residente

Var. % 2011/1981
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Porto Vivo, SRU

ESTRATÉGIA (Masterplan, 2005)

• A re-habitação da Baixa do Porto;

• O desenvolvimento e promoção do
negócio na Baixa do Porto;

• A revitalização do comércio;

• A dinamização do turismo, cultura e
lazer;

• A qualificação do domínio público.
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Área de Intervenção
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Áreas de Reabilitação Urbana
7 ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA

Sob responsabilidade da Porto Vivo, SRU:
- ARU CHP
- e 32 Unidades de Intervenção
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Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto

Aviso n.º 9562/2012, de 12 de julho, alterado pelo 
Aviso n.º 1181/2015, de 2 de fevereiro



214

o Intervenção em 10.000 m2 de ABC –
cerca de 14% da ABC total

o Geraram-se 138 novos fogos – 72
fogos habitacionais, 57 quartos
turísticos, 7 espaços comercias, 2
outros

o 2 novos processos de concursos
públicos internacionais em
preparação após adaptação
programática

Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto – Morro da Sé
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Exemplos
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Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto

… boas práticas de reabilitação urbana

ÁREA DE ACÇÃO 
INTEGRADA

EIXO 
MOUZINHO/FLORES
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… boas práticas de reabilitação urbana

o Intervenção em 50.000 m2 de ABC –
cerca de 25% da ABC total

o Geraram-se 210 novos fogos – 157 T0,
32 T1, 15 T2, 4 T3 e 2 T4 (e 36 outros
projetos habitacionais sem que se
tenha podido conhecer as tipologias
obtidas) – 400 novos residentes

o E geraram-se 82 espaços comerciais

Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto – Eixo Mouzinho / Flores
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… boas práticas de reabilitação urbana

Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto – Eixo Mouzinho / Flores

Intervenções de Privados
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Quarteirão Cardosas

… boas práticas de reabilitação urbanaRequalificação Funcional
- Hotel de qualidade superior
- Disponibilidade de novos espaços comerciais
- Aposta no reforço da função habitacional
- Oferta de escritórios / ateliers, espaços abertos para a atracção
de actividades de serviços do sector cultural e criativo
- Nova praça e parque de estacionamento com 332 lugares

Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana:
Quarteirão Cardosas – Prémio 
de Melhor Intervenção 
Residencial 2014
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Impacte da Política Pública de Reabilitação Urbana

Fonte: Cálculos Próprios; Porto Vivo, SRU (2016); Município do Porto (2016); Gestão de Obras Públicas da Câmara
Municipal do Porto, EEM (2016); Águas do Porto, EM (2014), DRCN (2014); TNSJ, E.P.E. (2014)

31 de dezembro de 2015

Investimento Público Estimativa 
Investimento 

Privado
Multiplicador

Porto Vivo, SRU
Câmara Municipal do 

Porto e Empresas 
Municipais

Morro da Sé
7.312.277 € 2.536.829 €

33.911.052 € 3Investimento Público Total (+ outras entidades 
públicas): 10.230.472 €

Mouzinho / 
Flores

3.205.459 € 7.224.716 €

142.622.435 € 13Investimento Público Total (+ outras entidades 
públicas): 10.833.385 €

Cardosas 13.539.306 € - 105.456.245 € 8

ACRRU 62.586.061 € 1.292.581.724 € 21
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Impacte da Política Pública de Reabilitação Urbana

N.º Alvarás de Obras, Alvarás de Utilização e Requerimentos, 
2006-2015

Fonte: Porto Vivo, SRU (2015)

Habitação

Alojamentos Locais

Unidades Hoteleiras

Comércio/Serviços/Outros

Total (2006-2015):
- 307 Alv. Obras
- 102 Lic. Utilização
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Impacte da Política Pública de Reabilitação Urbana

Fonte: Porto Vivo, SRU
(2016; Câmara Municipal
do Porto (2016) Transações de acordo com os Direitos de Preferência 

N.º Total de Transações ACRRU (2007-2015) – 1.387
Valor Total antiga ACRRU – 350.027.334 euros
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Impacte da Política Pública de Reabilitação Urbana

Localização Ano
Unidades 
Hoteleiras

Quartos Hóspedes
Hóspedes 

Estrangeiros
Proveitos Totais

Proveitos de 
Aposento

(n.º) (n.º) (n.º) (%) (milhares €) (milhares €)

Porto

2014 170 6.707 1.294.066 n.d. 111.706 85.349
2013 128 5.781 1.090.066 66,5% 93.594 69.302
2012 99 5.668 952.185 63,4% 85.169 63.096
2011 96 5.283 945.427 61,1% 83.851 62.011
2010 95 5.198 905.758 56,6% 84.208 61.038
2009 92 4.894 793.315 54,5% 74.245 51.863

% ∆ 2014/2009 85% 37% 63% - 50% 65%

% ∆ 2014/2013 33% 16% 19% - 19% 23%

Fonte: INE (2015)
Nota: n.d. - não disponível

Indicadores do Turismo no Porto 
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Áreas de Reabilitação Urbana
7 ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
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Quarteirão D. João I

… boas práticas de reabilitação urbana
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Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto

… boas práticas de reabilitação urbana

ÁREA DE ACÇÃO 
INTEGRADA

SANTA CLARA
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… boas práticas de reabilitação urbana

- 24%

- 30%

- 29%

- 17%

Estado de OcupaçãoEstado de Conservação

- 41%

- 21%

- 16%

- 7%

- 16%

Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico do Porto – Santa Clara
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Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação 
Urbana da Baixa Portuense, S.A.
Rua Mouzinho da Silveira, n.º 208-214

4050-417 Porto

Tel. 222 072 700 | Fax 222 072 709

www.portovivosru.pt

Obrigado!
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Intervenção no Património Edificado:Reflexões sobre Boas e Menos-Boas Práticas
ANTÓNIO ARÊDE ESMERALDA PAUPÉRIO

RIE 2016 - V Jornadas em Reabilitação de Infraestruturas e de Edifícios

Universidade Lusófona Porto, 12 de Maio de 2016

Intervenção no Património Edificado:
Reflexões sobre 

Boas e Menos-Boas Práticas
ANTÓNIO ARÊDE

ESMERALDA PAUPÉRIO
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RESUMO

Contexto

O património corrente é aquele onde habitamos e com o qual nos identificamos. É o que faz parte do nosso quotidiano e ao qual 
fomos dedicando menor atenção. É também o que se está a perder porque, de tão farta a sua existência não o valorizamos até, de 
repente, nos apercebemos que já quase não existe.

Perderam-se os hábitos de cuidar das casas: de abrir janelas nos dias de sol, de pintar ou de caiar na Primavera, de limpar as caleiras, 
de arranjar os telhados e claraboias, de lixar e pintar carpintarias de janelas e portas, de repor betumes e vidros. Vão-se degradan-
do as casas pela entrada de água que agora entra a jorros por falta de reparação de anomalias que começaram por ser pontuais. E 
perderam-se as estruturas de madeira: primeiro os tabiques e os soalhos e, a seguir, os frontais e os vigamentos. As alvenarias vão 
resistindo…

Com tudo isto perdeu-se também o saber fazer. E ainda a vontade e o gosto de fazer bem, de cuidar de todo este património como 
nosso. Habituámo-nos a ver a degradação das cidades e o seu vazio.

Mas ficaram alvenarias e ainda muitas casas que resistiram teimosamente. Ficaram os lotes estreitos tão típicos da cidade do Porto. 
Ficaram as cérceas desalinhadas que conferem à cidade uma característica única.

E agora que fazemos quando é tempo de mudar? Quando é tempo de reabilitar e de devolver a vida à cidade? 

Vamos alinhar cérceas de casas de uma rua traçando linhas retas e paralelas num qualquer estirador? Vamos emparcelar casas para 
permitir viver em cidade numa lógica de perímetro urbano? Vamos destruir os interiores das casas e da sua estrutura original e per-
mitir a difusão do fachadismo?

Numa reabilitação é possível, grande parte das vezes, a manutenção das estruturas existentes: paredes, pavimentos e até das co-
berturas mesmo quando aparentam degradação. A inspeção e o diagnóstico do estado das estruturas é um contributo fundamental 
para a avaliação real do estado dos materiais e do seu funcionamento estrutural permitindo a sua manutenção.

A preservação das estruturas existentes, para além de contribuir para a identidade dos imóveis e das suas gentes traduz-se ainda em 
ganhos ambientais: os volumes da demolição, com a produção de entulhos e seu transporte a vazadouro, são consideravelmente 
menores traduzindo-se numa diminuição global da produção de CO2.



231

Em Portugal, um outro grande entrave à reabilitação, tal como o ICOMOS a preconiza e como todos a desejávamos, está também 
relacionado com a legislação em vigor, vocacionada para a construção nova e cujo cumprimento obriga, quase sempre, a alterações 
consideráveis no espaço interior, o que conduz por si só à demolição do interior das habitações existentes.

Inspeção e Diagnóstico Estrutural

A inspeção e o diagnóstico corretamente efetuados podem permitir a manutenção das estruturas existentes com a garantia da esta-
bilidade estrutural dessas construções. O Núcleo de Reabilitação do Instituto da Construção (NR/IC) da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP) encontra-se habilitado a efetuar uma série de ensaios e procedimentos que validem as estruturas exis-
tentes e permitam a sua manutenção com vantagens inequívocas em várias vertentes. Do ponto de vista da avaliação da estabilida-
de estrutural de uma dada edificação tornase necessário proceder a uma ou várias inspeções da construção que, frequentemente, 
ultrapassam a inspeção visual. Esta inspeção visual, que é fundamental na primeira análise, depende muito da experiência e do co-
nhecimento do(s) técnico(s) que a executa(m). Como regra geral, as inspeções conduzidas pelo NR/IC envolvem sempre dois ou mais 
técnicos, permitindo este critério uma melhor observação do edifício e uma posterior discussão técnica do observado e registado. 

Naturalmente, dependendo do maior ou menor grau de atuação sobre o imóvel, quer de análise para avaliação de segurança, quer 
de efetiva intervenção de reabilitação e/ou reforço estrutural, assim a inspeção e o diagnóstico deverão cobrir uma maior ou menor 
gama de aspetos. Independentemente de serem (ou não) todos considerados num dado caso específico, nos parágrafos seguintes 
são descritos e discutidos os aspetos mais relevantes a ter em conta. Alguns destes aspetos são comuns a todos os tipos de constru-
ção, enquanto alguns ensaios são mais específicos de determinados materiais. A súmula que a seguir se descreve pretende elucidar 
sobre os procedimentos e o tipo de ensaios mais utilizados pelo NR/IC, as suas valências e os materiais aos quais se aplicam.

• Definição geométrica da construção existente, recorrendo a elementos já existentes ou baseada (ou complementada) em levanta-
mentos com meios topográficos tradicionais ou com técnicas fotogramétricas. Um estudo geométrico rigoroso permite desde logo 
detetar eventuais irregularidades, tais como desvios verticais e horizontais relacionados com as avarias estruturais.

• Identificação rigorosa dos esquemas de funcionamento estrutural.

• Definição dos elementos estruturais chave para o funcionamento da estrutura e identificação da sua constituição material.

• Identificação de todas as patologias (estruturais em particular) e elaboração de registo fotográfico detalhado e adequadamente 
localizado nas peças desenhadas da construção. Em particular, o levantamento das fendas observáveis na estrutura, a sua distri-
buição e abertura são elementos importantes para uma avaliação qualitativa primária do equilíbrio e da segurança estrutural, bem 
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como o reconhecimento de possíveis causas de instabilidade. Especial atenção deve ser dada às infiltrações de águas no interior 
dos edifícios e que estão na origem de muitas avarias estruturais. Em regra, uma inspeção visual pode já fornecer informações 
preciosas sobre o estado de conservação e sobre as medidas a adotar na fase de reabilitação dependendo muito esta análise da 
experiência e conhecimento do(s) técnico(s) envolvido(s). No caso de pisos em madeira, a observação e registo do estado do seu 
vigamento é bastante importante, assim como a verificação da existência ou não de tarugos e do seu estado. A zona das entregas 
das vigas de madeira nas alvenarias é sempre a mais critica, assim como a deformação destas a meio vão. Em pavimentos de betão 
armado será conveniente avaliar deformações em lajes e fissurações em lajes e vigas, bem como identificar e caracterizar estrutu-
ralmente o tipo de laje. Edifícios antigos possuem diversas soluções estruturais encontrando-se muitas vezes, estruturas em grelha 
de betão armado com lajes maciças de espessura reduzida e lajes aligeiradas de vigotas cerâmicas armadas do tipo Patial.

• Definição de eventuais ensaios a realizar para caracterização dos materiais e da estrutura, incluindo os elementos das fundações. 
Os ensaios sobre materiais de diversas partes da estrutura e das fundações, através da recolha de amostras para análise em la-
boratório ou mediante ensaios nãodestrutivos (ou até ligeiramente destrutivos) realizados in-situ, destinam-se essencialmente à 
sua caracterização física e mecânica e, eventualmente, à identificação e calibração de relações constitutivas a usar nos modelos 
estruturais que porventura se vierem a adotar. Por seu turno, os ensaios estáticos ou dinâmicos, envolvendo a construção no seu 
todo ou em partes, são destinados a validar o seu comportamento estrutural, quer em termos das suas prestações em serviço (e.g. 
ensaios de carga), quer em termos de resultados comparativos para calibração do modelo estrutural.

• Identificação e estabelecimento de modelos estruturais adequados, baseados em premissas coerentes com a observação da estru-
tura e com os resultados dos ensaios experimentais (caso existam). Neste processo assume particular importância a calibração de 
tais modelos e o ajuste criterioso dos parâmetros de comportamento (eventualmente sustentado por análises de sensibilidade), 
por forma a reproduzir o melhor possível a resposta estrutural obtida dos ensaios experimentais. Na definição dos modelos estru-
turais convém ainda ter em conta o objetivo da modelação, já que tal poderá influenciar a configuração dos modelos. Estes podem 
ser concebidos com o objetivo de reproduzir e interpretar as avarias estruturais encontradas, ou de prever a resposta estrutural 
sob condições ainda não experimentadas, ou ainda de simular os efeitos resultantes de intervenções de reabilitação e/ou reforço.
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Apresentação

• O Instituto da Construção (IC), da Faculdade de Engenharia da U.P. 
(FEUP), desenvolve trabalho na área da reabilitação através do seu 
Núcleo de Reabilitação (NR) há cerca de 16 anos em estreita ligação 
com o Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) da 
FEUP;

• Tem actividade regular de reabilitação e reforço de estruturas por 
interesse próprio e solicitação de entidades públicas e privadas;

• A grande diversidade de intervenções tem permitido ao NR adquirir 
conhecimento e experiência na área da reabilitação e reforço de 
estruturas, com qualidade, rigor e importância reconhecidos por 
diversas entidades públicas e privadas.
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Apresentação

• A intervenção do IC em obras de reabilitação de carácter especial, 
que necessitam de mais especialização técnica, tem sido estável. 

• O IC dá apoio às obras da tutela da DRCN e da Rota-Românico.

• O IC mantém ainda consultoria especializada em edifícios de menor 
escala, do domínio autárquico ou privado.
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Apresentação

• A formação é outra vertente vocacional do IC, promovendo cursos, 
eventos técnico-científicos e edições de livros sobre a temática;

 ReSaber (Recuperação de saberes e boas práticas de 
engenharia para a conservação e restauro do património cultural 
edificado) – 2014/15

 Em parceria com a Associação Palombar e o IPBragança, 
organizou o Curso Artes da Cal em rebocos decorativos - 2015
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Reabilitação Estrutural. Intervir como?
A conservação e segurança das construções antigas é hoje um motivo
consensual de preocupação e um mercado incontornável.

O conhecimento real do estado duma construção existente e da sua
avaliação estrutural permite concluir de forma sustentada acerca da
possibilidade de manutenção da estrutura.

As Recomendações do ICOMOS (2004) estabelecem este conhecimento
como uma medida de diagnóstico e avaliação de segurança.

Intervenções de reabilitação e/ou reforço devem respeitar a construção
existente, pressupondo o conhecimento das técnicas e dos processos
construtivos.
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Princípios da Intervenção

• Respeitar as existências.

• Adaptar-se às existências: adaptar a existência ao uso ou
ajustar uso à existência ?

• Ser reversível e/ou repetível: para não inviabilizar no futuro a 
reposição da situação original à data da intervenção, ou a 
substituição da solução adoptada por soluções mais interessantes
e eficazes, e/ou a repetição da solução adoptada no final do seu 
ciclo de vida!
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• Ser pouco intrusiva: … por intrusiva entende-se, mais do que a 
alteração visual, a alteração das características materiais e 
estruturais da construção; uma solução mais visível pode ser mais 
interessante que uma solução mais “escondida”, mas que envolva 
menor reversibilidade ou maior alteração estrutural!

• Ser compatível com as existências: … é fundamental para a 
salvaguarda das construções; as intervenções devem introduzir 
elementos e soluções que apresentem compatibilidade mecânica
(massa, resistência, rigidez, durabilidade) e química com as 
existências!

Princípios da Intervenção
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Princípios da Intervenção

Reversibilidade e compatibilidade 
versus

Intrusividade e
alteração definitiva 
da construção
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A reabilitação de estruturas obriga ao conhecimento:

• - da estrutura sobre a qual se vai intervir; 

• - do seu estado de degradação;

• - do seu valor patrimonial ou histórico. 

É com base neste conhecimento que se deve decidir 
sobre a intervenção a efectuar:

♦ Conservação e/ou

♦ Reabilitação e/ou

♦ Reforço e/ou

♦ Reconstrução ou

♦ Demolição/Edificação Nova

Princípios da Intervenção
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Reabilitar: Adaptar uma nova construção a um novo uso ou 
função sem alterar partes da construção significativas para o 
seu valor

Conservar: Atuar mantendo a construção tal como ela é, 
sendo aceitável intervenções limitadas para melhorar ou 
manter os níveis de segurança e outros desempenhos

Reforçar: Intervir para manter ou aumentar a capacidade 
resistente de uma construção

Reconstruir: Repetir a construção mantendo-se alguns dos 
parâmetros da construção anterior: cércea, área, fachada, …. 
Por vezes poderá ser a edificação nova… porque não?

Fachadismo: Manutenção só da fachada destruindo-se o
restante edifício e sua autenticidade. CONTROVERSO!

Princípios da Intervenção
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Porto 2007

A propósito: será mesmo necessário ???…
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A cidade decadente…

e a cidade fingida!

Fachadismo e emparcelamentos
… o sky-line não será também património??

Para cidadão viver ou turista “conviver ?
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A história repete-se …

2016, demolição integral do interior 

2004

… e o verdadeiro património 
perde-se irremediavelmente

Há 30-50 anos era “aceite” pelo saber 
fazer da época (betão).

Actualmente ainda será ??...
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Metodologia Integrada de Atuação (>2000)

• Inspecção inicial.

• Recolha de informação e enquadramento histórico.

• Análise prévia e identificação de necessidades adicionais de
informação (geometrica, material, física, etc).

• Eventuais ensaios de caracterização material e/ou estrutural.

• Modelações numéricas (se necessário).
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• Relatório de caracterização e avaliação preliminar.

• Decisão: intervir ou não intervir?

• Eventual proposta de reforço, em caso de intervenção.

• Acompanhamento da implementação em obra, com eventual
monitorização se necessário.

Metodologia Integrada de Atuação
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• Experiência dos técnicos e Objetividade.

• Eficácia na transmissão da informação.

Aspetos Importantes na INSPEÇÃO
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• Avaliação Qualitativa:
Definição geométrica da construção existente;

Identificação de esquemas de funcionamento estrutural;

Levantamento geométrico dos elementos estruturais.

• Caracterização material e mecânica:
Identificação dos elementos estruturais e da sua 
constituição material;

Caracterização do seu estado de conservação;

Definição de eventuais ensaios a realizar in situ ou em 
laboratório e/ou de necessidades de monitorização.

• Identificação de danos e diagnóstico:
Identificação de patologias (em especial as estruturais) e 
respectivo registo fotográfico detalhado devidamente 
localizado nas peças desenhadas da construção.

Aspetos Importantes na INSPEÇÃO
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• Levantamento estrutural:
Meios e processos simples de auxilio à inspeção; 
Avaliação preliminar do estado físico e mecânico 
dos materiais.

• Avaliação Quantitativa:
Ensaios adicionais de apoio à inspecção; 
Mais detalhe de características dos materiais com 
pequenas perturbações na estrutura. 
Ex: Ensaios dinâmicos, ensaios de carga,…

• Monitorização:
Acompanhar a evolução temporal do 
comportamento da estrutura e de eventuais 
danos.

Procedimentos da INSPEÇÃO
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Sistematização da informação em Mapas de Danos

• Identificação dos elementos estruturais;

• Descrição e tipificação dos danos e associação aos elementos
estruturais;

• Identificação de causas prováveis para os danos;

• Indicação de possíveis medidas de prevenção e reparação.

Documentação
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EXEMPLOS DE MAPAS DE DANO
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EXEMPLOS DE MAPAS DE DANO

MAPA DE DANOS Tipo: D1

Tipo de dano: FENDILHAÇÃO EM PAREDES RESISTENTES

Localização dos danos: Elementos
Estruturais:

FIGURA 1 - Fachadas Sul, Norte e Este.

Descrição: Registo Fotográfico:

Existência de fendas nas paredes exteriores, em particular junto às 
aberturas. As fendas mais graves encontram-se na fachada Sul embora na 
fachada Norte e Este se estejam a formar também fendas muito 
semelhantes àquelas. Estas fendas conduzem não só à perda de 
estanquidade das paredes como, em situações mais graves, podem pôr em 
causa a integridade física da parede.

As aberturas localizadas nas paredes, sendo pontos de concentração de 
tensões, são geralmente as primeiras zonas a sofrer danos visíveis.

FIGURA 2 – Fachada Sul.

FIGURA 3 – Interior da fachada Sul.

FIGURA 4 – Alçado Norte.

Causas:

A deterioração do material no coroamento das paredes, aparentemente sem 
frechal, o deficiente travamento das paredes ao longo do perímetro do 
edifício e a eliminação da parede interior ao nível do r/c (pelo aumento de 
sobrecarga que provoca nos restantes elementos resistentes), são causas 
primeiras para o referido dano.

No entanto, podem-se apontar outras possíveis causa tais como a acção de 
vibrações introduzidas, quer pela construção do novo edifício no seu 
terreno (adjacente à parte oeste do edifício), quer por outras obras 
decorrentes nas vizinhanças, ou ainda pelo tráfego sobre a rua principal.

Note-se que as infiltrações de água através das fendas entretanto formadas 
potenciam ainda mais a sua progressão.
Prevenção:

Reparação:

Realizar o travamento das paredes ao nível do piso e do coroamento, 
assegurando uma boa ligação entre as vigas de madeira e as paredes.

Refechar as juntas com recurso a argamassas compatíveis com as que se 
encontram aplicadas no local, conservando e preservando os elementos 
pré-existentes, sem descaracterizar o edifício. Essas argamassas deverão 
ser à base de cal hidráulica podendo ser adicionadas resinas epoxídicas que 
lhes garantirão um maior poder de ligação.
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EXEMPLO DE MAPA DE DEFORMAÇÕES

22
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• Conhecer em profundidade o problema e suas causas: 
- recentes (e ativas) ou já antigas (e debeladas)?

• Respeitar a construção e a sua história: 

- o tempo da vida humana muito inferior à “vida de muitos monumentos”

• Problemas estruturais estão em evolução ou estabilizados?
- Recurso quando possível, à monitorização estrutural por período alargado.

• Casos de ruína eminente:
- atuar de imediato, ainda que de modo provisório;

• Noutros casos: 
- intervenções o menos intrusivas e extensas possível ou, 

- simplesmente, corrigir pequenos danos que se verifiquem estar estáveis.

Interpretação
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Factores Mais frequentes de Dano Estrutural
• Degradação material e/ou estrutural (natural, forçada... 

frequentemente associada muitas vezes à falta de manutenção);

• Acção da água (através da chuva, do terreno, de canalização em 
mau estado...);

• Movimento do terreno de fundação ou das fundações;

• Alteração das características estruturais e/ou funcionais da
estrutura;

• Actividade biológica/química (desenvolvimento de vegetação, 
fungos, deposição de excrementos...);

• Acções de carácter especial (fogos, sismos, inundações...).
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Ensaios Não-Destrutivos (NDT), Medianamente Destrutivos (MDT),
Destrutivos (DT) e Monitorização, complementares dos meios e
processos simples de inspeção.

Ensaios adicionais de auxilio à inspeção para informação mais
detalhada de características dos materiais estruturais.

Diversas ferramentas, procedimentos e técnicas de avaliação
qualitativa e (ou) quantitativa das características materiais e (ou)
estruturais de uma construção.

Técnicas de aplicação local, para avaliar pequenas partes da
estrutura, vs. técnicas de avaliação global da estrutura, atendendo
aos diferentes elementos que a constituem e às ligações entre eles.

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ
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Que ensaios in-situ ?

Pacómetro

Esclerómetro

Ensaios Sónicos

Ensaios Dinâmicos

Fenolftaleína

Ensaio de carga

Pull-Out

Extração de amostras

Teor de humidadeSondagens

Pull-Off

Ensaios Sónicos

Ensaios Dinâmicos

Resistograf

Teor de humidadeTeor de humidade

Ensaio de carga

Videoscopia

Extração de amostras

Teor de humidadeSondagens

Ensaios Sónicos

Ensaios Dinâmicos

Teor de humidadeTeor de humidade

Ensaio de carga

Videoscopia

Macacos planos

Extração de amostras

Teor de humidadeSondagens

Be
tã

o
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a

d
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ira
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lv

e
na

ria
s

Pressiómetro Ménard



258

Avaliação da variabilidade de material constituinte de
uma parede de alvenaria de pedra.

• Ensaios de Propagação Sónica (aplicação)

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ
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• Ensaios de Resistência de madeiras

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ

Permitem avaliar o estado são ou degradado de peças de madeira, através da
resistência à penetração de uma agulha metálica perfurante e assim estimar a
capacidade resistente da peça.

Resistrograph
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• Deteção de armaduras com pacómetro – em lajes 

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ

Para avaliação da capacidade
resistente instalada.
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Meios auxiliares de diagnóstico in-situ
• Levantamentos 3D da estrutura portante



262

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ

• Medição de humidade

• Videoscopia

• Termografia
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• Ensaios de Carga – em pavimentos de betão armado

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ

Permitem avaliar a capacidade para
resistir a um dado nível de carga.

Carregamento com água (reservatórios 1 m3) e 
medição discreta de nível de água.

Medição e registo contínuo de deslocamentos
através de transdutores eléctricos.
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• Ensaios de Carga – em pavimentos tradicionais de madeira

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ

Permitem avaliar a capacidade para
resistir a um dado nível de carga.

Carregamento com água e medição contínua do 
volume de água através de caudalímetro.

Medição e registo contínuo de deslocamentos através 
de transdutores eléctricos.
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• Ensaios sobre componentes estruturais in-situ

Meios auxiliares de diagnóstico in-situ

Ensaio resistência de paredes de
alvenaria para fora do seu plano.
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35

Mercado do Bolhão – sector SUL:

Monitorização de zonas com 
fissuração e fraturas importantes:

Rua Alexandre Braga

Rua Sá da Bandeira R
ua Fernandes Tóm

as

R
ua Form

osa

Zona 
Monitorizada

N

Canto 
sudoeste

Meios auxiliares de diagnóstico - Monitorização
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Sistema de monitorização de movimentos estruturais com registo contínuo 
e transmissão à distância.

Sistema de 
aquisição e 
transmissão
de dados

Fissurómetro com 
caixa de protecção

Clinómetro

Termómetro

Fissurómetro

Meios auxiliares de diagnóstico - Monitorização
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37

Medições de
Abril 2010 até 
Setembro 2012

Zona Sudoeste
Piso 1 / Parede Exterior

Fissuração acompanhou 
ciclo térmico. (F3)

Rotações aumentaram 
para o interior do 
mercado, mas sem 
grande significado. 
(C1A e C1B)
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Meios auxiliares de diagnóstico - Monitorização
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Ensaios laboratoriais
• Ensaios sobre amostras de materiais diversos para caraterização

mecânica (compressão, tração, flexão, corte, etc): resistência e
deformabilidade.

• Ensaios sobre componentes estruturais de média a grande escala
(escala real – ex. paredes, vigamentos, etc) até à rotura.

• Ensaios mecânicos de validação de técnicas de reforço em
elementos estruturais.
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Ensaios laboratoriais
• Painéis de alvenaria de pedra de construção real para laboratório

 Compressão uniaxial: 
(1.20mx2.50mx0.40m)

 Compressão diagonal 
(1.20mx2.50mx0.40m)

 Corte cíclico no plano com compressão:
(1.60mx2.50mx0.40m)

4 a 6 ton !!
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Ensaios laboratoriais
• Ensaios de compressão

Estado original: PP1; PP2 e PP3
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Ensaios laboratoriais
• Ensaios de compressão

fcp,PP1= 4.0 MPa
fcp,PP2= 2.5 MPa

Ecp,PP1= 0.22 GPa
Ecp,PP2= 0.32 GPa

Estado original: PP1; PP2 e PP3
Reforço por injeção: PP3
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• Ensaios cíclicos de corte no plano com compressão em laboratório: 
original vs. reabilitada.
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• Ensaio de vigamento de madeira antigo de edifício a demolir

Viga V3
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Visão global do vasto leque de trabalhos passíveis de realizar pelo IC-
FEUP em articulação com o Laboratório de Engenharia Sísmica e 
Estrutural (LESE).
Evidenciada a diversidade de situações já estudadas e as valências 
adquiridas em cerca de 16 anos no domínio da intervenção no património.

Em alguns casos, a intervenção estrutural em particular, pode ser 
inevitável !!
Noutros casos a decisão pode passar mesmo pela “não-intervenção”…
… se os problemas “visíveis” estão estabilizados, é legítimo questionar: 

porquê intervir?

Notas Finais
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A monitorização estrutural, atualmente já tão desenvolvida, é uma opção a 
considerar podendo conduzir a significativas economias se provar que 
uma intervenção estrutural se torna desnecessária ou pode ser 
minimizada.

Atualmente a FEUP dispõe de meios experimentais que o IC pode usar, 
permitindo uma melhor caraterização material e estrutural das 
construções, recorrendo a técnicas de inspeção in-situ e a ensaios de 
laboratório ou de campo mais ou menos complexos.  

Notas Finais
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OBRIGADO !
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Técnica de Reconhecimento de Padrões
para Manutenção de Infraestruturas de 

Engenharia Civil

Elói J. F. Figueiredo
Professor Auxiliar

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Lisboa, Portugal

12 de maio de 2016
RIE – V Jornadas de Reabilitação de Infraestruturas e de Edifícios

Universidade Lusófona do Porto

Técnicade Reconhecimentode PadrõesparaManutençãode Infraestruturasde En-
genhariaCivil
ElóiJ. F. Figueiredo
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RESUMO

Um dos desafios atuais associados à manutenção de infraestruturas de Engenharia Civil consiste na definição do momento ideal 
para a mesma ser efetuada, em função das necessidades estruturais reais. Esta limitação pode originar atividades de manutenção 
inapropriadas e dispendiosas de forma a cobrir incertezas derivadas das tradicionais inspeções visuais.

Um dos grandes obstáculos desse desafio está associado à deteção prévia de danos estruturais. Esta deteção pode ser camuflada 
por uma série de fatores, tais como os efeitos na resposta estrutural causados pelas variações operacionais e ambientais; por vezes 
estas variações originam alterações estruturais mais significativas do que as associadas com danos.

De forma a aumentar o conhecimento da condição estrutural e auxiliar o processo de tomada de decisão, nas últimas décadas têm 
sido instalados, nas infraestruturas, sistemas de monitorização estruturais temporários ou permanentes. Contudo, a experiência 
acumulada tem mostrado que os sistemas de monitorização são ótimos para obter respostas estruturais mas complicados na inter-
pretação direta da informação daí resultante.

Assim, numa era de “Big Data”, considerada a profissão da moda do século XXI e que tem alterado o processo tradicional de decisão, 
os algoritmos baseados nas técnicas de reconhecimento de padrões têm sido testados com sucesso para facilitar a visualização e 
interpretação da informação contida nos dados recolhidos pelos sistemas de monitorização.

Assim, esta apresentação pretende mostrar a importância, utilidade e necessidade de utilização destas técnicas para uma ótima in-
terpretação dos dados recolhidos, que pode levar à tomada de decisões mais realistas; melhores decisões podem resultar em maior 
eficiência operacional, redução de custos de manutenção e redução de risco de colapsos estruturais.
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 5 Jan 2010 - Ponte sobre o rio Jacuí, Rio Grande do Sul, colapso durante
cheias intensas, 5 mortos.

 3 Jul 2014 - Viaduto em Belo Horizonte, colapso na construção durante
a Copa do Brasil, 2 mortos.
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 27 Fev 2015 - Ponte na MT-474, estado do Mato Grosso, colapso no 
decorrer de fortes chuvas ocorridas nos últimos dias. 
o A estrutura cedeu apo ́s a passagem de um camião.
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 9 Maio 2015 - Ponte de Pedra Branca (ou
ponte José Américo de Almeida), Grande 
Aracaju, Estado de Sergipe.
o Na análise dos técnicos do CREA, o 

desabamento foi causado pela corrosão dos 
tirantes de aço, em decorrência da falta de 
manutenção da ponte.

 6 Jun 2015 - Ponte em Jaguari, Rio Grande 
do Sul, com 117 anos e necessidades de 
manutenção assumidas há mais de um 
ano. Causa por excesso de carga, 3 feridos.
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 16 Dez 2015 - Ponte sobre o rio Arataú
o Rodovia Transamazónica (BR 230)
o Sudeste do Pará
o No momento da queda da ponte de betão

armado, uma carreta lotada de madeira e um 
camião trafegavam a ponte (excesso de carga?)

o 2 feridos
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 22 Fev 2016 - Ponte em Fortaleza
o 2 mortes e 7 feridos
o Durante a construção
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 I-10: Los Angeles and Phoenix.
 When inspectors visited the bridge 

in March, they found no structural 
issues, according to Caltrans. The 
inspection report shows that the 
bridge had minor cracks. The only 
work recommended was to upgrade 
the railing, and that was done 
several years ago.

 The span's rating was a 91.5 out of 
100, according to data from the 
Federal Highway Administration.

 … but it failed when the pounding 
of a powerful flash flood scoured 
away land where the bridge was 
anchored, officials said Monday…

 … Water rushing through a 
normally dry desert gully eroded 
the land around the bridge, causing 
one side of the eastbound span to 
collapse…

http://www.huffingtonpost.com/entry/brdige_55adc77ee4b0a9b94852671e
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 De uma forma geral tem-se registado um número elevado de 
acidentes, envolvendo:
o perturbações de tráfego, 
o perdas materiais, e 
o perdas de vidas humanas.

 Boa parte dos colapsos de pontes ocorrem em países em acelerado
desenvolvimento económico (ex. Brasil, India e Brasil).

 O Brasil é um caso surpreendente: 
o nos últimos 6 anos registaram-se cerca de 7 colapsos de pontes.

 Apesar dos grandes esforços do governo nas últimas décadas, nos EUA 
ainda se contínua a observar um grande número de queda de pontes.

 Boa parte dos colapsos ocorrem durante a construção ou durante
períodos de cheias e inundações. 
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 Classificação da Condição
o Brisa: (Excelente) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 (Mau)
o EP: (Excelente) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 (Mau)
o REFER: (Excelente) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 (Mau)

 Número total de pontes: 6,200

 Condição geral das estruturas especiais
o Taking the first three levels: 84.8% “good to excellent condition”
o Taking the last two levels: 3.2% are “structurally deficient”

Book
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 Correntemente, Portugal não apresenta um envelhecimento
generalizado das infraestruturas, quando comparado com a realidade
dos EUA, por exemplo.

 Contudo, nós precisamos de agir hoje, em termos de manutenção das 
pontes/infraestruturas, de forma evitar investimentos consideráveis, 
dentro de 20 a 30 anos – Nós precisamos de manter o presente para
preservar o futuro. 

Portugal EUA

“Boom” da construção 1980s and 1990s 1950s and 1960s

Número de pontes 6,200 603,259

Condição de 
“Estruturamente
deficiente”

3,2% 26%

Book
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Descarregar online:

http://www.uceditora.ucp.pt/site/custom/tem
plate/ucptpl_uce.asp?SSPAGEID=2745&lang=1
&artigoID=1388
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 A propósito do acidente recente na A14
 Passagens hidráulicas em Corrugated Metal Culverts (chapas de aço

galvanizado)
o Brisa, já em dezembro de 2012, tinha um plano de 10M€ para reabilitar as 

passagens hidráulicas deste tipo.

Figueiredo, E.; Moldovan, I.; Marques, M. B. (2013). Condition Assessment of Bridges: Past, Present and
Future. A Complementary Approach. Universidade Católica Editora, ISBN: 978-972-54-0402-7.
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 Derrocada da passagem hidráulica da A14

Ligação provisória - Ponte militar

Segundo o Expresso e segundo uma fonte
da Brisa "no outono passado, a inspeção da 
Brisa detetou que a passagem hidráulica
estava em risco" e que, na altura, "a 
empresa recorreu ao escoramento metálico
para reforçar as condutas".

Muitos casos são geralmente
detectáveis pelos programas de 
inspecção visual dos donos das 
infraestruturas.
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 Programa de inspecções períodicas (princípio atual)
o Inspecções de rotina
o Inspecções principais

 Monitorização contínua (ainda em fase de validação)
o Instalação dos sistemas de monitorização
o Desafios:

• Tempo de vida útil do sistema de monitorização versus estrutura
• Carácter discreto dos sensores em termos de localização espacial
• Efeitos das condições ambientais e operacionais na resposta estrutural
 Efeito da humidade
 Efeito do tráfego
 Efeito da temperatura
 Etc.
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Monitorização temporária do vão extremo
simplesmente apoiado, de uma ponte

fechada ao tráfego.
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Sistema de monitorização temporário

31 (30+1) acelerómetros
+ 

1 sistema de aquisição
Fonte de excitação: martelo de impulsos
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 Efeitos da temperatura

Amanhã (10:00)
7.75 Hz

Tarde (17:20)
7.41 Hz

Variação da 1.ª frequência de 
vibração em função da variação da 
temperatura ao longo do tabuleiro
durante um ensaio de 24 horas

1.º modo de vibração
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Como avaliar se as alterações registadas são
resultantes de anomalias estruturais ou variações

normais de temperatura?
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Sistema Nervoso do Ser Humano

Cérebro

Rede 
nervosa

Medula 
Espinal

Ser Humano Monitorização Inteligente

Corpo Humano Estrutura

Cérebro Computador central

Medula Espinal Sistemas de aquisição de dados

Rede Nervosa Cablagem

Sistema sensorial Sensores (ex. acelerómetros)

Sistema motor Actuadores (ex. TMDs)

Sistemas inteligentes de monitorização
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 Filosofia: algoritmos com funcionamento semelhante ao cérebro
humano

 Dados das respostas estruturais, registadas durante um período em
que a estrutura não está danificada, são usadas para treinar algoritmos.

 Os algoritmos têm capacidade para: 
o “Aprender” com a “experiência” 
o Lidar com informação incompleta ou dados com ruído
o Ser efetivos em estruturas complexas, onde é dificil de definir modelos de 

elementos finitos capazes de prever o comportamento estrutural.
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302

Falha nas cabeças de 
ancoragem

Assentamentos de apoio

Destacamento do betão

Ruptura dos cordões
de pré-esforço
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FFT

Dados em bruto
- Observação diária
- Condição normal - Treino: 1-197 dias
- Condição com dado: 198-235 dias

Características de treino: duas primeiras
frequências naturais de vibração

Treino
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 Efeitos da temperatura

Aumento da rigidez do tabuleiro durante
a ocorrência de temperaturas negativas

Aumento das frequências durante a 
ocorrência de temperaturas negativas
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 Fase de Aprendizagem: 
o Extração diária das duas primeiras frequências de vibração
o Observações usadas no treino: 1-197 dias
o Objectivo: aprender as variações diárias consideradas “normais”, tais como

as variações de temperatura.

 Fase de Teste:
o Danificação da estrutura de forma controlada durante 38 dias
o Extração diária das duas primeiras frequências de vibração
o Utilização de todos as observações (197 + 38=235) na fase de teste
o Objectivo: testar a capacidade de os algoritmos detectarem a existência de 

observações “anormais”
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Normal Mixture 
Components

#1 #2

Weight (%) 81 19

Mean
(Hz)

f1 3.97 4.22

f2 5.19 5.39

#1

#2

Fase de Aprendizagem: Condição de referência (não danificada)

Distribuição multivariada de mistura Gausseana (K=2)
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Fase de Teste: Classificação de todas as observações

Número Percentagem

Erro Tipo I
(Falso-positivo) 4 2.0 %

Erro Tipo II
(Falso-negativo) 2 5.3 %
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Séries temporais em bruto Indicador de Dano Global
Global damage indicator - DI

8 Acelerómetros, 8 séries temporais de aceleraçoes
por dia de 11 min cada com 65536 points

Depois 235 dias: Ficheiro com 12,3 GB

1 ponto por dia, 
num total de 235 dias

After 235 dias: Ficheiro com 2 KB
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 Desenvolvimento de um Paradigma de Reconhecimento de Padrões para ter em conta:
modelação de elementos finitos, monitorização estrutural e informação das inspeções
de pontes. 

Modelação estrutural

Monitorização estrutural Algoritmos
para

reconhecimento
de padrões

Identificação
de dano

Sistemas de 
Gestão de 

Pontes

Inspecções

(Detecção, localização, tipo, 
severidade e prognóstico)

(Para manutenção de pontes)
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SOARES DA COSTA

Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Reabilitação Urbana: Um processo iterativo
joana pinho
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RESUMO

A adaptação do Edifício do Ministério da Administração Interna a uma Pousada História, bem como o englobamento dos Edifícios 
Residenciais anexos ao Hotel Pestana Porto na Ribeira no complexo Hoteleiro existente foram operações de reabilitação do cons-
truído que se revelaram verdadeiros exercícios de equilíbrio entre a preservação do património edificado, o Programa do Cliente, 
as determinações das cartas e convenções que regulamentam e balizam as intervenções no património cultural, as sensibilidades 
das Entidades Reguladoras e, não menos importante, os requisitos técnicos específicos à infraestruturação do programa definido e 
a sustentabilidade do Projeto e da Obra.

O objetivo último de uma intervenção de reabilitação é o de privilegiar o carácter imanente das preexistências e articular o novo 
com o pré-existente ao nível formal e funcional. Significa, também, preservar a autenticidade do património em presença e respeitar 
o genius loci. Contudo, a intervenção incide não apenas sobre o produto resultante imediatamente apreciável, mas também sobre 
uma diversidade de níveis nem sempre evidentes para o utilizador: a reabilitação não é (apenas) uma intervenção estética.

Critérios como a reversibilidade das intervenções, reaproveitamento de materiais, preservação da autenticidade dos elementos ar-
quitetónicos bem como a sua integridade formal, material e estrutural estão naturalmente presentes, numa lógica de requalificação 
que procura fazer revalidar a herança construída fazendo-a assumir novas formas programáticas. Mas porque a reabilitação anda de 
mãos dadas – necessariamente - com as novas formas de viver o espaço construído, não podemos deixar de refletir sobre as inade-
quações destes volumes existentes, já fora do âmbito dos graus de degradação (mais ou menos) verificável, aos contextos, usos e 
exigências da contemporaneidade e aos processos e mecanismos que os sustentam.

Assim, a gestão dos múltiplos dados de entrada em Projeto e Obra, associada ao fator de incerteza que caracteriza este tipo de in-
tervenções deve ser entendida como um processo iterativo e contínuo que nasce com a intenção do Promotor e só termina, grosso 
modo, quando o Edifício está licenciado e em funcionamento; ou seja, quando a Obra está pronta, entregue e em plena exploração.

Pretende-se com esta preleção ilustrar dois casos que exemplificam o que a capacidade de resposta de uma equipa técnica e de 
gestão integrada na Empresa é capaz de concretizar quando, trabalhando para a mesma, não perde de vista os interesses do Cliente 
gerindo o projeto, o orçamento, a obra, as condicionantes e os processos de mudança, alterações e conflitos em ‘tempo real’.
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

1. (Preservação do) Património Edificado

2. Programa / Promotor

3. Cartas e Convenções / Regulamentos

4. Entidades Reguladoras

5. Requisitos Funcionais e Técnicos

6. Sustentabilidade

Exercício da Reabilitação do Construído: Gestão de Critérios

SOBRE A GESTÃO DO PROJECTO E DA OBRA DE REABILITAÇÃO
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Gestão de Critérios

1.
(Preservação do) Património 

Edificado

2.
Programa / Promotor

3.
Cartas e Convenções / 

Regulamentos

4.
Entidades Reguladoras

5.
Requisitos Funcionais e 

Técnicos

6.
Sustentabilidade

Intenção Projecto Obra

1. (Preservação do) Património Edificado

i. Avaliação do estado de degradação dos elementos construídos em presença;

ii. Preservação da autenticidade do património – herança, forma, história,

documentação

iii. Recuperar, Reaproveitar, Reconstruir, Recriar, Destruir, Substituir?

iv. Diálogo formal entre o antigo e o novo: respeito, contraste/ mimetismo.

2. Programa / Promotor

i. Aferição do grau de ajustamento do edifício/construído em presença ao 

programa proposto

ii. Rentabilização máxima do investimento

iii. Custos iniciais vs custos operacionais

iv. Volubilidade: flutuações do mercado, visão, objectivos

v. Articulação e equilíbrio entre espaços antigo e usos novos

3. Cartas e Convenções / Regulamentos

i. Linhas regulamentares aplicáveis à generalidade das edificações;

ii. Análise de condicionantes;

iii. Avaliação das limitações à aplicação dos regulamentos;

iv. Aferição de critérios de excepcionalidade.

4. Entidades Reguladoras

i. Verificação da aplicação dos Regulamentos, quando exigível (ANPC, ME, DGE, 

Águas);

ii. Pragmatismo / enquadramentos excepcionais / medidas compensatórias;

iii. Termo de Responsabilidade;

iv. Vontade política

5. Requisitos Funcionais e Técnicos

i. Critérios nas Soluções Técnicas: Custos iniciais versus custos operacionais;

ii. Áreas Técnicas;

iii. Redes e Instalações;

iv. Conflito entre Forma e Função: Espacialidade Interna e Preservação vs.

Infraestruturação

6. Sustentabilidade

i. Recuperação, Renovação, Revitalização, Restauro, Reparação, Requalificação, 

Reforço, Reestruturação, Reaproveitamento, Reutilização, Reciclagem: 

Reabilitação;

ii. Qualidade

iii. Ambiente

iv. Segurança

v. Custo / Benefício
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Gestão de Critérios

Objectivo:

i. Privilegiar o carácter imanente das preexistências

ii. Preservar a autenticidade do património em presença

iii. Respeitar o genius loci

iv. Adequar o património construído aos contextos, usos e exigências da

contemporaneidade e aos processos e mecanismos que os sustentam (Velhos Edifícios

vs Novos Usos / Forma vs Função).
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Projecto e Obra

Iteração no contexto do Projecto / Obra:  repetição de parte ou de ciclos completos de 

iniciação, planeamento/execução e validação/reiniciação em boa parte imputável ao factor 

de incerteza imanente a Obras desta natureza.

O projecto (de Reabilitação) não se esgota no arranque da Obra. 
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Pestana Pousada de Lisboa (Portugal)
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pousada na Praça do Comércio – Enquadramento Urbano

Fig 1 - Ortofotomapa – localização do edifício-quarteirão e envolvente urbana, em 2007 - Fonte IGE
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pousada na Praça do Comércio 
– Enquadramento Urbano

Fig. 2 
Perspectiva desde a Praça do Comércio (2012) – Fonte Google Maps

Fig. 3  
Confrontação com a Rua do Ouro e Arsenal  (2012) – Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Enquadramento Histórico

Fig. 4 – Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina, de 1758 – Fonte ‘O plano da Baixa, hoje’

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Fig. 5 
Extracto da Planta de Condicionantes I do PPSBP – Fonte CML

Pousada na Praça do Comércio 
– Enquadramento Histórico

Fig. 6 
Planta do Projecto Pombalino para o lote, séc. XVIII – Fonte ‘O Plano 

da Baixa, hoje’
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio 
– Enquadramento Histórico

Fig. 8 
Comparação entre o levantamento do Existente e o Projecto 

Pombalino – Fonte DSAA

Fig. 7 
Planta do Projecto Pombalino para o lote, séc. XVIII – Fonte ‘O Plano 

da Baixa, hoje’

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio 
– Enquadramento Histórico

Fig. 9 
Comparação entre o levantamento do Existente e o Projecto 

Pombalino – Fonte DSAA

Fig. 11  
Solução estrutural para a 

cobertura pelo Arq. Pardal 
Monteiro, anos 40-50 –

Fonte IHRU

Fig. 10  
Corte Construtivo EF, do 
Projecto do Arq. Pardal 
Monteiro, anos 40-50 –
Fonte IHRU

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Estado Geral do Edifício

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Fig. 13
Fotografias do estado do Edifício resultante das diversas 
intervenções – Fonte DSAA

Fig. 12 
Fotografias do estado do Edifício resultante 
das diversas intervenções – Fonte DSAA
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Estado Geral do Edifício

Fig. 14 
Fotografias do estado do Edifício resultante 
das diversas intervenções – Fonte DSAA

Fig. 15
Fotografias do estado do Edifício resultante das diversas 
intervenções – Fonte DSAA

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo



326

Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pousada na Praça do Comércio – Estado Geral do Edifício

Fig. 16 
Fotografias do estado do Edifício resultante 
das diversas intervenções – Fonte DSAA

Fig. 17
Fotografias do estado do Edifício resultante das diversas 
intervenções – Fonte DSAA
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Potencialidades e Condicionantes

1. Condições excepcionais de localização;

2. Valores patrimoniais em presença;

3. PPSBP;

4. Capacidade de ajustamento da métrica e dos vãos ao programa

pretendido

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pousada na Praça do Comércio – Evolução do Projecto (2011-2014)

Fig. 18
Planta do Piso 0 (1) : (da esquerda para a direita) Levantamento (2011), Licenciamento (2012), Telas Finais (2014) – Fonte DSAA / CML
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Fig. 21
Planta do Piso 3 (4) : (da esquerda para a direita) Levantamento (2011), Licenciamento (2012), Telas Finais (2014) – Fonte DSAA / CML

Pousada na Praça do Comércio – Evolução do Projecto (2011-2014)

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Fig. 22
Planta do Piso 4 (5) : (da esquerda para a direita) Levantamento (2011), Licenciamento (2012), Telas Finais (2014) – Fonte DSAA / CML

Pousada na Praça do Comércio – Evolução do Projecto (2011-2014)

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Obra (2012-2014)

Fig. 24
Demolições: Paredes 
divisórias do Piso  0 –
Fonte SDC

Fig. 25
Demolições: Paredes 
divisórias do Piso  1 –

Fonte SDC

Fig. 26
Demolições: Estrutura 
aparente  datada das 
remodelações do Período 
do Estado Novo  – Fonte 
SDC

Fig. 27
Perceptíveis nas lajes as 

intervenções de diferentes 
épocas – Fonte SDC

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pousada na Praça do Comércio – Obra (2012-2014)

Fig. 28
Demolições: Cobertura –
Fonte SDC

Fig. 29
Construção do quarto 

modelo no Piso 3 – Fonte 
SDC

Fig. 30
Demolições: Saguão  –
Fonte SDC

Fig. 31
Reforço de elementos 

estruturais – Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pousada na Praça do Comércio – Obra (2012-2014)

Fig. 32
Construção de Paredes 
Divisórias - Fonte SDC

Fig. 33
Colocação de estrutura de 

suspensão de tectos e 
redes – Fonte SDC

Fig. 34
Demolições: 
desmontagem da 
estrutura da cobertura dos 
anos 70-80  – Fonte SDC

Fig. 35
Montagem da nova 

estrutura da cobertura –
Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Obra (2012-2014)

Fig. 36
Acabamentos nos quartos 
- Fonte SDC

Fig. 37
Montagem de Redes –

Fonte SDC

Fig. 38
Saguão – Regularização e 
acabamento  – Fonte SDC

Fig. 39
Reabilitação dos 

apainelados e móveis fixos 
dos gabinetes ministeriais 

– Fonte SDC

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Obra (2012-2014)

Fig. 40
Acabamentos nos 
corredores - Fonte SDC

Fig. 41
Reabilitação do Salão 

Nobre – Fonte SDC

Fig. 42
Saguão – Montagem da 
Clarabóia  – Fonte SDC

Fig. 43
Escadaria Monumental e 
revestimentos pétreos –

Fonte SDC

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pousada na Praça do Comércio – Ficha Técnica

Área total do terreno 1769,1m2

Área total de implantação 1628,4m2

Área Bruta (Proposta) 7284,45 m2

Área Útil (Proposta) 5554,50m2

Área da Galeria pública 140m2

Nº de Quartos 92

Valor Obra 6,7 ME

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Pestana Vintage Porto (Portugal)
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Enquadramento Urbano

Fig 44 – Plantas de Localização e Vista Aérea – localização do edifício-quarteirão e envolvente urbana, em 2012 - Fonte 
CMP (plantas) e Google Maps (Vista Aérea)



339

Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto –
Enquadramento Urbano

Fig. 45 
Vista Frontal dos Muro dos Bacalhoeiros (2013) – Fonte SDC

Fig. 46  
Vistas da Rua da Fonte Taurina (2013) – Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pestana Vintage Porto – Enquadramento Histórico

Fig. 47 – Quarteirão do Hotel (1993)– Fonte IGESPAR

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pestana Vintage Porto – Enquadramento Histórico

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Fig. 48 – Planta Ribeira JV Correia 1859 
- Fonte  DSAA

Fig. 49 – Cheias 1909 - Fonte  CMP
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pestana Vintage Porto – Estado Geral dos Edifícios

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Fig. 50 – Vista da Rua da Fonte Taurina e 
Muro dos Bacalhoeiros (2013) - Fonte  SDC

Fig. 51 – Exteriores de algumas das Fracções – Fonte Pedro Castro 
Unipessoal Lda. (Relatório do Estado de Conservação dos Edifícios)
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pestana Vintage Porto – Estado Geral dos Edifícios

Fig. 54 – Escoramento de paredes interiores, degradação de elementos estruturais e acabamentos (2013) - Fonte  Pedro Castro 
Unipessoal Lda. (Relatório do Estado de Conservação dos Edifícios)

Fig. 52 – Vista Parcial da Frente do Muro dos 
Bacalhoeiros (2013) - Fonte  SDC

Fig. 53 – Vista do interior das caves (2013) - Fonte  SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pestana Vintage Porto – Potencialidades e Condicionantes

1. Condições excepcionais de localização;

2. Valores patrimoniais em presença (alguns elementos tipológicos, muralha,

fachadas);

3. ZEP / ZAP; Área Classificada ou em vias de classificação;

4. Capacidade de ajustamento da métrica e dos vãos ao programa

pretendido (cada fracção com dois quartos, um em cada frente);

5. Acentuada degradação dos interiores das fracções, bem como das

fachadas das 2 mais afastadas do Hotel Existente, incluindo

perda/substituição de elementos caracterizadores (cantarias,

caixilharias, varandas, guardas).

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Evolução do Projecto (2013-2015) 

Fig. 55
Planta do Piso -1 : (da esquerda acima  para a direita em baixo) Levantamento (2013), Licenciamento (2013), Telas Finais (2015) – Fonte 
DSAA / CMP
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Evolução do Projecto (2013-2015)

Fig. 56
Planta do Piso 0 : (da esquerda acima para a direita em baixo) Levantamento (2013), Licenciamento (2013), Telas Finais (2015) – Fonte DSAA 
/ CMP
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Obra (2013-2015)

Fig. 57
Demolições: visível o mau 
estado dos elementos 
estruturais das paredes de 
meação – Fonte SDC

Fig. 58
Demolições: Visível a 

degradação de elementos 
de fachada – Fonte SDC

Fig. 59
Demolições: Estrutura de 
contenção das Fachadas  –
Fonte SDC

Fig. 60
Estrutura de Contenção 

das Fachadas – Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Obra (2013-2015)

Fig. 61
Demolições: muros de 
fundação existentes –
Fonte SDC

Fig. 62
Demolições: Visível dos 

arcos da Muralha – Fonte 
SDC

Fig. 63
Estrutura mista: pilares de 
betão no piso 0 – Fonte 
SDC

Fig. 64
Estrutura mista: estrutura 

metálica acima do piso 0 –
Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Obra (2013-2015)

Fig. 65
Colmatação da estrutura: 
Edifícios 5 e 6 – Fonte SDC

Fig. 66
Construção de paredes 
divisórias – Fonte SDC

Fig. 67
Montagem de redes –
Fonte SDC

Fig. 68
Montagem de estruturas 

da Cobertura  – Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Obra (2013-2015)

Fig. 69
Deposição de redes e 
isolamentos de paredes 
(acústica) e elementos 
estruturais (fogo) – Fonte 
SDC

Fig. 70
Construção de quartos –

vista de conduta vertical –
Fonte SDC

Fig. 71
Quartos: acabamentos –
Fonte SDC

Fig. 72
Corredores: acabamentos 

– Fonte SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo

Pestana Vintage Porto – Obra (2013-2015)

Fig. 73
Restaurante: acabamentos 
– Fonte SDC

Fig. 74
Caixilharias e Cantarias 

dos Edifícios 1 e 2 – Fonte 
SDC
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Reabilitação Urbana: Um processo iterativo

Pestana Vintage Porto – Ficha Técnica

Área total do terreno (ampliação) 365,9m2

Área total de implantação (ampliação) 365,9m2

Área Bruta (ampliação) 2671 m2

Nº de Quartos (ampliação) 52 

Valor Obra 3,3 ME 

Exercício da Reabilitação do Construído: Casos de Estudo
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estratégia de intervenção para a reabiliração das UI.1-6 do centro histórico 
da cidade de gaia
ilídio Ramos
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RESUMO

Este projeto teve como principal objetivo o reconhecimento do edificado existente (180 edifícios) numa área com cerca de 4,3 hec-
tares e uma área bruta construída de 63.000m2, pertencente ao Centro Histórico da cidade de Gaia, localizado entre a margem sul 
do rio Douro e a cota alta da cidade junto da via-férrea. Esta área foi subdividida em seis Unidades de Intervenção e para cada uma 
delas produzido um projeto base de Documento Estratégico, desenvolvido no âmbito do Decreto-lei nº 104/2004 de 7 de Maio.

Tomamos como referência conceitual, de entre um vasto conjunto de recomendações internacionais sobre património cultural, 
uma afirmação da Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre Património Cultural, Faro 2005, que “reconhece de ‘valor’ para 
a sociedade o património histórico e cultural, considerados como realidades dinâmicas, resultado de uma fecunda dialética entre o 
que recebemos e o que legamos relativamente à criação humana. (…) Assim, a diversidade cultural e pluralismo tem de ser preserva-
dos, com especiais cautelas, contra a homogeneização e a harmonização indiferenciada.” Guilherme d’Oliveira Martins, ‘Património, 
herança e memória’, 2009, Ed. Gradiva (pág. 39). Em paralelo, estiveram sempre presentes ao longo deste processo a preocupação 
com legislação portuguesa em vigor.

Neste quadro, procuramos numa primeira abordagem ao território a intervir, encontrar os denominadores comuns que permitam 
relevar os valores de memória, a autenticidade e integridade das arquiteturas (culturas) existentes/intervenções e o valor cultural 
(estético) reconhecível.

A área em estudo detém e proporciona uma deslumbrante fruição de paisagem, que partilhada naturalmente com a envolvente, 
nomeadamente com o rio de Douro e a cidade do Porto.

Este estudo iniciou-se com um intenso ‘trabalho de campo’/arquivos/bibliotecas/memórias pessoais e centrou-se no estado de 
conservação dos prédios (edifícios e logradouros), relevando fundamentalmente as suas condições de segurança estrutural, contra 
incêndios, qualidade das infraestruturas elétricas e hidráulicas, salubridade geral e a necessária abordagem à sua condição ‘estética’. 
Foi abordada em simultâneo a situação socio/económica/cultural e fundiária de cada prédio.

Constatamos um efetivo e dramático envelhecimento/deterioração dos materiais de construção das arquiteturas existentes e im-
pressionantes dificuldades na sua manutenção. Esta situação vem sendo agravada com as obras realizadas paulatinamente, de 
modo casual e frequentemente desconexas e desqualificadas que induzem, inclusive, uma precária higiene doméstica, a consequen-
te degradação da qualidade de vida das pessoas e seus efeitos negativos nas estruturas arquitetónicas.
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Será oportuno referir que o processo aqui implícito – a reabilitação urbana - pressupõe uma atitude de projeto e intervenção pa-
cientes e o respeito pelas arquiculturas e paisagem presentes que correspondam a expressões económicas e culturais qualificadas 
da comunidade que a construiu e constrói de modo lento e diverso.

Reabilitar aqui, vai incluir na medida aferida a cada situação (prédio a prédio ou por pequenos conjuntos), ações de conservação, 
restauro, demolição, construção nova e, integração de diferentes/novos usos e modos de fruir a cidade. Será também imprescindível 
a conjugação de interesses dos diversos atores que intervêm no processo – público, privados e técnicos.

Este trabalho incluiu a realização de ensaios de viabilidade económica face ao edificado existente e sua reabilitação, conjugados 
com a criação de condições de permanência dos residentes mais idosos e de atração de novos utilizadores da cidade. Propôs criar as 
condições para alargar a área de influência territorial do comércio qualificado ao nível do rés/chão do edificado – incluindo a dispo-
nibilização de mais espaço público de estadia -, implementar e requalificar equipamentos de carácter local/regional e desenvolver 
a estratégia em curso para o estacionamento/acessibilidade/mobilidade.

Será determinante para este centro histórico específico (na presença de Baco) induzir uma cultura urbana/arquitetónica que promo-
va a compreensão do valor cultural dos edifícios como suporte físico determinante para a qualidade de vida das pessoas, residentes 
ou não.

A gestão destes processos será certamente um ato de persistência e resistência de um cada vez mais motivado e culto interesse da 
comunidade. Esta gestão conta com o estabelecimento de modos de participação dos interessados e pelo desenvolvimento de uma 
monitorização que possibilite a aferição dos trabalhos em curso.
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