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Em Portugal, e em particular em Lisboa, o sector da 

reabilitaçao urbana tem vindo a ser objecto de um 

novo impulso. A actual politica da Camara Municipal 

de Lisboa tem dado especial relevancia a este tipo de 

intervençòes, de modo a suster e controlar o cresci

mento desordenado da Cidade. A reabilitaçao urbana 

em Lisboa tem por isso vindo a ser usada corno meio 

para o incentivo da melhoria das condiçòes de vida . 

dos bairros historicos de modo a atrair a fixaçao de 

novos residentes e actividades capazes de garantir 

urna manutençao sustentavel dos tecidos historicos 

que, por variadas razòes, se enc;ontravam em estado 

de grave abandono e degradaçao. 

Para conseguir estes objectivos era necessario, 

entre muitos outros instrumentos, dispor de um docu

mento de referencia que pudesse ser usado a todos os 

nlveis profissionais envolvidos nos processos de con

servaçao, restauro e manutençao de ediffcios antigas 

nos diversos bairros historicos, e dispersos um pouco 

por toda a cidade. Ao mesmo tempo esta obra deveria 

garantir a exigencia de qualidade nas intervençòes, ao 

nivei do que de melhor se faz na Europa. 

A obra de Christian Campanella, professor do Poli

técnico de Milao, em que a presente ediçao se baseia, 

constitui desde o ano da sua publicaçao, em 1994, 

urna referencia e um instrumento de trabalho de gran

de utilidade e difusao no sector da actividade do res

tauro e da conservaçao arquitectonica em Italia. 

A possibilidade da sua traduçao para portugues 

constituiu urna ocasiao unica nao so para a actualiza

çao e sistematizaçao das melhores praticas de execu

çao deste tipo de obras, corno também para as colocar 

de forma operacional ao serviço da salvaguarda do 

nosso patrimonio. 

Com esta obra passa-se a dispor de um texto que 

pode ser consultado simplesmente de um ponto de vista 

formativo por particulares e, por outro lado, constitui um 

documento base para elaboraçao de cadernos de 

encargos ao serviço de arquitectos, engenheiros e ges

tores do nosso patrimonio. De um interesse que pode 

passar por simplesmente compreender a cornplexidade 

da melhor metodologia para resolver os problemas de 

conservaçao e manutençao dos ediffcios até um nivei 

altamente especializado, apto ·a ser usado no dia-a-dia 

da pratica da reabilitaçao do patrimonio construfdo. 

Por conservaçao arquitectonica entende-se a activi

dade destinada essencialmente a conservar a maxima 

integridade dos ediffcios que nos chegaram até hoje e 

que constituem o fruto do conhecimento construtivo de 

diversas geraçòes. Esta conservaçao passa por procu

ra.r a maxima reversibilidade poss lvel das intervençòes 

e a justa legibilidade, sempre que possfvel , dessas 

mesmas intervençòes. 

Por outro lado, a conservaçao arquitectonica tal corno 

hoje é considerada ultrapassou os medos da reconstru-

çao ou restauro "à l'identique" e passou a situar-se 

numa sabia e justa ponderaçao dos dados obtidos por 

urna metodologia de contribuiçòes plurid isciplinares. 

Paralelamente, e com a importancia que finalmente 

se passou a dar às construçòes vernaculares, tem-se 

assistido ultimamente à necessidade de conservar de 

forma integrada todos os elementos arquitectonicos de 

ediffcios que à partida nao. sao considerados ou classi

ficados corno monumentos ou de particular interesse 

historico. Para essas intrevençòes é necessario estabe

lecer métodos que começam pela simples observaçao, 

passam por simples obras de manutençao e consolida

çao, podendo, se necessario, chegar a obras de recons

truçao parcial mais ou menos invasivas. Este justo 

dosear de avaliaçòes e de nlveis de intervençao esta 

patente na presente obra, sendo descrito com grande 

pormenor em todas as fases do processo de interven

çao, no projecto e na execuçao propriamente dita. 

O facto de esta obra ja ter sido editada tres vezes 

permite também oferecer a garantia de ter sido suces

sivamente confrontada com os profissionais do sector 

e consequemente revista, actualizada e melhorada. 

Estas melhorias tiveram a ver sobretudo com a intro

dÙçao das ultimas normas europeias e as praticas que, 

com o tempo, tem vindo a ser reconhecidas corno mais 

eficazes e respeitadoras da citada integridade de 

materiais e estruturas. 

O texto originai teve de ser, na Integra, completa

mente adaptado à terminologia e às normativas por

tuguesas, tendo passado assim a constituir um texto 

de mais facil compreensao para os diversos interve

nientes de um processo de conservaçao e restauro 

arquitectonico. Para urna mais completa revisao da 

obra, foi posteriormente nomeada urna comissao 

constitufda por reconhecidos peritos nos diferentes 

sectores de especializaçao. A sua contribuiçao enri

queceu também esta primeira ediçao portuguesa, 

que se espera possa ser aperfeiçoada e actualizada 

em futuras ediçòes. 

Era tempo de dispor de um documento corno o que 

presentemente é dado à luz, de modo a salvaguardar de 

forma completa e judiciosa o patrimonio arquitectonico 

que faz de Lisboa urna cidade rica de valores para quem 

a habita e para quem a visita. Aqui esta, à disposiçao 

das entidades administrativas e de todos os profissio

nais do sector da reabilitaçao que procurem um texto 

de referencia na sua actividade diaria e operacional. 

Maria Eduarda Napoleao 
Vereadora Responsavel pelo Pelouro 

do Licenciamento Urbanistico 

e da Reabilitaçao Urbana 
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introduçio 
à ediçio 
portuguesa 

A oportunidade de poder publicar em Portugal, em 

Lisboa, um texto ao qual me tenho dedicado ha varios 

anos, aperfeiçoando-o e completando-o continuamen

te, devo dizer que me estimulou muitfssimo, dando-me 

a possibilidade, mais urna vez, de continuar a reflectir 

sobre os temas do restauro. 

Temas de grande actualidade nao so em Italia, mas 

em qualquer pafs onde se torna indispensavel abordar 

os problemas d_a recuperaçao dos ediflcios existentes 

de modo sistematico, metodologicamente corredo, 

conservando o patrimonio construfdo de maneira iden

tica à que chegou até nos, evitando cancelar os sinais 

do passado e transmitindo sobretudo novos sinais. 

Apesar de muito ter sido feitci no que respeita . à 

arquitectura historicamente reconhecida, para a qual 

os conceitos de tutela e conservaçao parecem impedir 

a vontade de regressar às praticas da simples renova

çao, esta vontade parece resistir quando se intervém 

no patrimonio edificado difuso. Enquanto que para os 

"monumentos" a atençao dada à estratificaçao histori

ca, os sinais do tempo, a conservaçao da memoria, 

constitui ja um dado adquirido, em relaçao ao resto do 

edificado intervém-se com grande superficialidade, 

demolindo e reconstruindo com extrema ligeireza, ver

gando de maneira forçada os antigas ediflcios às exi

gencias da vida modem.a. 

Durante tantos anos de trabalho apaixonado no 

sector da conservaçao dos ediflcios, defrontei-me 

constantemente com este tipo de cultura da transfor

maçao, alimentada, por normas demasiado gerais, fora 

da realidade, pensadas para servir urna reabilitaçao 

exclusivamente ao dispor da reutilizaçao dos ediffcios, 

sem qualquer limite. Por outro lado, foi frequente 

defrontar-me com vfnculos e protecçoes excessivas, 

exigencias de projecto fora do contesto espedfico e 

regras restritivas simplesmente aplicaveis às novas 

construçoes. Ambos os casos estao ligados a urna 

reabilitaçao pensada e concentrada no "hoje", igno

rando a complexidade do paciente, do edificio antigo 

objecto da nassa atençao. 

Os ediffcios esvaziam-se dos seus conteudos, 

arranca-se-lhes· a alma, delegando às velhas alvena

rias que sii.o deixadas em pé (normalmente as peri

métricas), o unico uso ainda admissfvel, o de simples 

"caixa" descartavel. 

A funçao corrompe o edificio, mortifica-o, transfor

ma-o ao ponto de o tornar irreconhedvel. Este modo 

de operar nao é bom para a arquitectura do passado e 

nao é bom para a arquitectura do presente. É por isso 

fundamental colocar o edificio no centro do projecto, 

exaltando as potencialidades funcionais proprias de 

cada construçao singular. 

É indispensavel abandonar conceitos de restauro 

que a maior parte das vezes se afastam do objectivo 

que deverfamos conservar bem claro nas nossas men-
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tes: tutelar o existente promovendo o seu uso, assegu

rando a continuidade dos ediflcios historicos, traba

lhando na elaboraçào do projecto de arquitectura no 

(para o) construldo. 

Os instrumentos urbanlsticos locais podem jogar 

um papel fundamental neste aspecto. Podem encar

regar-se de estabelecer de forma regulamentar siste

mas de actuaçào capazes de salvaguardar o edificado 

historico, estabelecendo formas graduais de avaliaçào 

e estudo (e so posteriormente de intervençào), uteis 

nào so à conservaçào do que no.s foi transmitido pelas 

geraç6es precedentes, mas também à transmissào, 

em estado de ser usado, de um patrimonio unico e 

incapaz de ser reproduzido. 

O problema da reabilitaçào deve ser abordado siste

maticamente, edificio a edificio, quarteirào a quarteirào, 

poncio em pé um projecto de intervençào que tome 

corno ponto de partida o existente, capaz de se basear 

nào tanto em leis ou normas especiais, mas em técni

cas, materiais e instrumentos dedicados à salvaguarda 

e à conservaçào. Um projecto capaz de conjugar tute

la e qualidade de vida, conservaçào e inovaçào, histo

ria e tecnologia. Em resumo, um percurso, um itinera

rio metodologico no qual vem bem a proposito incluir a 

obra que aqui se introduz. 

O contributo desta obra é certamente determinante 

na preparaçào de um bom projecto de intervençào 

sobre o construldo. Na realidade o livro, desde a sua 

primeira ediçào em 1994, prop6e-se ser um · instru

mento operacional de trabalho no sector do "restauro" 

e da conservaçào do patrimonio existente, nào so per

correndo de novo e ampliando estradas ja desbravadas 

ao longo de anos de investigaçào e experimentaçào, 

corno também abr.indo novos caminhos através da 

contribuiçào de produtos e técnicas inovadoras, do 

confronto com projectos de intervençào e com a prati

ca do estaleiro. 

Nasce corno instrumento aberto, nào corno um 

manual (que apresentaria a grande limitaçào de ser fruto 

do seu tempo), mas um documento adaptavel, ampliavel, 

modificavel, capaz de ser actualizado ao longo do tempo, 

a aplicar intimamente a cada edificio (depois, obviamen

te, de terem sido exploradàs as suas caracterlsticas e 

potencialidades de tod.os os pontos de vista). 

Um instrumento de trabalho de certa forma novo, 

com o qual interagir, capaz de fornecer indicaç6es 

sobre modalidades preventivas, cognitivas e operativas. 

Um texto que se dirige a todos os técnicos e operado

res do sector que tencionem trabalhar no existente de 

maneira concreta e directa, segundo urna optica con

servativa sem no entanto renunciar ao projecto do novo. 

Os capltulos que se seguem tratam de materiais e 

técnicas de execuçào que se tornam suportes uteis 

nào so na fase de avaliaçào e projecto das obras em 

estudo, mas também na fase executiva propriamente 

dita. Sào fornecidas assim indicaç6es sobre a medi

çào e a avaliaçào dos trabalhos, sobre a qualidade e 

a proveniencia dos materiais, sobre os ensaios preli

minares, sobre os modos de execuçào de cada cate

goria de trabalho, sobre as estruturas, elementos sin

gulares, materiais, produtos, técn icas aplicativas e sis

temàs construtivos. 

Grande parte da obra é dedicada ao diagnostico, à 

consolidaçào, à conservaçào dos materiais .e estrutu

ras, às técnicas de eliminaçào da humidade, abordan

do assim problematicas que até agora nào tinham . 

sido tratadas de modo articulado e integrado noutras 

publicaç6es. 

Sào também fornecidas informaç6es sobre o tipo de 

sistemas a utilizar em intervenç6es em que a funçào do 

edificio é alterada, na reactivaçào de ediflcios devolu

tos, abandonados e/ou subtilizados, sobre posslveis 

modalidades de intervençào para a conservaçào das 

instalaç6es e equipamentos técnicos existentes, ou 

para a sua substituiçào. 

Sera da competencia do técnico e do operador do 

sector utilizar de maneira coerente todas as informa

ç6es contidas neste documento, aplicando-o especifi

camente à intervençào, seja eia em ediflcios privados, 

publicos ou monumentais. 

Em Italia, o livro atingiu urna boa difusào encontran

do a sua justa posiçào nas livrarias das Superirrten

dencias dos Bens Ambientais e Arquitectonicos, nas 

secretarias dos profissionais e técnicos da administra

çào publica, nos bancos das escolas de numerosas 

faculdades de Arquitectura. 

É desejavel que isto possa acontecer também em 

. Portugal, pals rico de historia e de arquitectura, com 

urna sensibilidade especial para a tutela do construldo 

e urna grande capacidade na gestào do projecto de 

arq u itectu ra. 

Nào posso concluir esta minha longa conversa sem 

os devidos agradecimentos que devo dar, antes de 

mais, à Camara Municipal de Lisboa por ter abraçado 

e apoiado financeiramente a publicaçào deste livro; ao 

Sr. Presidente da Camara Municipal de Lisboa, Dr. 

Pedro Santana Lopes e à Sra. Vereadora responsavel 

pela gestào urbanistica, Ora. Maria Eduarda Napoleào, 

por terem acreditado firmemente na utilidade de um 

texto tào particular; a Joào Mascarenhas Mateus, pelo 

longo, diflcil frabalho de traduçào e ampliaçào do texto, 

adaptando-o às normas e à legislaçào portuguesa, um 

trabalho levado a cabo com empenho, competencia e 

grande paixào pelos problemas do restauro. 

Christian Campanella 
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nota prévia 
à leitura 

A pratica da conservaçào arquitect6nica em Por

tugal necessita de instrumentos de base que este

jam disponfveis e ao serviço de quem tem a respon

sabilidade de intervir no nosso patrimonio. 

A possibilidade de traduzir urna obra corno a pre

sente, sem precedentes no nosso Pafs e ja testada 

por anos de pratica e actualizaçào na Italia, surgiu 

exercendo a funçào de "cultore della materia" na 

Faculdade de Arquitectura Valle Giulia da Universi

dade "La Sapienza", em Roma. No ano lectivo de 

2001-2002, juntamente com o Prof. Maurizio Berti , 

o "Capitolato Speciale" do Prof. Campanella foi 

usado corno base do trabalho pratico da cadeira de 

Técnicas de Restauro Arquitect6nico para o 3° 

ano da recém-criada licenciatura em Gestào do 

Processo da Edificaçào. 

A experiencia teve um tao grande sucesso e foi 

tao eficaz na explicaçào e integraçào de conceitos e 

praticas que propus no ano seguinte ao Prof. Cam

panella a sua traduçào para portugues. Esta propos

ta foi acolhida desde a primeira hora com a maxima 

disponibilidade, entusiasmo e colaboraçào alargan

do-se ao representante da casa editora italiana, Dr. 

Francesco de Muro. O mesmo entusiasmo e inte

resse foi tanÌbém demonstrado pelo Sr. Presidente 

da Camara Municipal de Lisboa, Dr. Pedro Santana 

Lopes e pela Sra. Vereadora, Ora. Maria Edu8:rda 

Napoleào quando o projecto lhes foi apresentado. 

A traduçào e ampliaçào do texto originai constituiu 

desde o infcio urna experiencia unica e ao mesmo 

tempo um desafio, pois tratava-se de "traduzir:' para 

portugues nào s6 um texto mas todo um conjunto de 

conceitos e técnicas. Para este trabalho contribuiu a 

"coincidencia" de possuir urna pratica profissional 

em ambos os pafses e de conhecer a terminologia 

altamente especializada e de largo espectro que era 

exigida, de conceitos de Fisica, Òufmica, Matemati

ca, Mecànica, Estatica, Biologia e Hist6ria da Arte. 

Paralelamente aci problema da terminologia, foi 

necessaria urna elevada "precisào" na adaptaçào do 

texto de forma a tornar compreensfvel no nosso 

contexto, operaç6es, materiais e equipamentos e a 

nào induzir a variadas interpretaç6es os detalhes 

associados à sua utilizaçào e aplicaçào na pratica. 

Para· atingir estes objectivos foi utilizada simulta

neamente urna terminologia associada às técnicas 

contemporàneas e urna terminologia tradicional, 

que em muitos casos nào era usada desde o infcio 

do século XX. 

O confronto posterior com a leitura por urna 

comissào técnica de revisào constitufda por alguns 

dos. nossos melhores especialistas em cada um dos · 

prinçip'1i~ ~~çtw~~ ~u~ '1 Qbrn iàbQroià, p~rmitiu Gor-
recçoes e aperfeiçoamentos preciosos para o texto. 

As presentes especificaç6es, para além de ja con-
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templarem as Normas Europeias incluem agora as 

Nacionais e tem corno objectivo passar a integrar os 

Cadernos de Encargos de Obras Municipais sempre 

que estejam em causa Trabalhos de Conservaçao e 

Restauro Arquitectonico. 

Nos termos dos artigos 64 e seguintes do Dee. 

Lei n° 59/99 de 2 de Março, que regula o regime 

jurfdico das empreitadas de obras publicas, e em 

particular do seu Anexo Il , o Dono da Obra pode 

. estabelecer um conjunto de prescriçòes que defi

nam as caracterfsticas exigidas a um trabalho, mate

riai , produto ou fornecimento, sem prejufzo e de 

acordo com as normas europeias e nacionais, assim 

corno regulamentos e homologaçòes técnicas em 

vigor. As presentes clausulas enquadram-se e pro

curam responder exactamente a estas exigencias 

de qualidade das intervençòes, previstas pela Lei. 

Algumas clausulas do originai italiano da obra, 

sobretudo as relativas às instalaçòes e equipamentos 

técnicos, integram em parte as correspondentes 

clausulas do caderne de encargos-tipo ja usado pela 

Camara Municipal de Lisboa, em particular as usadas 

em 2003 no lançamento das grandes empreitadas 

· em diversas zonas sob controlo das varias Unidades 

de Projecto da Direcçao Municipal de Conservaçao e 

. Reabilitaçao Urbana (DMCRU). Em particular, foram 

integradas as clausulas relativas a materiais tao por

tugueses corno os azulejos, os detalhes dos telhados, 

carpintarias e caixilharias da "maneira" em que sao 

aplicadas em Lisboa e especificaçòes nacionais rela

tivas a instalaçòes eléctricas e telefonicas. 

Sempre que · aplicavel, foram consideradas as 

Especificaçòes (E) do Laboratorio Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC). Os documentos de homo

logaçao (OH) do LNEC sao também referidos sem

pre que existentes para materiais comercializados ou 

desejados equivalentes nas operaçòes descritas na 

presente obra. 

Para as Normas Portuguesas (NP), projectos de 

Normas Europeias (prEN), Normas Europeias (EN), 

Normas ISO (Organizaçao Mundial de Normalizaçao) 

e normas da Comissao Electronica lnternacional 

(CEI) foram consultadas as publicaçòes do lnstituto 

Portugues da Oualidade (IPO) e da citada federaçao 
ISO e da CEI. . 

Ao longo do texto sao também referidas as especi

ficaçòes italianas NOR MAL que podem ser consulta

das no sftio web http:/ I www.icr.beniculturali.it /nor

mal/NormaOO.htm. Estas especificaçòes desde 1977 

tem vindo a ser usadas um pouco por toda a Europa, 

no sector especializado da conservaçao arquitectoni

ca. Pelo seu valor metodologico sao citadas corno 

referencia de consulta aconselhada. 

No que réspeita às normas e regulamentos rela

cionados com a Higiene e Segurança no Trabalho e 

com a Segurança a lncendios foram consultadas as 

publicaçòes dos Comités Técnicos CT 42 - Segu

rança e Saude do Trabalhado_r e CT 46 - Segurança 

a Incendio, do Programa de Normalizaçao (PN) e 

em particular a publicaçao "ONS- Normalizaçao em 

Segurança" 1, de Serrano e Begonha publicado pela 

Certitecna. 

Agradecendo a todos os que colaboraram na 

publicaçao desta obra, em particular ao Atelier Silva! 

Designers, espero agora que esta obra seja tao util 

ao leitor corno o tem sido para mim, na pratica quo

tid iana da conservaçao e restauro arquitectonico. 

Joao Mascarenhas Mateus. 
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1. MEDICOES, QBRAS 
DE CONS'(RUçAO, 
DEMOLICOES. 
CRITÉRIOS GERAIS 

1.1 NORMAS PARA A MEDlçAO 
E AVALIAçAO DOS TRABALHOS. 
GENERALIDADES 

Ao presente Documento pressup6e-se associada 

urna Lista de Preços que corresponde aos valores 

maximos para o fornecimento dos materiais, mao-de

obra e operaç6es que sao indicadas ao longo do texto. 

Os preços referem-se a trabalhos a executar apli

cando materiais de primeira qualidade, as técnicas 

mais adequadas e a mao-de-obra mais idonea de 

·maneira a que cada operaçao seja terminada e acaba

da segundo as melhores regras de boa execuçao. 

Cada operaçao de conservaçao e restauro devera cor

responder precisamente ao exigido nos documentos 

de projecto e às prescriç6es que a Fiscalizaçao deseje 

estabelecer durante a execuçao dos trabalhos. 

1. A Lista de Preços unitarios de base, segµndo a 

qual serao pagos os trabalhos adjudicados, refere-se às 

obras completamente acabadas que sao descritas nas 

paginas seguintes do presente Documento. Os preços 

unitarios atribufdos na Lista de Preços a cada urna das 

operaç6es/trabalhos/ fornecimentos incluem e pagam 

todas as obras, ,materiais e despesas principais e aces

s6rias, provis6rias ou efectivas que directa ou .indirecta

mente contribuam para a execuçao do trabalho a que o 

preço se refere, observando as condiç6es de contrato e 

com os limites de fornecimento descritos. 

2; Todos os materiais serao da melhor qualidade, 

sem defeitos e sempre com qualidade equivalente ou 

superior à descrita na lista de mediç6es de quantida

des de trabalhos (mapa de mediç6es e de preços, 

devendo a equivalencia ser demonstrada através das 

caracterfsticas de desempenho dos materiais ou pro

dutos cuja utilizaçao se entenda propor). A provenien

cia de cada um dos materiais sera livremente escolhi

da pelo Adjudicatario, a nao serque a Fiscalizaçao exija 

explicitamente proveniencias espedficas. Os materiais 

fornecidos corresponderao a todas as prescriç6es da 

lista de mediç6es de quantidades de trabalhos e de 

preços e serao produzidos segundo as. leis e normas 

vigentes no momento do seu fornecimento. 

3. Para a execuçao das categorias ou espécies de 

trabalhos nao previstos, poderao ser aplicados novos 

preços ou decidir-se pagar os trabalhos à hora (medi

çao), com materiais, operarios, maquinas e equipamen

tos fornecidos pelo Adjudicatario e contabilizados à 

parte. Nesse caso, as maquinas e equipamentos even

tualmente alugados deverao estar em perfeito estado 

operacional e equipados com todos os acess6rios 

necessarios ao seu perfeito funcionamento. 

4. O Adjudicatario sera responsavel pela disciplina 

do estaleiro da sua competencia e obriga-se a que as 

prescriç6es e ordens recebidas sejam respeitadas pelo 

seu pessoal técnico e/ou pelos seus operarios. O 

Adjudicatario sera para todos os efeitos responsavel 

pelos danos causados pela imperfcia e/ou negligencia 

dos seus técnicos e/ou operarios. 

5. Os trabalhos serao contabilizados por série de pre

ços seguindo os critérios usuais de mediçao para cada 

categoria de trabalho e aplicando os preços unitarios da 

Lista de Preços contratualizada: em tais preços, aos 

mais baixos valores obtidos em concurso (se houver na 

proposta adjudicada sobreposiçao de trabalhos em 

capftulos distinfos e a preços diferentes), considera-se 

inclufda a necessaria assistencia técnica e todas as 

obrigaç6es e encargos gerais e especiais descritos no 

presente Documento e no . contrato de consignaçao .. 

Serao, por outro lado, avaliados por orçamento especial 

todos os trabalhos que, pela sua natureza, dimensao, 

dificuldade executiva ou urgencia, nao sejam susceptf

veis de serem medidos. Estes trabalhos serao previa

mente reconhecidos corno tal (trabalhos especiais) e 

acordados a priori, tanto no que se refere à execuçao 

desses trabalhos, corno aos preços a aplicar. 

6. Todas as obras serao executadas pelo Adjudica

tario segundo as melhores regras de boa execuçao e 

pratica de estaleiro e em perfeita conformidade com as 

instruç6es dadas pela Fiscalizaçao. 
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DE CONS'(RUçAO, 
DEMOLICOES. 
CRITÉRIOS GERAIS 

1.1 NORMAS PARA A MEDlçAO 
E AVALIAçAO DOS TRABALHOS. 
GENERALIDADES 

Ao presente Documento pressup6e-se associada 

urna Lista de Preços que corresponde aos valores 

maximos para o fornecimento dos materiais, mao-de

obra e operaç6es que sao indicadas ao longo do texto. 

Os preços referem-se a trabalhos a executar apli

cando materiais de primeira qualidade, as técnicas 

mais adequadas e a mao-de-obra mais idonea de 

·maneira a que cada operaçao seja terminada e acaba

da segundo as melhores regras de boa execuçao. 

Cada operaçao de conservaçao e restauro devera cor

responder precisamente ao exigido nos documentos 

de projecto e às prescriç6es que a Fiscalizaçao deseje 

estabelecer durante a execuçao dos trabalhos. 

1. A Lista de Preços unitarios de base, segµndo a 

qual serao pagos os trabalhos adjudicados, refere-se às 

obras completamente acabadas que sao descritas nas 

paginas seguintes do presente Documento. Os preços 

unitarios atribufdos na Lista de Preços a cada urna das 

operaç6es/trabalhos/ fornecimentos incluem e pagam 

todas as obras, ,materiais e despesas principais e aces

s6rias, provis6rias ou efectivas que directa ou .indirecta

mente contribuam para a execuçao do trabalho a que o 

preço se refere, observando as condiç6es de contrato e 

com os limites de fornecimento descritos. 

2; Todos os materiais serao da melhor qualidade, 

sem defeitos e sempre com qualidade equivalente ou 

superior à descrita na lista de mediç6es de quantida

des de trabalhos (mapa de mediç6es e de preços, 

devendo a equivalencia ser demonstrada através das 

caracterfsticas de desempenho dos materiais ou pro

dutos cuja utilizaçao se entenda propor). A provenien

cia de cada um dos materiais sera livremente escolhi

da pelo Adjudicatario, a nao serque a Fiscalizaçao exija 

explicitamente proveniencias espedficas. Os materiais 

fornecidos corresponderao a todas as prescriç6es da 

lista de mediç6es de quantidades de trabalhos e de 

preços e serao produzidos segundo as. leis e normas 

vigentes no momento do seu fornecimento. 

3. Para a execuçao das categorias ou espécies de 

trabalhos nao previstos, poderao ser aplicados novos 

preços ou decidir-se pagar os trabalhos à hora (medi

çao), com materiais, operarios, maquinas e equipamen

tos fornecidos pelo Adjudicatario e contabilizados à 

parte. Nesse caso, as maquinas e equipamentos even

tualmente alugados deverao estar em perfeito estado 

operacional e equipados com todos os acess6rios 

necessarios ao seu perfeito funcionamento. 

4. O Adjudicatario sera responsavel pela disciplina 

do estaleiro da sua competencia e obriga-se a que as 

prescriç6es e ordens recebidas sejam respeitadas pelo 

seu pessoal técnico e/ou pelos seus operarios. O 

Adjudicatario sera para todos os efeitos responsavel 

pelos danos causados pela imperfcia e/ou negligencia 

dos seus técnicos e/ou operarios. 

5. Os trabalhos serao contabilizados por série de pre

ços seguindo os critérios usuais de mediçao para cada 

categoria de trabalho e aplicando os preços unitarios da 

Lista de Preços contratualizada: em tais preços, aos 

mais baixos valores obtidos em concurso (se houver na 

proposta adjudicada sobreposiçao de trabalhos em 

capftulos distinfos e a preços diferentes), considera-se 

inclufda a necessaria assistencia técnica e todas as 

obrigaç6es e encargos gerais e especiais descritos no 

presente Documento e no . contrato de consignaçao .. 

Serao, por outro lado, avaliados por orçamento especial 

todos os trabalhos que, pela sua natureza, dimensao, 

dificuldade executiva ou urgencia, nao sejam susceptf

veis de serem medidos. Estes trabalhos serao previa

mente reconhecidos corno tal (trabalhos especiais) e 

acordados a priori, tanto no que se refere à execuçao 

desses trabalhos, corno aos preços a aplicar. 

6. Todas as obras serao executadas pelo Adjudica

tario segundo as melhores regras de boa execuçao e 

pratica de estaleiro e em perfeita conformidade com as 

instruç6es dadas pela Fiscalizaçao. 
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7. O Adjud icatario empenha-se em garantir a assis

tencia técnica e a disponibilidade para a execuçào dos 

trabalhos de qualquer tipo ou natureza mesmo em 

periodo de férias ou festivos. 

1.2 CRITÉRIOS DE AVALIAçAO 

Sempre que nào seja indicado em contrario em 

cada um dos artigos do presente Documento, a quan

tidade das obras sera avaliada com métodos geomé

tricos ou a peso, segundo as seguintes especificaçoes 

gerais: 

Andaimes e contraventamentos: a montagem e 

desmontagem dos andaimes exteriores e interiores de 

altura até 4,50 metros acima da cota de trabalho 

devem ser sempre pagos acrescidos do valor .relativo 

aos trabalhos de instalaçào. Andaimes de altura supe

rior, quando necessarios, devem ser considerados e 

compensados à parte, urna unica vez, para o tempo 

necessario à execuçào das obras de reparaçào, con

servaçào, consolidaçào ou manutençào. 

Transportes: os transportes de terra ou de outro 

materiai livre serào avaliados com base no volume teo

rico afectado pelo ·coeficiente de empolamento variavel 

em funçào do tipo de solo. Se nào se tratar de materiais 

de escavaçào, sera considerado o volume antes do car

regamento no vefculo de transporte sem ter em conta o 

aumento de volume urna vez efectuado o carregamen

to. Os transportes de terra ou outro materiai solto pode

rào airida ser avaliados a peso, considerando a distan

cia de transporte. Sempre que este aspecto nào seja 

descrito diversamente em contrato, estara inclufdo no 

preço a carga e a descarga dos materiais e todos os 

encargos necessarios para obter a piena eficiencia do 

meio de transporte. 

Alugueres: as maquinas e os equipamentos aluga

dos devem encontrar-se em perfeito estado de funcio

namento e equipados com todos os acess6rios neces

sarios ao seu bom funcionamento. Fica a cargo exclu

sivo do Adjudicatario a manutençào dos equipamentos 

e das maquinas. O seu aluguer, em geral, considera-se 

pago durante todo o tempo em que os mesmos se 

encontrem em estaleiro à disposiçào da Administra

çào; nas horas em que as maquinas e equipamentos 

nào funcionem, aplicar-se-a o preço pré-estabelecido 

para os equipamentos parados. 

No preço de aluguer estào inclufdos todos os encar

gos e despesas com o transporte até ao estaleiro, 

montagem, desmontagem e regresso à origem dos 

ditos equipamentos. 

Para o aluguer de vefculos de transporte de pessoal, 

o preço sera pago somente para as horas de presta

çào efectiva, sendo de excluir qualquer indemnizaçào 

por qualquer outra causa ou perda de tempo. 

Escavaçoes e aterros: nas obrigaçoes particula

res descritas em cada um dos artigos do presente 

Documento, consideram-se inclufdas na Lista de Pre

ços todas as despesas: 

a. com o corte de plantas, remoçào de mato, 

desenraizamento, etc; 

b. com o corte e escavaçào, seja qual far o meio 

empregado, de materiais, secos ou saturados, em 

presença de agua, independentemente da sua 

consistencia; 

c. com a remoçào de entulhos por meio manual ou 

mecanico em aterros ou escavaçoes, carga, transporte 

e descarga, seja qual far a distancia, em deposito 

provis6rio ou definitivo; 

d. com a regularizaçào dos taludes ou paredes, para 

alisamento e nivelamento do fundo, para formaçào de 

bancadas, para o sucessivo aterro no perimetro das 

alvenarias, à volta e superiormente às condutas de 

agua ou outras condutas, superiormente aos esgotos e 

drenagens, segundo -os perfis definidos no projecto; 

e. com qualquer outro encargo necessario à execuçào 

completa das escavaçoes. 

O projecto devera, no entanto, nas suas peças escri

tas e desenhadas, dar indicaçoes precisas e comple

tas acerca das especificidades com que esta parte da 

empreitada se pode deparar, corno sucede no caso 

de zonas arqueologicamente complexas, geologi

camente irregulares, etc. 

As escavaçoes serào: 

a. de desaterro, sempre que a remoçào dos materiais 

escavados se possa efectuar sem o auxflio de meios 

de elevaçào; 

b. com corte obrigat6rio, quando a escavaçào seja 

efectuada em profundidade a partir da superficie do 

terreno natural ou do fundo de uma escavaçào 

precedente de desaterro e implique a remoçào dos 

materiais escavados por elevaçào vertical; 

c. com secçào limitada, sempre que se tenha uma 

esoavaçào de desaterro com uma largura igual ou 

inferior à profundidade de escavaçào. 

As escav_açoes de desaterro serào medidas com o 

calculo das secçoes correspondentes aos diversos 

nfveis, tendo em conta o volume efectivo in loco e 

excluindo o aumento de volume dos materiais escava

dos (ver nota anterior sobre o empolamento). 

Nas escavaçoes com corte obrigat6rio, o volume 

sera calculado multiplicando a area do fundo da esca-
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vaçào pela profundidade da mesma, medida no ponto 

mais baixo nào desmoronado do seu perimetro. A parte 

que exceda o volume assim calculado sera considera

da escavaçào de desaterro. Em nenhum caso se ava

liara o volume adicional provocado pelo desabamento 

das paredes da escavaçào. 

Sempre que as escavaçòes se alarguem com a 

forma de um sino na sua parte inferior, os relativos 

volumes serào medidos geometricamente, decompon

do cada um dos volumes em figuras elementares sim

pl.es ou aplicando o método das secçòes por niveis. 

Para as escavaçòes que necessitem de contraven

tamentos, entivaçòes_ e contençào das paredes, as 

dimensòes para o calculo dos volumes compreendem 

também a espessura das estruturas provis6rias de 

madeira ou de aço que sejam utilizadas. 

As escavaçòes subaquaticas serào pagas ao metro 

cubico em funçào das modalidades precedentes, muhi

plicando os valores por factores cumulativos dependen

tes da profundidade das zonas submersas situadas a 

quotas inferiores a 0,20 m abaixo do nivei normai da 

agua, procedendo de cima para baixo. 

No caso em que o Adjudicatario preveja a necessi

dade de colocar zonas a seco, o aluguer da moto

bomba sera pago à parte. 

Paredes de contençao de betao armado: serào 

medidas pela superficie situada entre a cota inferior e 

a quota superior das paredes ou das vigas superiores 

de travamento, caso estas existam. 

No preço sào incluidas todas as despesas das 

operaçòes de escavaçào (com o tracio), o forneci

mento e a betonagem do betào, o fornecimento e 

colocaçào das armaduras de aço, a realizaçào e 

sucessiva demoliçào de perfis de aço auxiliares, 

caso sejam utilizados, a execuçào das vigas supe

riores de ligaçào, o emprego de lamas bentoniticas, 

o transporte para fora do estaleiro de todos os mate

riais excedentes e o deslocamento das maquinarias, 

acess6rios e materiais. 

1.3 OBRAS DE CONSTRUçAO CIVIL 
EM GERAL 

Betoes, aço, aço para betao armado: os betòes 

para estruturas de betào armado s·erào avaliados pelo 

seu volume efectivo, sem deduçào do volume ocupado 

pelas armaduras. A avaliaçào das armaduras sera efec

tuada a peso, seja por pesagem directa dos elementos 

previstos nas peças desenhadas, seja aplicando os 

pesos unitarios aos comprimentos dos pr6prios ele

mentos. As cofragens serào avaliadas a partir das 

estruturas a betonar. 

Nos preços da Lista de Preços dos betòes armados 

consideram-se ainda incluidas e pagas as plataformas 

provis6rias de serviço, a elevaçào dos materiais (seja 

qual far a altura à qual a obra de betào armado deva 

ser construida) e a betonagem, com uso eventual de 

bomba e a vibraçào e cura do betào. Sào também 

incluidas as pequenas armaduras construtivas para 

alturas até 3,5 m. Para alturas superiores sera aplicado 

um preço especial a definir. 

Lajes: as lajes maciças de betào armado (sem ele

mentos de aligeiramento) serào medidas ao metro 

cubico corno qualquer outra obra de betào armado. 

Todos os outros tipos de lajes serào pagos por metro 

quadrado de superficie total medida entre elementos 

de apoio, excluindo a entrega e o apoio sobre vigas e 

cintas perimétricas, sobre vigas metalicas ou de betào · 

armado e/ou sobre eventuais alvenarias portantes. 

Nos preços das lajes esta inclulda a despesa com o 

nivelamento superior da betonilha quando esta existir, 

com todas as obras e materiais necessarios para dar o 

soalho ou a laje corno completamente acabados, de 

acordo com o prescrito nas normas sobre materiais e 

os seus modos de execuçào. No preço das lajes do 

tipo pré-fabricado, executadas com vigotas pré-fabri

cadas e blocos de aligeiramento, é excluldo o forneci

mento, o fabrico e a colocaçào da arniadura de aço e 

incluldo o aluguer das cofragens e dos andaimes de 

suporte de qualquer forma ou natureza, com todos os 

6nus especificados para as cofragens de betào arma

do. O preço por metro quadrado dos referidos soalhos 

e lajes sera aplicado sem nenhuma majoraçào mesmo 

nas zonas em que, para resistir a momentos flectores 

negativos, os blocos sejam substituid.os por betào, for

mando zonas amaciçadas. Todos os elementos antes 

referidos e excluidos da mediçào destas lajes serào 

pagos à parte. 

Betonilhas para pavimentos em contacto com 

o terreno ou sobre septos de ventilaçao trans· 

versais e/ou longitudinais: as obras serào avalia

das pelo seu volume efectivo à excepçào dos vazios 

"sanitarios" para apoio de lajetas e outros elementos 

constituintes do pavimento (em tijolo, betào ou pedra) 

que serào pagos em funçào da sua superficie efectiva. 

As bases para pavimentos e os substratos serào 

avaliados com base na sua superficie e na espessura 

pré-determinada, ou seja, por metro quadrado e por 

centimetro de espessura. 
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Revestimentos de pavimentos: os revestimen

tos dos pavimentos, de qualquer t ipo, serào avaliados 

pela superficie visive! entre paredes rebocadas de 

cada divisào ou zona do edificio. Na sua mediçào nào 
sera considerada por isso a zona do pavimento inclusa 

no reboco das superflcies verticais. 

Os preços para qualquer tipo de revestimento 

inclUem os encargos com o fornecimentcì dos mate

riais e com todas as operaçoes dest inadas à sua exe

cuçào e acabamento, excluindo a execuçào da base de 

assentamento. 

Em cada um dos preços relativos a pavimentos, 

mesmo que se trate somente da colocaçào do revesti
mento final, estào incluldos os encargos e as despesas 

de acabamento e ligaçào dos pavimentos aos rebocos 

(se os houver) e a reconstruçào pontual destes ulti

mos, seja qual tor a importància desses trabalhos. 

Alvenarias em geral: as obras de alvenaria serào 

medidas excluindo a espessura dos rebocos, com apli

caçào de métodos geométricos baseados no volume 

ou na superficie corno indicado nos varios pontos do 

presente Documento. 

Nas alvenarias de espessura superior a 15 cm que 

sejam medidas ao volume serào deduzidos os vazios 

de nichos ou rebaixos de largura superior a 40 cm, seja 

qual tor a sua profundidade e comprimente. Serào 

também deduzidos os vazios correspondentes aos 

nichos e rebaixos que ocupem toda a espessura das 

alvenarias cuja secçào vertical recta tenha urna super

ficie superior a 1 metro quadrado. As alvenarias de 

espessura inferior a 15 cm serào medidas pela sua 

superficie efectiva, nào sendo considerados os vazios, 

se estes apresentarem urna superficie superior a 1 
metro quadrado. 

Nos preços estào incluldos os encargos com a for

maçào de nervuras, mlsulas, arestas, encaixes para a 

imposta de arcos, platibandas e formaçào de rasgos 

para escoamento de agua ou para ventilaçào. 

A.execuçào de alvenarias que apresentem um eixo 

curvilineo sera avaliada corno as alvenarias rectillneas, 

sem nenhuma compensaçào adicional. 

Obras em pedra natural: sempre que devam ser 

medidas com base nasua superficie,· esta sera obti
da somando as superflcies dos rectàngulos (ou qua

drados) simples· que nela se possam inscrever. O 

desenvolvimento linear sera obtido em obra por 

mediçào directa. 

Revestimentos parietais: estes revestimentos 

serào medidos (com exclusào dos executados em 

pedra natural) segundo a superficie efectivamente visi

ve!, seja qual tor o perfil e a posiçào das paredes a 

revestir. No preço por metro quadrado esta incluldo nào 

s6 o forneciment~ e a colocaçào em obra de todos os 
elementos especiais de ligaçào, perfis, molduras, àngu

los, etc. que s'erào considerados nas mediçoes, corno 

também os encargos com o . refechamento final das 

juntas e a preparaçào prévia das paredes a revestir 

com argamassa. 

Rebocos: os preços dos rebocos serào determina

dos aplicando os preços unitarios à superficie reboca

da sem ter em conta as superflcies laterais de salien

cias, deformaçoes e equivalentes. No entanto, essas 

superflcies laterais serào também consideradas nas 

mediçòes sempre que a sua largura for superior a 
5 cm, sejam elas pianas ou curvas. 

Os preços considerados sào validos também para 
rebocos sobre alvenarias de tijolo furado de espes

sura superior a urna vez tijolo, incluindo as despe

sas com o preenchimento dos vazios dos tijolos que 

nào tenha sido efectuado durante a execuçào da 
alvenaria . 

Os rebocos interiores em paredes de espessura 

superior a 15 cm serào medidos nào descontando as 

superflcies dos vàos, para compensar o reboco a 

empregar na parte interna dos ditos vàos. No entanto, 

no caso de os vàos terem areas superiores a 4 metros 

quadrados, a area destes deve ser deduzida à area de 

reboco, somando-se entào a area correspondente à 
parte interna dos ditos vàos. 

Os rebocos interiores em paredes divis6rias de tijolo 

a meia vez ou a urna vez serào medidos pela sua 

superficie efectiva, devendo ser deduzidos todos os 

vazios de qualquer dimensào e-adicionadas as superfl

cies internas dos vàos. 

As superflcies do intradorso das ab6badas, de qual

quer dimensào, forma e flecha, serào determinadas 

multiplicando a superficie da sua projecçào horizontal 

pelo coeficiente 1,20. 

Caixilharias: as caixilharias serào medidas pela 

sua superficie, que correspondera a urna unica tace 

com as dimensoes externas do aro f ixo. As divis6rias 

amovlveis, plissadas ou de fole serào medidas com 

este mesmo critério. 

Os caixilhos devem ser fornecidos com todos os 

acess6rios necessarios ao seu funcionamento, deven
do o preço unitario apresentado reflectir precisamente 

estes adicionais. Os caixilhos de madeira devem ser 

fornecidos com a aplicaçào de urna demà<? de 61eo de 
linhaça cozido se nào tiverem sido ainda lixados, pinta

dos e/ou envernizados. 

Serralharias: todos os elementos em metal devi

damente completos serào em geral medidos à 1,Jnida

de, em superficie para casos particulares ou em peso 

quando se trate de perfilados ou elementos simples, 
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corno sào elementos estruturais, por exemplo. As gra

des metalicas serào medidas pela sua superficie e 

sobre urna unica tace segundo as dimensòes do peri

metro exterior. 

Trabalhos em vidro: serào medidos com base nas 

superflcies efectivas de cada um dos elementos no 

acto da sua colocaçào em obra. Para os elementos nào 

rectangulares sera considerada corno superficie 

admisslvel a area do minimo rectangulo circunscrevlvel. 

O preço unitario devera ser formado de modo a 

incluir o mastique, o silicone, os elementos de fixaçào, 

as placas de vidro e as eventuais guarniçòes em bor

racha, prescritas para caixilharias de ferro, ou seja, 

todos os materiais e acessérios necessarios à aplica

çào do elemento de vitjro. 

Obras de pintura: a pintura interior e exterior para 

paredes e tectos sera em geral medida segundo os 

mesmo critérios usados para os rebocos. Para a pintura 

ou envemizamento das caixilharias e equivalentes serào 

aplicadas as normas seguintes: 

a. para as portas e equivalentes: a superficie limpa 

limitada pelo aro sera medida duas vezes (x2), nào se 

deduzindo a eventual superficie em vidro. No preço é 

também inclulda a pintura do aro para paredes de 

qualquer espessura. A mediçào do aro ou do vào sera 

feita pela projecçào sobre um plano vertical parafe/o 

que intersecte o eixo da porta de balanço quando 

fechada, sem tornar em consideraçào as molduras e 

outros ornamentos; 

b. para as jane/as sem persianas, mas com portadas: 

estas serào medidas multiplicando por trés (x3) a 

superficie limpa limitada pelo aro, sendo assim 

também considerada a pintura do batente e da caixa 

do estore; 

c. para as janelas sem persianas e sem .portadas: sera 

considerada uma s6 vez (xt) a superficie timpa 

limitada pelo aro, sendo assim medida a pintura do 

batente, do aro e da caixa do estore; 

d. para as persianas comuns: sera considerada trés 

vezes (x3) a superficie limpa limitada pelo aro, sendo 

assim tomada em conta a pintura do aro; 

e. para as persianas amovfveis: sera considerada duas 

vezes e meia (x2,5) a superficie limpa limitada·pelo 

aro, tornando em conta assim a pintura do aro; 

f. para as obras ordinarias em ferro e sem ornatos, tal 

como janelas grandes com vidros, c!arab6ias, grades 

m6veis com rede e caixilhos de vitrinas de lojas: serào 

tomados trés quartos (x0,75) da sua superficie 

completa, medida sempre em projecçào, admitindo 

assim inclulda a pintura dos apoios, grampos e 

acess6rios similares, que nào serào tomados em conta 

nas mediçoes das quantidades, mas simplesmente 

incluldos na formaçào dos preços unitarios; 

g. para as obras em ferro de tipo normai com desenho 

simples, tais como corrimàos, portoes, mesmo que 

desmontaveis, grades e equivalentes: sera ca/cu/ada 

uma vez (xt) a sua superficie bruta, medida da 

maneira indicada na alfnea precedente; 

h. para as obras ornadas em ferro, isto é como na alfnea 

precedente mas com ornatos muito ricos, para paredes. 

metalicas e·chapas estriadas: sera calculada uma vez 

e meia (xt,5) a sua superficie medida como acima; 

i. para as portas de correr de lojas, com chapa 

ondu/ada ou executadas com elementos de chapa: 

sera ca/cu/ada tres vezes (x3) a superficie limpa 

limitada pelo aro, medida em altura, entre a soleira 

e o batente da porta de correr, considerando assim 

inclufda a pintura das superffcies nào vislveis; 

j. os radiadores do sistema de aquecimento centrai 

a agua serào pagos por elemento, independentemente 

do numero de elementoslcolunas e da sua altura; 

Todas as pinturas e envernizamentos sào conside

rados executados em ambas as faces, consideran

do-se também paga a pintura, o envernizamento de 

charnei~as, ferrolhos, aldrabas, trancas e a!=essérios 

equivalentes. 

1.4 INTERVENçOES EM 
ESTRUTURAS DE MADEIRA, 
TIRANTES E ARQUITRAVES 

Coberturas inclinadas: as coberturas inclinadas 

sera.o medidas ao metro quadrado, medindo geometri

camente em projecçào horizontal a superficie das 

aguas do telhado sem deduzir os vàos das chaminés, 

ventiladores, clarabéias e outras partes salientes da 

cobertura, desde que estas nào excedam a superficie 

de 2 metros quadrados. Caso contrario, os referidos 

elementos deverào ser deduzidos na sua totalidade. 

Nào sera.o tidas em conta as sobreposiçòes e às par

tes posteriores das juntas. 

Telhas e lajedos de cobertura: as reparaçòes 

dos mantos de cobertura serào medidas ao metro qua

drado, medinòo g~ometricamente as superffcies do 

telhado, sem deduzir os vàos das chaminés e ventila

dores, clarabéias e outras partes salientes da cobertu

ra desde que estas nào excedam a superficie de 

2 metros quadrados; caso contrario, deverào ser dedu

zidas na sua totalidade. 

. Latoarias, funilarias ou pichelarias: as obras de 

latoeiro, tais corno algerozes, forros, larés, rincòes, gotei

ras e tubos de queda, serào medidas a peso. Na forma

çào do preço unitario sera inclufdo o fornecimento de 
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braçadeiras, espigòes, tirantes, grampos, colares e todos 

os acess6rios necessarios à sua instalaçào. 

Os tubos em ferro fundido serào medidos a peso. Os 

tubos em PVC, fibrocimento, cimento, grés ceramico e 

outros serao medidos ao metro de comprimente. 

lsolamentos: serào medidos pela sua superficie 

e/ou pelo seu volume dependendo da descriçào das 

operaçòes do presente Documento, deduzindo os 

vazios e as zonas nào protegidas com superficie supe

riora 0,5 metro quadrado. 

lmpermeabilizaçoes: as impermeabilizaçòes serào 

medidas pela sua superficie efectiva com deduçao dos 

vazios ou das partes nào impermeabilizadas com super
ficies elementares superiores a 0,5 metro quadrado. 

Chaminés e ventiladores: as obras serào medi

das por unidade ou ao metro linear e por secçòes 

corno indicado na descriçào dos diversos pontos do 

presente Documento. 

Tectos falsosi os tectos falsos serào medidos 

segundo as superflcies efectivas de aplicaçao, sem ter 

em conta os remates curvos (sancas) com as paredes 

perimétricas. 

1.s REMOçOES E DEMOLlçOES 

Nos preços relativos a trabalhos que impliquem 

demoliçòes, mesmo que parciais, serao, em principio, 

consi?eradas incluldas todas as despesas com a repa
raçào de materiai reuti lizavel e com a carga e transpor

te à descarga do materiai nao reutilizavel. . 

DemoliçOes de alvenarias: serào geralmente pagas 
ao metro quadrado de alvenaria efectivamente demolida, 

incluldos os rebocos e os revestimentos, seja qual tor a 

sua superficie. Serào deduzidas todas as aberturas com 

area igual ou superior a 2 metros quadrados. 

As demoliçòes locais, em elementos de pequena 

dimensào, serao consideradas corno tal quando o vào 

util a abrir nào tiver area superior a 2 metros quadra

dos, em caso de demoliçoes com grande desenvolvi

mento longitudinal e quando a largura nào supere os 

50 centlmetros. 

Demoliçoes de paredes divis6rias: serao medi

'das segundo a superficie efectiva das paredes divis6-

rias ou das partes demolidas dessas paredes, inclufdos 

os rebocos e/ou outros revestimentos. Serao deduzi

das todas as aberturas com superficie igual ou supe

rior a 2 metros quadrados. 

Demoliçoes de rebocos e revestimentos: os 

rebocos demolidos, seja qual tor a àltura a que che

guem, serào medidos segundo a superficie real, dedu

zidos os vàos de superficie igual ou superiora 2 metros 
quadrados, s6 se as alvenarias possulrem espessura 

superior a. 15 cm. As molduras dos ditos vàos serào 

medidas à parte. 

DemoliçOes de revestimentos de pavimentos: 

os revestimentos de pavimentos de qualquer género e 

materiai serào medidos pela sua superficie vislvel 

entre as paredes rebocadas de cada divisào ou zor:ia 

do edificio. Nesta mediçào nào sera por isso incluldo 

o encaixe ou sobreposiçào do revestimento de pavi

mento no reboco. 

Demoliçao de estruturas de pavimentos: este 

tipo de demoliçào sera medido pela superficie exacta 

ocupada pelas referidas estruturas. Esta inclu(da no 

preço da demoliçào dos pavimentos: 

a. com estrutura de madeira: a demoliçào do soalho 

e da eventual betonilha superior, do eventual tecto 

falso inferior em estafe, em estuque sobre fasquiado, 

em gesso cartonado ou com rede e estuque; 

b. com estrutura de ferro: a demoliçào completa do 
tecto do intradorso e do revestimento do pavimento do 

extradorso, sempre que nao seja prescrita a sua remoçào 

cuidada para salvaguarda e reutilizaçào do pavimento. 

Remoçao da estrutura de coberturas em 

telhado: sera medida ao metro quadrado, medindo 

geometricamente a superficie das aguas do telhado 

sem nenhuma deduçào de aberturas ou vazios. 

No caso da remoçào de elementos singulares ou de 

partes da estrutura dé telhado, sera medida s6 a parte 

interessada. 

No preço é incluida também a despesa de remoçào 

das eventuais consolas ou mlsulas de apoio à dita 

estrutura. 

1.6 OBRAS ESPECIALIZADAS 

Todas as intervençòes especializadas de conserva

çào tem a ver normalmente com a superficie do ele

mento a conservar; a extensào deste ultimo deve, no 
entanto, ser definida e estimada da maneira mais exac

ta posslvel através de levantamentos rigorosos feitos 

às escalas convenientes. 

Todos os elementos comp6sitos, constituldos por 

materiais de natureza diversa, de dimensoes reduzidas, 

de forma complexa, ou que apresentam acabamentos 

especiais e finamente trabalhados, serào medidos e 

avaliados por preço global. 
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Serào medidos e pagos por série de preços os tra

balhos nas seguintes categorias de elementos: 

Peças arqueol6gicas: todos os elementos que pos

sam ser simplificados por meio de formas geométricas 

simples, sejam eles objectos lntegros ou fragme'ntos, 

serào enquadrados na forma geométrica de referencia 

A superficie de todos os outros elementos sera obtida 

multiplicando a area da sua secçào (medindo com urna 

fita métrica a circunferencia do minimo cilindro circuns

crevfvel). Os elementos aplicados sobre o elemento prin

cipal (ou secundarios) serào medidos com os mesmos 

critérios e somados às superflcies antes referidas. O 

mapa de mediçòes devera incluir também a mediçào das 

superflcies internas, sempre que seja possfvel. 

Cimalhas, cornijas, frisos: para elementos de 

geometria e execuçào complexa muito trabalhados 

sera calculada a superficie inscrevlvel numa forma 

geométrica regular multiplicada pelo seu comprimente. 

Para os elementos simples devera ser medida a super

ficie efectiva da secçào do perfil e multiplicada pelo 

seu maior comprimento. 

Esculturas figurati_vas: sera medida a superficie 

lateral do cilindro médio circunscrevlvel incrementado 

de 20% para esculturas de ornato simples e de 40% 

para esculturas de ornato rico e complexo. O cilindro 

médio sera calculado através da medida da circunfe

rència obtida por meio de pelo menos 4 pontos signifi

cativos, excluindo as circunferencias mlnimas (pescoço, 

tomozelos, etc.). As partes muito salientes nào serào 

incluldas no cilindro médio, mas serào medidas com os 

mesmos critérios e adicionadas ao volume do ci lindro 

médio. No caso de esculturas escavadas ou com vazios, 

a mediçào sera feita por estimativa total global. 

Baixos e altos-relevos: cada elemento sera 

enquadrado numa ou mais formas geométricas, planas 

e regulares. A area da superficie sera incrementada de 

10% para baixos-relevos, de 20% para relevos médios 

e de 40% para altos-relevos. Para altos-relevos muito 

salientes, o incremento sera medido em funçào·de cada 

caso. Poderào eventualmente ser assimilaveis a escul

turas figurativas ou chegar a incrementos de 10%. 

lntervençOes em ab6badas, tectos com caixot0es, 

sectores circulares: sera calculada a area geométri

ca efectiva, aumentando o seu valor de 10% no caso 

das abébadas e· tectos com caixotòes. O incremento 

pode ser superior no caso de sectores circulares orien

tàdos para baixo. 

1.7 INSTALAçOES TÉCNICAS 

As quantidades destes trabalhos serào determina

das com métodos geométricos, em numero ou segun

do a medi~a prevista na Lista de Preços. 

Os trabalhos serào pagos com base em mediçòes 

estabelecidas no préprio projecto, mesmo se com 

mediçòes de controlo se verificarem secçòes, compri

mentos e superflcies efectivamente superiores. Sé no 

caso em que a Fiscalizaçào, por motivos técnicos 

imprevistos, reconheça por escrito estas maiores 

dimensòes, estas quantidades serào tidas em conta na 

contabilizaçào dos trabalhos. 

Nào serào nunca toleradas dimensòes menores do 

que as projectadas e ordenadas e o Adjudicatario 

podera ser obrigado a reconstruir tota! ou parcialmen

te as referidas instalaçòes sempre que este· facto se 

verifique. Para todos os efeitos, é sempre possfvel que 

seja exigida a correcçào das obras depois da vistoria e 

antes da recepçào final das mesmas. 

A mediçào das instalaçòes técnicas podera ser efec

tuada, corno especificado no projecto e no Caderno de 

Encargos do concurso, recorrendo a ,preços de forne

cimento e instalaçào das maquinarias, dos aparelhos 

simples e das redes de utilizaçào, ou com os p~eços de 

cada um dos componentes subdivididos por categorias 

em funçào dos tipos de intervençào. 

O Adjudicatario nào pode pretender a aplicaçào de 

um método de mediçào dos trabalhos diferente do pre

visto no projecto. 

Este critério aplica-se também às instalaçòes que se 

possam classificar segundo urna tipologia estandardi

zada e homogénea e prevista no projecto e no Cader

ne de Encargos do pr6prio concurso. 

Os preços das instalaçòes, se nào for estabelecido 

diversamente na Lista de Preços, compreendem todos 

os trabalhos de alvenaria e de estruturas necessarios 

à sua execuçào, tais corno aberturas de roços e con

sequente fecho com· argamassas, a reconstruçào do 

reboco e acabamento, a realizaçào de furaçòes e atra

vessamentos horizontais e verticais, fixaçào de aces

sérios às paredes, encaixes, ganchos e cavilhas de 

ancoragem, tacos e buchas, etc. 



2.1 Qualldade e provenl6ncla dos materlals. 2.6 Madeiras 
Materlals em geral 2.7 Materials para revest lmento de pavlmentos 

2.2 Arelas, salbros, argllas expandldas, pedra·pomes, 2.8 Cores e vernlzes 

pedras naturals, marmores 2.9 Materlais dlversos 

2.3 Agua, cals, pozolanas, llgantes hldraulicos, 2.10 CanalizaçOes 

llgantes hldraullcos especlals e ligantes 2.1 1 Produtos para llmpeza de materlals po rosos 
slntét lcos 2.12 Produtos lmpregnantes 

2.4 Tljolos e telhas 2.13 Materials para lnstalaçOes hldrossanltarlas 

2.5 Materlals ferrosos e metals varlos 2 .14 Materiais para lnstalaçOes eléctricas 



2. ESPECIFICAçOES 
RELATIVAS A MATERIAIS 

2 .1. QUALIDADE E PROVENIÈNCIA 
DOS MATERIAIS. MATERIAIS 
EM GERAL 

Os materiais a utilizar na construçào das obras e para 
todas as intervençòes de conservaçào, renovaçào e res
tauro a efectuar nos ediffcios, serào provenientes da 
localidade que o Adjudicatario considerar mais conve

. niente, desde que sejam reconhecidos da melhor quali-
dade, similares ou ainda o mais possfvel compativeis 
com os materiais pré-existentes. Este recor:ihecimento 
sera levado a cabo pela Fiscalizaçào e pelos eventuais 
orgàos competentes que tutelam o patrimonio historico, 
artistico, arquitectonico e monumental, de modo a que 
estes nào entrem em conflito ou sejam incompatrveis 
com as propriedades quimicas, fisicas e mecànicas dos 

materiais e componentes objecto da intervençào. 

Para esse fil:', o Adjudicatario é obrigado, durante 
qualquer fase dos trabalhos, a efectuar ou fazer reali

zar; junto dos estabelecimentos de produçào e/ou 
laboratorios e institutos de provada experiencia e espe
cializaçào, devidamente autorizados, todas as inspec

çòes e todos os ensaios prescritos no presente Docu
mento e nas leis, regulamentos e normas vigentes 
durante a realizaçào das obras. 

Os referidos testes e ensaios poderào ser efectua
dos sobre os materiais existentes in situ, em todos os 

fornecimentos previstos para a completa execuçào das 
obras adjudicadas, nos materiais confeccionados 
directamente no estaleiro ou produzidos e fornecidos 
por empresas especializadas. 

Em particular, em elementos arquitectonicos ataca
dos por agentes patogénicos, alterados ligeira ou gra
vemente, que sejam objecto de intervençào, com 
caracter de manutençào ou de conservaçào, e se tal 
for previsto nos documentos que comp6em o projecto, 
sera da responsabilidade do Adjudicatario pòr em 

acçào toda urna série de operaçòes tendo em vista o 
conhecimento fisico, materiai, patologico dos elemen

tos e materiais atacados de acordo com o prescrito no 
presente Documento, de forma a: 

• determinar as caracterfsticas dos materiais 
objecto da intervençào; 

• individualizar os agentes patogénicos 
responsaveis pelas él:gressòes; 

• individualizar as causas directas e/ou indirectas 
responsaveis pelas anomalias (alteraçào do 
materiai, defeitos de produçào, técnica de 
aplicaçào errada, agressividade atmosférica, 
variaç6es térmicas, higrométricas, colonizaçòes 
e/ou ataque por microrganismos, etc.); 

• efectuar in situ elou em laboratorio todos os 
exames preliminares necessarios para garantir 
a eficacia e a inoquidade dos produtos a utilizar 
e de todas as metodologias de intervençào. 
Tais verificaç6es estarào em directa relaçào com 
as indicaç6es do projecto, com as normativas 
europeias e nacionais com as especificaç6es 
do LNEC. 

• A recolha de amostras sera efectuada pelo 
Adjudicatario, salvo ordem em contrario dada pela 
Fiscalizaçào. Esta recolha sera devidamente 
registada em acta ou relatorio e devera respeitar 
nào so as normas e regulamentos vigentes corno 
as especificaç6es emitidas pelo Laboratorio 
.Nacional de Engenharia Civil. 

Todos os materiais que sejam recusados pela Fiscali
zaçào deverào ser imediatamente substituidos, indepen
dentemente de estes estarem depositados em arma
zém, completamente ou parcialmente em èstaleiro ou ja 

aplicados, sem que o Adjudicatario tenha por isso direi
to a alguma indemnizaçào. Os materiais deverào ser 
substitufdos por novos materiais fiaveis e que corres
pondam às caracteristicas e aos requisitos exigidos pela 
Fiscalizaçào. Para todos os efeitos, o Adjudicatario fica
ra responsavel por todos os aspectos que se refiram à 
qualidade dos materiais fornecidos, mesmo aqueles que 
sejam reconhecidos fiaveis pela Fiscalizaçào, até à sua 

recepçào e controle de conformidade por parte da 
Administraçào no mqmento da recepçào e fim da obra 
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· 2 .2 AREIAS, SAIBROS, ARGILAS 
EXPANDIDAS, PEDRA·POMES, 
PEDRAS NATURAIS, MARMORES 

Areias: areias de rio ou de mina, de natureza silici

ca, quartzosa, granitica ou calcaria obtidas a partir de 

rochas com alta resistencia à compressa.o, nào greso

sas, nem gelivas. 

Deverào ser livres de matérias terrosas, argilosas, 

limosas e pulverulentas, de detritos organicos e subs

tàncias poluentes. 

A areia devera ser constit~fda de gràos de dimensoes 

tais que possam passar através de um peneiro com 

malh~ circular de diàmetro igual a 2 mm, para alvena

rias em geral, e de diametro igual a 1 mm, para rebocos 

e alvenaria de paramento ou de pedra de talha.-

A aceitabilidade da areia sera definida com os crité

rios indicados na definiçào de "Curva granulométrica 

da areia normai" da portaria n° 18189 de 5/1/1981. No 

entanto, a distribuiçào granulométrica devera ser varia

da e sempre a mais adequada às condiçoes de assen

tamento e colocaçào em obra 

Gravilhas e cascalhos: As gravilhas deverào ser 

constitufdas por elementos homogéneos limpfssimos e 

isentos de matérias terrosas, argilosas e limosas e 

deverào ser obtidas a partir de rochas compactas, sem 

gesso ou margosas e de alta resistencia à compressa.o. 

Os cascalhos deverào ser provenientes da fragmen

taçào de rochas durfssimas, preferivelmente silfcicas, 

com estrutura microcristalina, ou de calcarios puros 

durfssimos e de alta resistencia à compressào, ao 

impacto, à abrasào e ao gelo e deverào possuir ares

tas vivas, ser livres de matérias terrosas, areia e maté

rias heterogéneas. Sào absolutamente exclufdas as 

rochas margosas. 

Os elementos de gravilha e cascalho deverào poder 

passar através de um peneiro com malha circular de 

diametro: 

• 5 cm, se se trata de trabalhos correntes de fun- . 

daçào ou de .elevaçào, muros de suporte, pés

-direitos, revestimentos de taludes e equivalentes; 

• 4 cm, se se tratar de abébadas moldadas com 

betoes tradicionais; 

• 1 a 3 cm, se se tratar de enchimentos dos extra

dorsos das abébadas, de obras de betào armado 

ou de paredes finas. 

Os elementos de menor dimensào de gravilhas e 

cascalhos nào devem passar num peneiro de malha 

circular com 1 cm de diametro, salvo quando sejam 

empregues no enchimento do extradorso das abéba

das, em obras de betào armado ou em paredes finas. 

Nestes ultimos casos poderào ser exigidos elementos 

ainda mais pequenos. 

Todos os agregados usados na confecçào do beta.o 

deverào obedecer ao Regulamento de Estruturas de 

Beta.o Armado e Pré-Esforçado (Dee.Lei. n° 349 -

C/83, de 30 de Julho). 

Argilas expandidas: materiais sob forma de grànu

los para serem usados corno inertes na confecçào de 

betoes ligeiros. Fabricadas a partir da cozedura de 

pequenos grumos obtidos aglomerando a argila com 

pouca a_gua. Cada grànulo de cor castanha devera ter 

forma arredondada, diametro compreendido entre 8 e 

15 mm, ser livre de substàncias orgànicas, poeiras ou 

outros elementos estranhos, nào devera ser alt~ravel 

por acçào de acidC?s devera conservar as suas qualida

des num intervalo de temperatura relativamente largo. 

Em geral, as argilas expandidas deverào ser capazes 

de flutuar na agua sem a absorver. Sera no entanto 

possfvel usar argilas expandidas pré-tratadas com resi

nas à base de silicone capazes de conferir ao inerte a 

maxima imperrrieabilidade, evitando fenémenos de 

absorçào de aguas mesmo em quantidades mfnimas. 

Os grànulos, depois de submetidos a processos 

especiais de sintetizaçào de forma a serem transfor

mados em blocos ligeiros, poderào também ser usados 

em paredes de isolamento. 

Pedra-pomes: Os inertes ligeiros de pedra-pomes 

deverào ser formados de gràos leves de pedra-pomes 

e livres de substàncias organicas, poeiras ou outros 

elementos estranhos. Deverào possuir a granulometria 

presenta nos documentos que compoem o projecto. 

Pedras naturais: as pedras naturais a empregar 

nas alvenarias e para qualquer outro trabalho, deverào 

apresentar grào compacto, ser livres de planos de frac

tura, de falhas, fracturas, veios, inclus6es de substàncias 

estranhas: deverào ter as dimensoes adaptadas à sua 

particular aplicaçào, oferecer urna resistencia proporcio

nada ao nivei de solicitaçoes a que deverào estar sujei

tas e oferecer urna elevada adesividade às argamassas. 

Serào absolutamente exclufdas as pedras margosas 

e as que se alterem sob acçào de agentes atmosféri

cos e da agua corrente. 

As caracterfsticas a que deverào obedecer as pedras 

naturais a empregar na construçao, no que se refere à 
natureza da rocha seleccionada, tendo em conta a uti

lizaçào que delas se tara na obra a executar, deverào 

corresponder às normas e regulamentos vigentes. 

Pedras de tal ha: para além de deverem possuir os 

requisitos e as caracterfsticas gerais acima indicadas, 

deverào apresentar estrutura uniforme, ser livres de 

fendas, cavidades e litoclases, serem sonoras à per

cussào ·e de perfeita laboraçào. 

Para as obras com paramento~ aparentes sera proi-

1 
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bido o èmprego de materiais com veios heterogéneos 
ou em geral com fendas ou rachas. 

Tufos vulcanicos: deverào apresentar estrutura 
litoide, compactos e uniformes, excluindo os tufos com 
caracteristicas identicas à pedra-pomes e os tufos 
facilmente friaveis. 

Ard6sia: em placas a usar em coberturas deverào 
ser de primeira qualidade e de espessura uniforme. As 

placas deverào ser sonoras à percussào, apresentar 
superficie preferencialmente rugosa e nào lisa e serem 
livres de inclusòes e veios. 

Marmores: deverào ser da melhor qualidade, per
feitamente sàos, sem lascas, brechas, veios, fendas, 
n6s ou outros defeitos que os tornem frageis e pouco 
homogéneos. Nào serào tolerados marmores estuca
dos, colados, partidos ou falhados. Deverào também 
ser acabados conforme o projecto, as dimensòes 
nominais concordadas e as respectivas toleràncias. 

• especificar as caracterfsticas especiais exigidas 

2.3 AGUA, CAIS, POZOLANAS, 
LIGANTES HIDRAULICOS, LIGANTES 
HIDRAULICOS ESPECIAIS 
E LIGANTES SINTÉTICOS 

Agua para as construçoes: a agua devera ser 
doce, limpida e livre de substàncias orgànicas, materiais 
terrosos, ser pobre em sulfatos e cloretos. Devera apre
sentar urna dureza maxima de 32° MEC. Serào excluf
das as aguas absolutamente puras, pluviais e da neve. 

Agua para operaçoes de limpeza: deverào ser 
usadas aguas absolutamente puras, livres de sais e de 
calcarios. Para a limpeza de elementos realiza~os com 

pastas porosas deverào ser usadas aguas desioniza
das obtidas através da filtros especiais contendo resi
nas capazes de permutar iòes acidos (RS03H) e basi
cos (RNH30H) respectivamente. O processo de desio
nizaçào nào torna as aguas estéreis. No caso em que 
seja exigida a esterilizaçào, as aguas deverào ser obti
das preferivelmente· por via fisica. 

Cais: as cais aéreas e hidraulicas deverào respon
der aos requisi~os de aceitaçào vigentes no momento 
da execuçào dos trabalhos. 

A cal gorda viva em fragmentos devera ser resultante 

de calcarios puros, ser de recente, perfeita e uniforme 
cozedura, nào sobrecozida e nào vitrea Nào devera ser 
lenta a hidratar-se e, urna vez misturada com o volume de 
agua doce necessaria à sua extinçào, devera ser capaz 
de se transformar completamente em pasta homogénea 
fina, sem deixar mais de 5% de resfduos devidos a par
tes pouco extintas, siliciosas ou inertes. O emprego da cal 
devera obedecer à Norma Europeia EN459:1-2 - Cais 
de G_onstruçào, de 1995-96. Consideram-se para todos 

os efeitos os seguintes tipos de cais: 
• cais gordas vivas em fragmentos, com teor em 

6xido de calcio e magnésio nào inferior a 94% 
e rendimento de extinçào nào inferior a 2,5%; 

• cais magras vivas em fragmentos, com teor 
inferior a 94% de 6xido de calcio e magnésio e 
com rendimento de extinçào nào inferior a 1,5%; 

Entre cais hidratadas em p6 obtidas pela extinçào da 
cal viva, distinguem-se as: 

• cais hidratadas finas (fior de cal), quando o teor 
minimo de hidr6xidos Ca (OH)2 + Mg (H0)2 
nào é inferior a 91 %; 

• cais hidratadas de construçào quando o teor 
minimo de hidr6xidos Ca (OHh + Mg (H0)2 
nào é inferior a 82%. 

Em ambos os tipos de cal hidratada, o conteudo 
maximo de carbonatos e de impurezas nào devera 

superar 6% e a humidade 3%. 
No que se refere à granulometria, a passagem pelo 

peneiro devera ser praticada em redes com malhas de 
0,18 mm e a parte retida no peneiro nào devera ser 
superior a 1 % no caso da fior de cal, e a 2% no caso 
da cal hidratada de construçào. Se se utilizar um penei
ro de 0,09 mm, a parte retida nào devera ser superior 
a 5% para a fior de cal e a 15% para a cal hidratada 
de construçào. 

O materiai devera ser oportunamente ensacado, pro
tegido das intempéries e conservado em locai seco. 
Nos sacos deverào estar bem visfveis as caracterfsti
cas (peso e tipo de cal) e o(s) nome(s)s do produtor 
e/ou distribuidor(es). 

Ligantes hidraulicos: os cimentos e as cais hidrau

licàs deverào obedecer às exigencias relativas à produ
çào, aceitaçào e testes de idoneidade e certificaçào do 
Decreto n° 40870 de 22/11/1956 e à Norma Europeia 
EN459:1-2 - Cais de Construçào, de 1995-96. 

Os cimentos poderào ser fornecidos de forma avulsa 
e/ ou em sacos selados. Deverào ser conservados em 
locais cobertos, secos, possivelmente sobre estrados 

de madeira, cobertos e protegidos por meio de telas e 
oleados. Se fornecidos em quantidades avulsas, os 
cimentos deverào ser transportaçlos por meios fiaveis e 
o estaleiro devera estar equipado com meios capazes 
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de executarem a sua descarga e armazenagem em silos 

convenientes. Os cimentos deverào ser separados por 

tipos e classes e identificados com r6tulos e etiquetas 

que os.distingam. Devera ser usada urna balança para o 

. controlo e a preparaçào das pastas e argamassas. 

Os cimentos fornecidos em sacos deverào apresentar 

nos referidos sacos os nomes do produtor, o peso, a qua

lidade do produto, a quantidade de agua a juntar para a 

amassadura de argamassas comuns e a resistencia mini

ma à compressào e tracçào em provetes aos 28 dias. 

A recepçào no estaleiro de cada carregamento de 

èimento devera ser registada no diario do estaleiro e 

no registo das betonagens. Todos os cimentos que no 

acto da sua utilizaçào se apresentem alterados deve- . 

rào ser recusados e rerriovidos do estaleiro. 

Pozolanas: as pozolanas serào obtidas de estratos 

de jazidas livres de inclusoes e vazios, puras de subs

tàncias heterogéneas ou de pàrtes inertes. 

Gessos: deverào ser de cozedura recente, perfeita

mente secos, de moagem fina, de modo ~ que nào dei

xem residuo no peneiro de 56 malhas por centimetro 

quadrado, livres de matérias heterogéneas e sem par

tes alteradas por extinçào espontànea. Os gessos 

deverào ser conservados em locais cobertos e bem 

protegidos da humidade, armazenados em sacos sela

dos com a identificaçào impressa do produtor e a qua

lidade do materiai que contem. 

Nào poderào nunca ser usados em ambientes humi

dos nem em ambientes com temperaturas superiores 

a 110° C. Nào deverào ser aplicados em contado com 

ligas de ferro. 

Os gessos a empregar em ediffcios sào classificados 

em funçào do f im a que se destinam (para paredes, 

muros, rebocos, pavimentos, para usos varios). As suas 

caracterlsticas ffsicas (granulometria, resistencia, tem

pos de presa) e qulmicas (teores em sulfato de calcio, 

teores em agua de constituiçào, teor em impurezas) 

deverào obedecer às Normas NP315 a 325:1963, 

NP326:1964, NP379:1964, NP420:1969 e NP762 a 

764:1969. 

Aglomerados cimentlcios: de presa lenta -

cimentos tipo Portland normai, pozolanicos, de alto forno 

e aluminosos. O inlcio da presa deve ocorrer pelo menos 

depois de urna hora da amassadura e terminar depois 

de 6- 12 horas. De presa rapida - misturas de cimento 

aluminoso e de cimento Portland com urna composiçào 

em peso entre os dois ligantes aproximadamente de 

um, antes de se juntar a agua de amassadura. 

o emprego dos aglomerados de presa rapida deve

ra ser reservado e limitado a obras que apresentem 

caracter de emergencia ou provis6rias, mas sempre 

com baixas exigencias estaticas. 

Resinas sintéticas: obtidas com métodos de sin

tese qulmica, sào pollmeros obtidos a partir de molé

culas de compostos orgànicos simples, na sua maioria 

derivados do petr61eo, do carvào f6ssil ou de gases 

petrollferos. 

2.4 TIJOLOS E TELHAS 

Os tijolos de nova fabricaçào a empregar nos traba-

lhos de qualquer tipo, devem obedecer às normas em 

vigor de produçào e aceitaçào, em particular à Norma 

Europeia EN771; Norma Europeia EN772; Norma Por

tuguesa NP80 - Tijolos para alvenaria - Caracterlsti-

cas e ensaios; e à Norma Portuguesa NP834 - Tijolos 

de barro vermelho para alvenaria - Formatos. 

Os tijolos burro e prensados para uso corrente deve

rào ter forma paralelepipédica, comprimento duplo da 

largura, forma constante, e apresentar, secos ou depois 

de imersào prolongada na agua. urna resistencia à 

1 

compressào nào inferior a .................... kg/cm2
• • ~ 

• especificar as caracterfsticas especiais exigidas 

Os tijolos burro ou semiperfurados para paramentos, 

deverào ser de forma regular, tera superficie totalmente 

Integra e apresentar cor uniforme em toda as suas 

superffcies aparentes. Os tijolos cortados na sua largura 

para revestimentos, com cor riaturaJ ou colorados com 

componentes inorgànicos, podem ter na face a embeber 

na argamassa texturas especiais ou apresentar um per

fil em bisel de forma a melhorar a aderencia às referidas 

argamassas de assentamento. Para todos os tijolos é 

prescrito um comportamento nào gelivo, urna resistencia 

a pelo meJ!OS 20 ciclos alternados de gelo e degelo rea

lizados entre +50° e -20° C. Nào sera aceite a presen

ça de n6dulos e manchas brancas de carbonato de cal

cio ou n6dulos e manchas de 6xido de ferro. 

Os tijolos furados e perfurados, as tijoleiras e os blo

cos ceràmicos para lajes aligeiradas devem apresentar 

urna resistencia minima à compressào de 16 kg/cm2 

de superficie total solicitada. 

As telhas planas ou curvas, qualquer que seja o seu 

tipo, deverào ser adaptaveis e encaixaveis exactamen

te umas sobre as outras, sem falhas, e apresentar urna 

cor uniforme; apoiadas sobre duas réguas postas a 

20 mm dos bordos extremos dos dois lados curtos, 

deverào suportar urna carga concentrada gradualmen

te crescente até 120 kg e resistir a um impacto de urna 

estera de ferro fundido de peso igua.J a 1 kg deixada 

cair a partir de urna altura de 20 cm. 

As telhas deverào manter-se impermeaveis sob 

acçào de urna carga de 50 mm de agua constante 

durante 24 horas. 

As telhas planas nào deverào apresentar nenhum 

defeito nos seus bordos de encaixe e ligaçào. 

.. 



2.s MATERIAIS FERROSOS 
E METAIS VARIOS 

Materiais ferrosos: os materia is ferrosos a 

empregar nos trabalhos deverào ser isentos de esc6-

rias, bolhas, fendas, incisòes ou qualquer outro defeito 

prescrito nas normas vigentes relativas aos m~teriais 

obtidos por fusào, laminagem, trefilagem, forja e pro

cessos equivalentes. 

1. Ferro: o ferro comum devera ser de primeira qua

lidade, eminentemente ductil e tenaz, com nitida estru

tura fibrosa. Devera ser maleavel, liso na superficie 

externa, livre de fendas, sem soldas abertas e sem 

outras soluçòes de continuidade. 

2. Aço trefilado ou laminado: estes tipos de aço, na 

variedade macia (dito ferro homogéneo), semiduros e 

duros, nào deverào ter defeitos, imperfeiçòes, chochos 

e outras soluçòes de continuidade. Em particular para 

o aço trefilado, é exìgida perfeita maleabilidade e labo

raçào a frio e a quente, sem que se produzam estria

mentos ou alteraçòes; deve permitir a soldadura e nào 

ser susceptivel de ser submetido a temperaturas ele

vadas; deve apresentar à rotura urna secçào brìlhante 

e finamente granular. 

3. Aço coado: o aço coado usado em chumaceiras, 

charneiras, rolos ou para qualquer outro trabalho deve

ra ser de primeira qualidade, livre de bolhas ou de qual

quer outro defeito. 

4. Ferro fundido: o ferro fundido devera ser de pri

meira qualidade e de segunda fusào, macio, tenaz, 

ligeiramente maleavel, faci l de trabalhar com a lima e 

com o formào, de cor cinzenta, fìnamente granular e 

perfeitamente homogéneo, ìsento de fendas e gretas, 

veios, bolhas, rebarbas, asperezas e outros defeitos 

capazes de reduzir a sua resistència. Devera ser tam

bém perfeitamente modelado. É absolutamente inter

dito o uso de ferro fundido fosforoso. 

5. Metais varios: o chumbo, o zinco, o estanho, o 

cobre e todos os outros metais ou ligas metalicas a 

empregar nos trabalhos deverao ser da melhor quali

dade, bem fundidos ou Jaminados, em funçào do tipo 

de trabalho a que sào destinados, e livres de qualquer 

impureza ou defeito que altere a sua forma, a sua resis

tència ou a sua durabilidade. 

2.6 MADEIRAS 

As madeiras a empregar em obras definitivas ou 

provis6rias de q~alquer natureza devem obedecer às 

prescriçòes e normas vigentes, devendo ser escolhidas 

as de mais alta qualidade dentro da categoria prescri

ta e nào apresentar defeitos incompatfveis com o uso 

a que sào destinadas. A terminologia a usar sera a 

indicada na Especificaçào E31 do LNEC: 

As madeiras destinadas à execuçào de caixilharias 

devem ser de primeira escolha, de estrutura e fibra 

compacta e resistente, nào deteriorada, perfeitamente 

sàs, direitas e livres de roturas tanto no sentido radiai 

corno no sentido longitudinal. Deverào ser perfeita

mente secas (apresentar um teor em agua inferior a 

15%), a menos que nào tenham sido secas artificial

mente, apresentar cor e veios uniformes, serem livres 

de alburno (samago ou borne), de esfoliaçòes, sem 

n6s, buracos ou outros defeitos. 

As tabuas e os solhos deverào ser obtidos dos tron

cos mais desempenados, de modo a que as .fibras nào 

sejam arrancadas pela acçào da serra e nào se provo

quem arrancamentos durante a operaçào de falquear ou 

falquejar (acçào de colocar os troncos em esquadria). 

As madeiras redondas ou postes deverào ser prove

nientes do tronco da arvore e nào dos ramos, devendo 

ser suficientemente desempenados, de modo a que as 

linhas de uniào entre os centros das duas bases nào 

saiam fora em nenhuma se~çào do poste. Os postes 

devem ser falquejados em todo o seu comprimento e 

igualados à superficie. A diferença entre os diàmetros 

médios das extremidades nào devera ultrapassar os 

15 miÌésimos do comprimento nem um quarto do maior 

dos dois diàmetros. 

Nas madeiras grosseiramente esquadriadas e com 

arestas desbastadas, todas as faces deverào ser aplai

nadas sem raspaduras, sendo tolerado o alburno ou a 

chanfradura numa espessura inferior a um sexto do 

lado da secçào transversal. 

As madeiras com arestas vivas deverào ser traba

lhadas e esquadriadas com serra, de modo a obter as 

faces exactamente aplainadas, sem reentràncias ou 

ressaltos, e com arestas vivas, sem alburno nem 

chanfraduras. 
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2.7 MATERIAIS PARA REVESTIMENTO 
DE PAVIMENTOS 

Os materiais para pavimentaçòes - ladri lhos ceràmi

cos, ·tijoleiras, ladrilhos hidraulicos, ladrilhos de cimen

to, ladrilhos de grés ceramico, placas de marmore e 

ladrilhos asfalticos - deverào obedecer às normas 

vigentes de aceitaçào e de controle de conformidade. 

Todos os produtos devem ser embal'.'ldos e acompa

nhados das fichas técnicas informativas. Antes do seu 

assentamento, todos os materiais de revestimento 

devem ser controlados çuidadosamente, procurando 

misturar-se os materiais cor:itidos em varias embala

gens e pertencentes a lotes diferentes. 

Tijoleiras, ladrilhos hidraulicos e de cimento, 
blocos em cimento para ·calçadas: Os ladrilhos e 

blocos de cimento deverào ser de 6ptimo fabrico e boa 

resisténcia à compressào mecanica, secos pelo menos 

ha trés meses, bem calibrados, com bordos intactos e 

lisos. Nào deverào apresentar lacunas, fissuras, sendo 

exclufdos os que apresentam a pasta· de su porte des

tacada da camada superficial. 

Os pavimentos de mosaico serào executados com 

materiai de primeira qualidade da escolha a Fiscaliza

çào e sempre com tardoz a.spero e rugoso que sera 

limpo antes do assentamento, o quàl sera feito de 

acordo com a NP56. 

A coloraçào do cimento deve ser feita com cores fia

veis, amalgamadas e uniformes. 

Os ladrilhos hidraulicos, de espessura to.tal nào infe

rior a 25 mm, deverào apresentar urna camada su13er

ficial totalmente colorada com urna espessura nào 

inferior a 7 mm. 

Os ladrilhos de cimento deverào ter também urna 

espessura minima de 25 mm com urna camada super

f icial nào inferior a 7 mm constituida de urna pasta de 

cimento, areia e lascas de marmore. 

Os blocos para calçadas deverào ter urna espessura 

nào inferior a 30 mm com a camada superficial com

po~ta totalmente de cimento de espessura nào inferior 

a 8 mm; a superficie dos blocos sera lisa, almofadada 

ou gravada segundo o desenho prescrito. 

Ladrilhos de grés ceramico: deverào ser de pri

meira escolha, cozidos igualmente em toda a sua 

espessura, inatacaveis por agentes qufmicos e meca

nicos, de forma exactamente.regular, com arestas vivas 

e superficie plana. Submetidos a um teste de absorçào 

mediante gotas de tinta-da-china, a sua absorçào 

dever~ ser nula. Serào fornecidos na forma, cor e 

dimensòes exigidas pela Fiscalizaçào. 

Fragmentos para mosaicos e pavimentos "à 

veneziana": os pequenos fragmentos de marmore ou 

de outras pedras fiavies livres de impurezas deverào 

corresponder, em tipo e granulometria, às amostras de 

pavimento previamente escolhidas. 

Fragmentos de placas de marmore para pavi
mentos rusticos: os pedaços de marmore ou de 

outras pedras consideradas adequadas devem ter 

· espessuras entre 2 e 3 cm, com as formas médias 

segundo as amostras previamente escolhidas. 

Ladrilhos èeramicos: Deverào ter a forma, as • 

dimensòes e as cores indicadas no projecto. lndepen

dentemente de serem ladrilhos de fabrico industriai ou 

tradicional devem obedecer aos critérios de moldagem 

e de absorçào de agua, segundo a norma EN87. 

Em funçào da classe normativa, os ladrilhos ceràmi

cos extrudidos e prensados que forem escolhidos, 

devem responder ~os seguintes paràmetros: 

ABSORçAO DE AGUA (E) em % 

Moldagem Grupo I Grupo Ila Grupo llb Grupo lii 

E S 3% 3%<E<6% 6%<E<10lb E>10 

Extrudidos EN121 EN186 EN187 EN188 

Prensados EN176 EN1n EN178 EN159 

Para os ladrilhos definidos segundo as normas vigen

tes corno ladrilhos comuns de argila, mosaicos prensa

dos e afagados de argila ou ladrilhos de grés ceramico 

deverào ser respeitadas as seguintes prescriçòes: resis

téncia à flexào - 2,5 N/mm2 (25 kg/cm2) minima; coe

ficiente de desgaste: 15 mm por km linear de percurso. 

Produtos de madeira: as tabuas, solhos, parquets 

lamelados e maciços, deverào ser da espécie lenhosa 

adaptada ao uso previsto e descrita no projecto, pos

suir um teor de humidade entre 10 e 15%, resisténcia 

mecànica à flexào e ao punçoamento nos limites nor

malmente obtidos com a espécie lenhosa a que os pro

dutos de madeira pertençam. 

Oeyem obedecer às especificaçòes do LNEC E69 a 

78: 1960. A terminologia das anoma!ias e defeitos das 

madeiras a adoptar é a definida na Norma Portuguesa 

NP180-Anomalias e defeitos da madeira, homologada 

por despacho ministerial de 17/06/57. 

Podem ser admitidos defeitos na face à vista dentro 

dos seguintes limites qualitativos: 

1• Oualidade Pequenos nos· com diametro inferior a 

2 mm, desde que sejam da cor da espécie (menores 

de 1 mm se de cor diversa), desde que se apresentem 

em menos de 100/o dos elementos do lote. 
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Alvaiade de chumbo: o alvaiade de chumbo (car~ 

bonato basico de chumbo) deve ser puro, sem misturas 
e livre de qualquer percentagem de sulfato de bario. 

Alvaiade branco ou alvaiade de zinco: devera 
apresentar-se em po ~inlssimo, branco, constituldo por 
oxido de zinco, nào conter mais de 4% de sais de chum
bo no estado de sulfato, nem mais de 1 % de outras 
impurezas; a humidade nào deve ser superior a 3%. 

Zarcào ou minio: seja ele de chumbo (sesquioxido 
de chumbo) ou de alumlnio (oxido de alumlnio) devera 

apresentar-se em p6 finissimo e nà.o conter derivados de 
anilina, nem mais que 10% de outras substancias corno 
o sulfato de bario, etc. 

Leite de cal: o leite de cal sera preparado com cal 

gorda, perfeitamente branca, extinta por imersào. 
Podera ser-lhe adicionada urna quantidade minima de 
negro de fumo estritamente necessaria para evitar a 
cor amarelada. 

Pinturas a agua, a cola e a éleo: as terras e pig
mentos destinados às tintas de agua, temperas e a 
oleo serào finamente triturados e livres de substàncias 
heterogéneas, devendo diluir-se perfeitamente, e res
pectivamente, na agua, nas colas e nos oleos, mas sem 
ser por infusào. Estas tintas. poderào ser exigidas em 
qualquer tonalidade existente. 

Vernizes: os vernizes que se empregarem para inte

riores serào à base de esséncia de terebintina e resinas 
ou gomas resinosas puras da qualidade escolhida; dis
solvidas no oleo de linhaça deverào apresentar urna 
superficie brilhante. É absolutamente proibido o uso de 
gomas resinosas obtidas por métodos de destilaçào. 

Pinturas encausticas: poderào ser efectuadas 
com agua ou com essencia de terebintina, em funçào 
das disposiçòes da Fiscalizaçào. 

A cera amarela devera ser perfeitamente dissolvida, 
em funçào do encaustico adoptado, em agua quente, à 
qual sera adicionada sai de tartaro, ou em essencia de 
terebintina. 

Esmaltes: poderào ser compostos ~e resinas natu
rais ou sintéticas, oleos, pigmentos, cargas minerais e 
6xidos varios. Deverào cobrir bem, ser faceis de aplicar, 
possuir luminosidade e resistencia ao choque. 

Pinturas a 61eo e 61eo-sintéticas: poderào ser 

comp.ostas de oleos, resinas sintéticas, pigmentos ou 
substàncias colorantes. Deverào cobrir muitfssimo 
bem, serem resistentes às acçòes de degradaçào da 
atmosfera, das chuvas acidas e dos raios ultravioletas. 

Pinturas a agua: Suspensòes aquosas de subs

tàncias inorgànicas, contendo eventualmente colas ou 
emulsòes de substàncias macromoleculares sintéticas. 

Témperas: sào suspensòes aquosas de pigmentos e 
cargas (cal, gesso, carbonato de calcio finamente pul
verizado), contendo colas naturais ou sintéticas (casei

na, vinavil, cola de peixe, cola de raspa) corno ligantes. 
Serào usadas exclusivamente em paredes internas 
rebocadas, previamente preparadas com varias demàos 
de cola quente, que poderào conter em suspensào 
gesso em p6 fino. As paredes no momento da aplicaçào 
deverào estar perfeitamente secas. Deverào cobrir bem 

e permitir a aplicaçao de novas camadas de impressao 
para depois ser aplicada a pintura propriamente dita. 

Tintas de cal: constitufdas por urna emulsào de cal 
hidratada ou por pasta de cal aérea na qual se dissol
vem pigmentos inorgànicos que nào reajam com o 
hidroxido de calcio. A aderencia é melhorada com 
colas artificiais, animais ou vegetais. 

Poderào ser aplicadas mesmo sobre paredes rebo

cadas de fresco usando tanto terras e pigmentos natu
rais passados pelo peneiro. Para intervençòes de con
servaçào poderào ser usadas veladuras de tinta de cal 
muito diluldas em agua para enfraquecer o poder de 
cobertura e tornar a tinta transparente. 

Pinturas cimenticias: suspensòes aquosas de cimentos 
colorados e com colas. Devem ser preparadas em peque
nas qu'antidades devido ao rapidissimo tempo de presa A 
aplicaçào devera concluir-se no periodo maximo de 30 
minutos, a contar da sua preparaçào, antes que se inicie 
a fase de endurecimento. Terminada esta fase é proibido 
diluir estas tintas em agua para eventuais reutilizaçòes. 

Pinturas com silicatos: consti tuldas por urna suspen
sào de pigmentos inorgànicos, caulino, talco ou gesso 
em po numa soluçào de vidro soluvel (silicatos de sodio 
e de potassio). 

Deverào assegurar urna ligaçào estavel com o 
suporte que sera oportunamente preparado eliminan
do completamente os traços de pinturas precedentes. 

Pinturas emulsionadas: emulsòes ou dispersòes aquo

sas de resinas sintéticas e pigmentos com eventuais adi
çòes de produtos plastificantes (normalmente é usado o 
dibutilftalato) para que as pelfculas nào fiquem demasia
do rfgidas. Sào comercializadas cqmo pastas densas, 

para serem diluidas em agua no momento do seu empre
go. Poderào ser usadas em superffcies internas e exter
nas. Deverào ser aplicadas com optima técnica e possuir 
cor uniforme. Poderào ser aplicadas mesmo sobre 
betòes, madeira,cartào e outros materiais. Nào deverào 
nunca ser aplicadas sobre estratos pré-existentes de pin
tura ou verniz nào perfeitamente aderentes ao suporte. 

Pinturas antiferrugem e anticorrosivas: deve

rào ser adaptadas ao tipo de materiai a proteger e às 
condiçòes ambientais. O tipo de pintura sera indicado 
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pela Fiscalizaçào e podera ser do tipo oleo-sintética, a 

oleo ou à base de cromato de zinco. 

Neutralizadores e conversores de ferrugem: 

soluçoes de acido fosforico contendo fosfatos metali

cos capazes de to.rmar revestimentos superficiais com 

acçào anticorrosiva. Sào normalmente misturas de fos

fatos primarios de ferro, manganes ou zinco e acido 

fosforico. Quando tor impossfvel remover toda a ferru

gem é . possfvel empregar conversores de ferrugem 

sempre à base de acido fosforico, capazes de trans

formar a ferrugem em fosfato de ferro. 

Pinturas e esmaltes à base de resi nas sintéti 

cas: obtidas por suspensào dos pigmentos e das car

gas em soluçoes organicas de resinas sintéticas. 

Podem conter também oleos exsicativos (acrmcos, 

alqufdicos, oleoalqufdicos, clorovinmcos, epoxfdicos, 

poliuretanicos, com poliéster, com cloroborracha, silico

nicos). Secam muito rapidamente formando pelfculas 

muito duras. Deverào ser resistentes aos agentes 

atmosféricos, à luz e aos impactos. Devem ser usadas 

segundo indicaçoes precisas da Fiséalizaçào, que veri

ficara o estado de conservaçào das tintas, depois de 

abertos os recipientes originais. 

Pinturas entumescentes: sào capazes de formar 

pelfculas que se expandem ou incham em caso de 

incendio, prodt1zindo urna camada de isolamento poro

sa capaz de proteger do fogo e do calor o suporte 

sobre o qual sào aplicadas. 

Deverào ser da melhor qualidade, fornecidas em 

confecçoes originais seladas e de preparaçào recente. 

A utilizar s6 e exclusivamente segundo indicaçoes pre

cisas da Fiscalizaçào. 

2.9 MATERIAI$ DIVERSOS 

Vidros e cristais: os vidros e cristais deverào ser, 

para as dimensoes exigidas, peças unicas, de espessu

ra uniforme, de primeira qualidade, perfeitamente inco

lores, muito transparentes, livres de escorias, bolhas, 

chochos, .ondulaçoes, n6s, opacidades leitosas, man

chas e de qualquer outro defeito. As vidraças para ediff

cios, planas e transparentes, devem obedecer às nor

mas vigentes, adoptando as seguintes denominaçoes 

no que se refere às espessuras expressas em mm: 

• fina (simples) 2 (1,8-2,2); 

• normai (semiduplo) 3 (2,8-3,2); 

• forte (duplo) 4 (3,7-4,3); 

• espesso (meio cristal) 5-8; 

• ultra-espesso (cristal) 10-19. 

No que se refere a chapas planas de vidro estratifica

das com prestaç6es antivandalismo, anticrime e antipro

jéctil serào seguidas as norrnas vigentes. Para efeitos de 

recepçào, a chapa de vidraça devera obedecer às nor

mas NP2801. Os espelhos serào colocados, salvo indi

caçào contraria, com a aresta inferior a 1,20m de altura 

O assentamento em caixilharia de madeira sera feito 

por meio de bites do mesmo materiai, aparafusados e 

de tal modo executados que permitam ·a substituiçào 

dos vidros. 

Materiais ceramicos: os produtos ceramicos mais 

comummente usados para elementos higiénico-sanita

rios, revestimentos de paredes, tubagens, etc. deverào 

apresentar estrutura homogénea, superficie perfeita

mente lisa, sem falhas ou mossas, de cor uniforme, com 

o esmalte absolutamente livre de pelos, de zonas esta

ladas e descoladas e de outros defeitos. 

Os aparelhos higiénico~sanitarios em louça serào 

aceites conforme as normas vigentes e as especifica

çoes do LNEC adiante referidas. 

Produtos para obras de impermeabilizaçao: sào 

constitufdos por betumes, pastas e mastiques betumi

nosos, cartoes-feltro betumados, membranas e mantos 

betuminosos pré-fabricados, vernizes betuminosos e 

telas. o seu emprego e o seu sistema aplicativo sera 

sempre previamente concordado com a Fiscalizaçào, 

com base nas exigencias e no tipo de elemento a pro

teger, sejam elas massas de betumar, pastas e masti

ques betuminosos (c'om cargas de pos inorganicos 

e/ou de fibras), cartoes-feltro betuminosos (feltros de 

fibra de papel impregnados ou revestidos com betume). 

As membranas e mantos betuminosos sào membra

nas ou telas pré-fabricadas, reforçadas com fibras de 

vidro ou materiai sintético. Para além do betume pode

rào conter resinas sintéticas (membranas betume-polf

mero) ou elast6meros (membranas betume-elastome

ro). Poderào ser combinadas com telas de alumfnio, de 

cobre, com lascas de ard6sia, marmore ou quartzo 

moido em grào. Todos os ensaios para estes produtos 

deverào ser os prescritos nos documentos de homolo

gaçào do LNEC. De salientar os ensaios relativos à 

estabilidade a quente, flexibilidade, resistencia à trac

çao, escorrimento a quente, impermeabilidade à agua, 

teor em substancias soluveis, em sulfuretos de carbono, 

envelhecimento térmico, laceraçòes e punçoamento. 

Vernizes betuminosos: obtidos a partir de betu

mes f luidificados com solventes organicos. Deverào 

ser utilizados corno protectivos e/ou vernizes para as 

membranas e telas betuminosas. Poderào para o efei

to ser pigmentados com p6s de alumfnio ou ser emul

sionados com vernizes acrnicos. 
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Telas anti·ralzes: telas em PVC plastificado 

mo_no-camada, armadas com fibra de vidro, com o PVC 
espalmado nas duas taces da fibra de vidro; ou telas 

multicamada de betume polipropileno sobre suporte de 

nào tecido em poliéster de-f io continuo. Deverào pos

suir urna capacidade especffica de resistencia à acçào 

de penetraçào mecànica e desagregadora das rafzes, 

dos microrganismos_ e das bactérias que _vivem nos ter

renos da vegetaçào de qualquer espécie. Deverào con

ter substàncias bio-estabilizadoras presentes na mistu

ra do componente principal da propria tela 

Telas em PVC plastificado: as telas em PVC 

plastificado deverào ter 6ptimas caracterfsticas de 

resistencia à tracçào, ao alongamento e à rotura e 

resistir a temperaturas extemas de -'2.0° a +75° C. 
Deverào apresentar todos os requisitos exigidos nas 
normas vigentes no que se refere a classificaçào, 

métodos de analise e normas de projecto. As membra

nas, as telas e todos os produtos pré-fabricados para 

impermeabilizaçòes e coberturas contfnuas, assim 
corno as relativas camadas e tratamentos funcionais 

contfguos a essas camadas, deverào observar as nor

mas em vigor. 

Mais especificamente, os seguintes materiais deve

rào garantir as caracterfsticas abaixo indicadas ou 

· outras qualitativamente equivalentes: 

MASTIQUE DE ROCHAS ASFALTICA$ E MASTIQUE DE ASFALTO SINTÉTICO 

Tipo Indice do Penetraçéo Ponto Ponto de Solubilidade Volatolidade Penetraçào a 
penetraçéo a 25°C de fusio lnftamabilidade no cloreto de e 136 e 2SCc do residuo 

(Cleveland) carbono em 5 horas doleste de 
volatilidade 

dmm •e •e 'Il> 'Il> '!l> dobetume 
originai 

[minimo) [minimo] (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) 

o o.o 40 55 230 99,5 0,3 75 

15 +1,5 35 65 230 . 99,5 0,3 75 

25 +2.5 20 80 230 00,5 0,3 75 

CARTAO DE FELTRO 

Tipo Peso porm' Teor em Il Teor em algodào. Reslduos Humidade Poder do Carga de rolura. 
juta e outras fibras do clnzas abso<çio b'aa;:ào no senlJdo 
léxteis naturais emòleo longitudinal das 

de entreceno fibras numa lire 
de 15•180 mm 

gramas 'Il> 'Il> 'Il> 'Il> 'Il> kg 

224 224 ± 12 10 55 10 9 160 2.800 

333 333±16 12 55 10 9 . 160 4.000 

450 450 ± 25 15 55 10 9 160 4.700 

CARTAO DE FELTRO BETUMADO PRENSADO 

Cart6o T oor solUvet Peso do 

de feltro em sulfureto cart6o de 

Tìpo de carbono feltro por m' 

gremas gramas 

(minimo] 

224 233 450 

333 348 670 

450 467 900 

CARTAO DE FELTRO BETUMADO RECOBERTO 

Papel de feltro Teor sohivel Peso do 

Tipo cm sutfureto cart6o de 

deeerbono feltro por m' 

peso porm• 

gramas gramas 

(minimo) 

224 860 1.100 

333 875 1.420 

450 1.200 1.850 
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Adjuvantes: os adjuvantes para argamassas e 
betòes sào dassificados em fluidificantes, ventilantes, 

aceleradores, retardantes, antigelo, ·etc. Deverào 

melhorar, em funçào de cada tipo, as caracterfsticas de 

laboraçào,. resistencia, durabilidade e aderencia. Deve

rào ser fornecidos em recipientes selados com indica

çào do nome do produtor, da data de produçào e das 

modalidades de emprego, devendo estar conforme às 

normas e leis vigentes. 

lsolantes térmico·ac:Usticos: deverào possuir baixa 

condutibilidade, ser ligeiros, resistentes, incombustfveis, 

. estaveis volumetricamente e quimicamente inertes, inata

caveis pelos microrganismos, insectos e bolores, inodo

ros, imputresclveis e estaveis em relaçào ao envelheci

mento, devendo obedecer às normas em vigor, em parti

cular o Regulamento dos Requisitos Acusticos dos Edifi

cios, publicado no Decreto-Lei n° 129/02 de 11 de Maio 

e o Regulamento das Caracterfsticas de Comportamen

to Térmico dos ediffcios, RCCTE (Decreto-Lei n° ~0190 

de 6 de Fevereiro). 

Os isolantes térmicos de sfntese qufmica, tais corno 

poliestireno expandido (esferovite) em placas (normais e 

auto·extintores), poliestireno expandido extrudido e poliu

retano expandido, deverào obedecer às normas em vigor. 

Os isolantes térmicos de origem minerai, tais corno a 

là de rocha, là de vidro, fibras de vidro, cortiça, perlite, 

vermiculite e argila expandida, deverào referir-se tam

bém às normas vigentes de homologaçào e aplicaçào. 

O Adjudicatario devera ter em atençào as modalida

des de aplicaçàQ e instalaçào sugeridas pelas firmas 

produtoras, as indicaçòes de projecto e a Fiscalizaçào, 

no respeito pieno de todas as leis que regulamentam a 

matéria sobre o isolamento térmico dos ediffcios. 

2 .10 CANALIZAçOES 

Tubos de ferro fundido: serào livres de imperfei

çòes em todas as suas partes, isentos de defeitos de 

fundiçào; de espessura uniforme e sem soluçòes de 

continuidade. Antes da sua aplicaçào em obra, e a pedi

do da Fiscalizaçào, serào revestidos com alcatrào a 

quente, tanto interna corno externamente. 

Tubos de aço: deverào ser t refilados e perfeita

mente calibrados. Quando os tubos de aço forem zin

cados, deverào apresentar urna superficie bem limpa e 

livre de grumos; a camada de zinco sera de espessura 

uniforme e bem aderente ao tubo, que deve ser cober

to com a camada de zinco em todas as suas superffcies. 

Tubos de grés: na ausencia de normas especfficas 

de aceitaçào e conformidade sera feita referencia às 

normas vigentes, em particular a NP144: 1968, a 

NP174: 1969. NP500: 1968, NP501: 1968; NP502: 

1968 e a NP503: 1968. 

Os materiais de grés ceramico devem apresentar 

estrutura homogénea, serem esmaltados interna e 

externamente com esmalte vitreo, nào deformados, livre 

de fendas ou mossas, bem acabados, possuindo numa 

extremidade um alargamento ou booa/copo e do outro 

estrias para facilitar a execuç:ào de juntas estanq~es. 

Os tubos serào cilfndricos e direitos tolerando s6, e 

de forma excepcional, na direcçào longitudinal, curva

turas com flechas inferiores a 11100 do comprimento 

de cada elemento . 

Os elementos batidos ·ligeiramente com um corpo 

metalico deverào produzir um som claro que demons

tre urna boa cozedura e a ausencia de fendas e frac

turas nào aparentes. 

O esmalte vitreo deve ser liso, especialmente no 

interior dos tubos, aderirà pasta ceramica, ser de dure

za nào inferior à do aço e inatacavel pelos alcali e pelos 

acidos concentrados, à excepçào unicamente do acido 

fluoridrico. 

A pasta interna deve ser semifluida, homogénea, sem 

n6dulos estranhos, absolutamente livre de cal, dura, 

compacta, resistente aos acidos (excepto o fluoridrico) 

e aos alcali, impermeavel, de modo a que um elemento 

perfeitamente seco, depois de emerso em agua, nào 

absorva mais de 3,5 por cento do seu peso. Cada ele

mento da tubagem, testado isoladamente, deve resistir 

à pressào interna de pelo menos tres atmosferas. 

Tubos de fibrocimento: os tubos de cimento 

deverào ser confeccionados com um betào suficiente

mente rico de cimento, bem curados, bem compactos, 

lixados, lisos, perfeitamente rectilfneos com secçào 

interna exactamente circular, de espessura uniforme e 

totalmente livres de imperfeiçòes. As superficies inter

nas deverào ser rebocadas e lisas. A fractura dos tubos 

devera ser compacta, sem fissuras e uniforme. A gra

vilha fina do betào devera ser intimàmente misturada 

com a argamassa de forma a que os seus gràos se 

rompam sob a acçào de um martelo sem se descola

rem da argamassa. A sua fabricaçào e aceitaçào deve

ra obedecer às normas gerais NP271: 1988 e NP272: 

1988, e, em particular, quando se destinarem: 

•a canalizaçòes sob pressào, às normas: NP270: 

1988, NP520: 1988 e NP EN512: 1996; 

• a canalizaçào de aguas residuais, às normas: 

NP2373: 1989, NP3856: 1991, NP3857: 1991 

e NP EN588-1: 2000. 

Tubos em PVC (policloreto de vinil): deverào 

ter impresso sobre a sua superficie externa, de modo 

evidente, a denominaçào da firma produtora, o diame

tro, a indicaçào do tipo e da pressào de exercfcio. Nos 
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tubos destinados à agua potavel devera ser impressa 

urna sigla para distingui-Ics dos destinados a outros 

usos, corno disposto pelas normas do Ministério· da 

Saude. Os tubos devem ser classificados segundo o 

previsto nos documentos de homologaçào do LNEC, 

em particular os destinados a: 

• T ubos e acess6rios de PVC nào plastificado: DH 
589, 614, 626, 642, 646, 648, 653, 669, 682, 684; 

• Tubos e acess6rios de PVCC - DH 630; 
• Tubos e acess6rios de MOPVC (PVC de molécu

las orientadas); - DH 599 

A Fiscalizaçào podera recolher corno bem entender, 

amostras para analise, ao cuidado e despesa do Adju

dicatario, e sempre que os resultados das ditas anali

ses nào correspondam aos exigidos, o Adjudicatario 

sera obrigado à completa substituiçào do carregamen

to em causa, mesmo que este ja tenha sido entregue 

em estaleiro, e ao pagamento das devidas indemniza

çoes por danos directos e indirectos. 

Tubos de polietileno, polipropileno, polibutile· 

no e de parede tricomposta: os tubos de polietilene 

(PE) serào produzidos com PE puro estabilizado com 

negro de fumo numa quantidade equivalente a 2-3% 
da sua massa, nào devem apresentar nenhuma toxici

dade, ser inquebraveis e possuir a espessura funcional 

para a pressào normalizada de exercfcio (PN 2,5 4,6 
10). Tanto os tipos de tubos PE de baixa massa volu

mica corno os de massa volumica alta deverào obser

var as normas vigentes e a sua homologaçào estar 

integrada na seguinte lista de documentos LNEC: 

• .Massa volumica alta: DH 593, 594, 604, 617, 640, 
641, 644, 645, 652, 656, 678, 687, 698, 705, 712, 
715, 717, 729, 732. 

• Polietilene reticulado: DH 586, 603, 605, 611, 628, 
633, 636, 637, 638, 643, 659, 662, 663, 679, 681, 
702, 718, 720, 733. 

Os tubos de polipropilene deverào ser homologados 

pelo LNEC e em particular estarem integrados nos 

documentos do LNEC: OH583, 600, 601, 602, 627, 
631, 650, 651, 676, 677, 680, 699, 719, 725, 730. 

Os tubos de polibutileno homologados pelo LNEC 

até à data sào do tipo Hep20 (OH 736). Os tubos de 

parede tricomposta sào homologados pelos d?cumen

tos do LNEC: OH 654, 660, 661, 700, 710, 714. 

Tubos de drenagem em PVC e PP: sera.o em 

PVC ou PP de parede estruturada, estruturados ou 

corrugados, possuir um elevado modulo de elasticida

de e baixo coeficiente de rugosidade. Para os tubos de 

aduçào de agua para uso potavel, agricola, industriai e 

para esgotos deverào ser garantidos os requisitos exi

gidos pelas normas vigentes. Os tubos de parede 

estruturada deverào ser homologados pelo LNEC e 

estarem conformes aos documentos de homologaçao 

OH 657, 686, 696, 715, 721, 724, 734. 

2 .11 PRODUTOS PARA LIMPEZA 
DE MATERIAI$ POROSOS 

GENERALIDADES 
A limpeza das superffcies exteriores de um edificio 

constitui urna operaçào complexa e delicada que neces

sita de analise atenta do quadro patologico geral, d~ 

conhecimento profundo da natureza especffica das 

degradaçoes, do estado de consistencia fisica dos mate

riais e dos elementos. Um certo nfvel de conhecimento 

é indispensavel para identificar a natureza do s.uporte e 

do agente patogénico, para determinar o processo res

ponsavel pela degradaçào e, por conseguinte, a escolha 

dQs produtos e das metodologias mais apropriadas de 

intervençao (recomendaçoes italianas NORMAL). 

Sera por isso interdito ao Adjudicatario utilizar pro

dutos sem a prévia autorizaçào da Fiscalizaçào e dos 

6rgàos responsaveis pela tutela dos bens que sào 

objecto da intervençào. Cada produto podera ser iJtili

zado depois de prévia execuçào de testes e ensaios 

fiaveis realizados na presença da Fiscalizaçào e segun

do as suas indicaçoes especfficas. 

Oualquer que · seja a intervençào de limpeza, esta 

devera preocupar-se em eliminar todas as formas 

patol6gicas capazes de produzir degradaçoes no ele

mento em questa.o. 

Oualquer que seja na verdade a acçào de limpeza, 

esta prodt.lz um certo grau de abrasa.o sobre os mate

riais, afectando (mesmo que minimamente) a sua pelf

cula natural (pele) que se devera tentar conservar inte- · 

gralmente. Cada um dos produtos devera ser por isso 

usado pontualmente, e a sua aplicaçào · nào devera 

nunca ser generalizada, começando sempre pelas 

operaç6es mais leves e passando gradualmente às 

mais fortes e agressivas. 

Limpeza com agua nebulizada: o uso de agua 

para a limpeza dos materiais porosos exige a maxima 

atençào antes de mais em relaçào aos pr6prios mate

riais, que nao deverao ser excessivamente absorventes. 

A agua devera ser pura, livre de substàncias conta

minantes, de sais, desionizada e/ou destilada. As partf

culas de agua deverào 'ter dimensoes médias com

preendidas entre 5 e 10 mfcrones. A alimentaçào da 

agua devera utilizar urna pressào de 3 atmosferas apro

ximadamente. A operaçao devera ser efectuada a urna 

tempe(atura externa de pelo menos 14° c e efectuada 

em intervalos regulares. Em qualquer caso o tempo de 

intervençao nào devera nunca exceder as 4 horas con-
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secutivas de lançamento de agua para evitar a excessi

va impregnaçào por parte da alvenaria a tratar. 

A .produçào de agua desionizada podèra ser efec

tuada em estaleiro usando aparelhagem especffica 

com um grupo munido de resina de permuta de i6es 

com capacidade suficiente para garantir urna correda 

continuidade do trabalho; um grupo mono-bomba com 

rotor eléctrico em PVC para aduçào da agua desioni

zada de alimentaçào aos nebulizadores; circuitos 

hidraulicos com tubos em PVC para a distribuiçào; um 

numero suficiente de micropistolas ou agulhetas nebu

lizadoras completas de valvulas para a limitaçào do 

fluxo; tubos terminais flexfveis para a regulaçào fina da 

salda da neblina. 

Em todos os casos o tempo de intervençào mais 

indicado sera determinado sobre zonas/ superffcies de 

amostragem com tempos crescentes concordados 

com a Fiscalizaçào. 

Limpeza quimica: devido ao perigo e à dificuldade 

de controlo da acçào corrosiva produzida pelos produ

tos de limpeza qufmica, devera operar-se com a maxi

ma atençào e cautela, no respeito da lei e dos regula

mentos e em regime de maxima segurança dos opera

dores. Este tipo de limpeza devera ser efectuado s6 

segundo especffica autorizaçào da Fiscalizaçào e limi

tada às zonas onde outros tipos de limpeza menos 

agressivas nào tenham conseguido eliminar o agente 

patogénico. . 

Oeverào ser usados produtos em pasta com proprie

dades tixotr6picas ?btidas pelo uso de inertes, tais 

corno a metil ou carboximetilcelulose, argilas, amido ou 

magnésio, que serào oportunamente diluidos, com os 

quantitativos de agua prescritos pela Fiscalizaçào. 

Cada urna das intervençoes qufmicas devera ser segui

da de urna enxaguadela abundante com agua desioni

zada para eliminar o mais completamente possfvel os 

traços deixados pela operaçào. 

Os produtos a usar poderào ser basicos, acidos ou 

substàncias activas e detergentes, tais corno sab6es 

lfquidos neutros que nào produzam espuma urna vez 

dilufdos na agua a usar na limpeza. 

Os acidos poderào ser usados para eliminar sais e 

eflorescencias com baixa solubilidade em agua, para os 

quais nào tenham sido sufìcientes as operaçòes de lava

gem com agua nebulizada 

Podera também ser usado o acido clorfdrico para 

remoçào do sulfato de calcio (proporçào em agua de 

11500 em volume); o acido oxalico em soluçào, para 

remoçào do sulfato de ferro; o acido etilinodiamina tetra

acético (EDTA) para remòçào de dep6sitos consistentes 

de sais de vanadio e manchas metalicas. 

As compressas basicas poderào ser usadas para 

remover crostas duras que contenham materiais pouco 

soluveis. 

Férmulas e composiçoes: para crostas negras 

de pouca espessura (1-2 mm) podera usar-se um 

preparado assim formulado: 

• 50-100g de EDTA (sai bissodico); 

• 30 g de bicarbonato de sodio; 

• 50 g de carboximetilcelulose; 

• 1000 cm3 de agua. 

Esta formula (AB 57) aperfeiçoada pelo Istituto 

Centrale del Restauro Italiano, tera preferivelmente. 

um pH proximo de 7,5 (o importante sera que o pH 

nào supere o valor 8 para evitar fenomenos de corro

sào dos calcarios e a eventual formaçào de produtos 

nocivos). 

O bicarbonato produz anidrido carbonico, favorecen

do o descolamento das crostas negras, enquanto que 

o EDTA transforma em complexo o calcio do gesso 

presente nas crostas, tornando-o soluvel e substituin

do-o por sulfato de sodio, muito mais soluvel. A recei

ta seguinte so deve ser usada com muita atençào, 

exclusivamente em casos de efectiva necessidade, 

· pois pode sempre produzir sais soluveis nocivos para 

os materiais soluveis: 

• 1000 cm3 de agua; 

• 30 g de bicarbonato de amonio; 

• 50 g de bicarbonato de sodio; 

• 25 g de EDTA (sai biss6dico); 

• 10 cm3 de desogen (sai de amonio quaternario, 

tensioactivo, fungicida); 

• 60 g de carboximetilcelulose. 

A quantidade de EDTA podera ser variada e aumen

tada, se se julgar necessario, até 100-125 g. À mistu

ra podera ser adicionado amonfaco (NH40H) ou trie

tanolamina (C3H40H3)N para facilitar a dissoluçào de 

componentes "gordos" presentes nas crostas. No final 

da operaçào é indispensavel a lavagem repetida com 

agua desionizada. 

Os tempos de aplicaçào deverào ser determinados 

pela Fiscalizaçào depois de. testes prévios sobre 

amostragem significativa. 

Argilas absorventes: poderào ser usados dois 

tipos de argila - a sepiolite e a atapulgite. 

Estas argilas sào filossilicatos hidratados de magné

sio pertencentes ao grupo estrutural da paligorsquite, 

capazes de se impregnarem de oleos e gorduras sem 

provocarem acç6es agressivas sobre a superficie que 

seja objecto da intervençào. A operaçào de limpeza 

com argilas devera ser precedida do desengordura

mento e da remoçào de eventuais camadas de cera 

com o auxnio de solventes adequados (acetona ou clo

reto de metileno). 

A granulometria dos dois t ipos de argila devera ser 

de pelo menos 100-220 mesh. 
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Deverào ser preparadas diluindo-as exclusivamente 

em agua destilada e desionizada até atingir urna con

sistencia pastosa que consinta a sua manipulaçào em 

espessuras de 2-3 cm. 

Compressas biol6gicas~ sào compressas argilo

sas à base de sepiolite ou atapulgite, que contem pro

dutos à base de ureia eque deverào apresentar a com

posiçào seguinte: 

• 1000 cm3 de agua; 

• 50 g de ureia (NH2)2CO; 

• 20 cm3 de glicerina (CH20H)2CHOH. 

A pasta que se obtera devera ser aplicada/estendi

da em camadas de pelo menos 2 cm de espessura, 

que deverào ser cobertas com folhas de polietileno. Os 

tempos de aplicaçào serào estabelecidos com base 

em testes e amostragens prévias. 

Biocidas: produtos a usar para a eliminaçào de mus-

. gos e lfquenes. A sua aplicaçào devera ser precedida de 

urna série de operaçòes de tipo mecanico para a sua 

rèmoçào superficial com espatulas, broxas e pincéis de 

pelo rigido, bisturi, etc. Estes instrumentos serào utiliza

dos no entanto com muita cautela, para que nào exer

çam urna acçào demasiado incisiva sobre o manufacto. 

Os biocidas a empregar podem ser especfficos, espe

cialmente indicados para algumas espécies, ou serem 

de largo espectro de· acçào. Os tempos de aplicaçào 

deverào ser determinados pela Fiscàlizaçào depois de 

testes prévios sobre amostragem significativa. 

Para musgos e llquenes podem usar-se soluçòes 

aquosas a 112 O/o de hipoclorito de litio. 

Para os lfquenes, soluçòes de sais de am6niò qua

ternario dilufdos em agua a 112 O/o ou de pentaclorofe

nol de sodio dilufdo a 1 %. Para algas verdes e bolores 

é possivel aspergir a superficie colonizada com forma

lina ou com urna soluçào de agua oxigenada (25%) e 

amoniaco. Para algas e microflora podera também ser 

utilizado um germicida desinfectante corno o cloreto de 

benzalconio a 112 O/o aplicado por aspersào. 

Todos os biocidas, nào sendo considerados à partida 

t6xicos para os seres humanos, deverào ser usados 

com muita atençà0 e cautela. Depois da sua aplicaçào, 

devera sempre ser feita urna abundante enxaguadela 

com agua desionizada. 

2 .12 PRODUTOS IMPREGNANTES 

GENERALIDADES 

A impregnaçào dos materiais que constituem os edi

. ffcios é urna operaçào destinada a salvaguarda-los dos 

agentes patogénicos, sejam eles de natureza fisica, 

quimica e/ou mecànica. As substàncias a empregar 

para impregnaçào dos materiais podem ser usadas em 

diferentes fases do projecto de conservaçào. corno 

pré-consolidantes, consolidantes e protectivos. Deverào 

em todas as situaçòes ser sempre usados com extrema 

cautela, sem nunca generalizar a sua aplicaçào. O seu 

uso pode ser destinado nào s6 à conservaçào do manu

facto objecto de intervençào, mas também à prevençào 

da degradaçào que poderia continuar a subsistir mesmo 

depois da intervençào conservativa ter sido terminada 

Estas degradaçòes podem ser _essencialmente devidas: 

• a urna acçào fisica provocada pelos agentes 

atmosféricos corno acçòes mecanicas erosivas da 

agua da chuva (lavagem, crioclastismò), acçòes mecà

nicas de cristalizaçào de sais soluveis (ascensào capi

lar), acçòes e61icas (fortemente abrasivas pelo trans

porte continuo das particulas depositadas da atmosfe

ra), fissuras, roturas, assentamentos de tipo estrutural. 

O impregnante, nestes casos, devera evitar desagre

gaçào das superficies, infiltraçòes e a estagnaçào da 

agua no interior dos materiais; 

• a urna acçào qufmica, que age mediante um con

tacto, singular ou continuado, com substàncias mais 

activas, tais corno chuvas acidas e contaminantes 

atmosféricos (condensaçòes das partfculas da atmos

fera depositadas, crostas ·negras, etc.). Neste caso, o 

impregnante ·devera ser capaz de transmitir à superficie 

urna determinada inércia qufmica A escolha das subs

tàncias impregnantes dependera da natureza e da con

sistencia das superficies que poderào apresentar-se: 

• nào revestidas, com pedra à vista compacta e dura: 

• nào revestidas, com pedra à vista macia e porosa; 

• nào revestidas, com tijolos ~ vista compactos 

e de baixa espessura; 

• nào revestidas, com tijolos à vista, porosos 

e· de espessura elevada; . 

• nào revestidas, em betào aparente; 

• revestidas com rebocos e pinturas aplicadas 

durante os trabalhos; 

• revestidas com reboco e pinturas pré-existentes. 

Em presença de urna tao variada e heterogénea 

complexidade de situaçòes, devera intervir-se com 

grande atençào e especificidade, efèctuando previa

mente todas as analises e diagn6sticos capazes de 

fornecer indicaçòes sobre a natureza da matéria objec

to da intervençào e sobre os fen6menos e processos 

de degradaçào. As substàncias a utilizar deverào no 

minimo desempenhar as seguintes tunçòes: 

• desenvolver urna acçào consolidante a fim de 

melhorar (ou transmitir) as caracterfsticas 

mecànicas de resistencia à degradaçào (fisica, 

quimica, ma_terial, estrutural) que tenham sido 

reduzidas com o passar do tempo, ou que nào 

tenham nunca existido; 
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• desenvolver urna acçào protectiva, mediante 

a hidrofugaçào dos suportes, por forma a limitar 

a absorçào das aguas meteoricas, a recolha 

e contençào das aguas de ascensào capilar 

ou de condensaçao, a proliferaçao da macro 

e microflora. 

A escolha das substancias impregnantes sera 

efectuada em funçào dos resultados · obtidos por 

meio das analises indicadas anteriormente, de testes 

e amostragens conduzidas corno prescrito nas reco

mendaçòes italianas NORMAL ou corno indicado 

p~la Fiscalizaçao. Cada produto devera no entanto 

ser sempre acompanhado de urna ficha técnica expli

cativa fornecida pela fi rma produtora, que devera ser 

usada corno referencia util para as analises que se 

venham a efectuar. As caracterfsticas exigidas com 

base no tipo de aplicaçao a que se destinam, serao 

as seguintes: 

• nao toxicidade; 

• elevada capacidade de penetraçao; 

• resistencia aos raios UV; 

• boa inércia qufmica no confronto dos agentes 

poluentes mais comuns; 

• ausencia de subprodutos nocivos de reacçòes; 

• comprovada inércia cromatica (a ser verificada 

de novo em fase aplicativa); 

• transpirabi lidade ao vapor de agua; 

• ausencia de impacto ambientai; 

• segurança ecologica; 

• satisfatoria compatibilidade qufmica com 

o materiai a impregnar; 

• reversibilidade da reacçào de endurecimento; 

• facilidade de aplicaçào; 

• solubilizaçào dos ligantes. 

2.12.1·1mpregnantes para as obras 
de consolidaçio 

Os produtos a utilizar na consolidaçào dos manufac

tos objectos da intervençào, excepto as prescriçòes 

relativas ao seu uso ja especificadas nas generalida

de~ e a campanha de analise e diagnostico a ser efec

tuada previamente, deverao possuir as seguintes 

caracterfsticas: 

• elevada capacidade de penetraçào nas zonas 

carentes de ligante; 

• resistencia qufmica e fisica aos agentes 

poluentes e ambientais; 

• notavel capacidade de restaurar os ligantes 

originais do materiai objecto da intervençào 

sem a formaçào de subprodutos d~ reacçào 

perigosos (sais); 

• capacidade de fazer respirar o materiai; 

• penetraçào em profundidade de modo a evitar 

·a formaçào de pelfculas em superficie; 

• pot-life suficientemente longa de modo a 

consentir o endurecimento so depois de 

completada a impregnaçao; 

• perfeita transparencia livre de efeitos translucidos; 

• notavel capacidade de manter inalterada a cor 

do manufacto. 

CONSOLIDANTES ORGANICOS 

Possuem urna dilataçào térmica diversa da do materiai 

que é objecto da intervençào. Trata-se sempre de poli

meros sintéticos e a sua acçào é devida a urna elevada 

adesividade. Podem ser termoplasticos ou termoendure

cedores; se forem termoplasticos absorvem bem impac

tos e vibraçòes e, sobretudo, nào polimerizam depois de 

penetrarem no materiai, mantendo urna certa solubilida

de que lhes permite serem reversfveis. Os produtos ter

moendurecedores, por sua vez, apresentam urna solubili

dade praticamente nula, sao reversiveis, geralmente fra

geis e sensfveis à acçao dos .raios ult ravioletas. 

Os consolidantes organicos podem ser usados numa 

grande variedade de aplicaçòes. Os termoplasticos sào 

empregues em materiais lapfdeos, nas argamassas, 

em alvenarias e em madeiras (para além de protege

rem as alvenarias e as madeiras em contado com 

metais). Os termoendurecedores sào usados sobretu

do corno adesi\'.OS estruturais. 

Algumas resinas orgànicas, dilufdas com solventes, 

possuem a capacidade de se difundirem em profundi

dade no interior dos materiais. 

O uso das resinas organicas sera sempre condiciona

do pelas indicaçòes fornecidas no projecto de conserva

çao, pelas autorizaçòes .espedficas da Fiscalizaçao e 

pelos orgaos de tutela do bem objecto da intervençào. 

Resinas epoxidicas: produtos termoendurecedo

res com boa resistencia quimica, optimas propriedades 

mecanicas, adesiviqade excelente, mas com dificuldade 

de penetraçào e tendencia a amarelecer e a desagre

garem-se urna vez expostos à luz solar . . Sao usadas 

sobretudo na protecçao de edificios industriais, de 

superficies em betào e de manufactos sujeitos a urna 

forte agressào qufmica, para colagens e para consoli

daçào estrutural de materiais lapfdeos, madeiras e alve

narias. Sào produtos bicompositos (um complexo pro

priamente epoxfdico e urna fracçào amfnica ou acida), a 

preparar em estaleiro e a aplicar à broxa ou a pince!, 

com parches ou injectores e sempre debaixo de um 

atento controlo, tendo em consideraçao o limitado 

tempo disponfvel para a sua aplicaçào. 

O seu emprego devera ser atentamente avaliado 

pelo Adjudicatario, depois de pedido expresso por 

parte da Fiscalizaçào. . 
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Resinas poliuretanicas: produtos termoplasticos 

ou termoendurecedores, que dependem dos mon6-

meros utilizados no inlcio, nas reacçòes para a sua 

produçào. Possuem boas propriedades mecanicas e 
boa adesividade. 

Misturadas com isocianatos alifaticos, tém urna boa 

. capacidade de penetraçào no materiai poroso (pos

suem baixa viscosidade), sào resistentes aos raios 

ultravioletas e aos poluentes atmosféricos e garantem 

urna 6ptima permeabilidade ao vapor de agua. o tra

tamento consolidante com poliuretanos permite a 

aplicaçào sucessiva de protectivos hidrorrepelentes 

silic6nicos e fluorados. 

Sào adaptados à consolidaçào das argamassas, 

alvenarias, elementos lapldeos e madeiras. Aplicam-se 

a pince! ou preferivelmente com injectores. 

Deverào possuir urna hidrofilia acentuada para permi

tir a penetraçào por capilaridade mesmo operando em 

alvenarias humidas; deverào apresentar, antes da poli

merizaçào, urna viscosidade intrinseca de cerca de 

250 cPs a 25° C e um residuo seco entre 10 e 35%. 

Por fim, terào que possuir as seguintes propriedades: 

• boa cap~cidade de penetraçào; 
• nào amarelecerem com o tempo; 

• elevada resisténcia aos agentes atmosféricos 

e aos raios ultravioletas; 

• endurecimento controlavel até 24 horas depois 

da aplicaçào; 

• possibilidade de serem removidas, quando em 
excesso, depois de passadas 24 horas da sua 

aplicaçào, por meio de solventes apropriados; 

• reversibilidade até 36 horas da sua aplicaçào; 

• reduzido peso molecular. 

Resinas acrilicas: compostos termoplasticos obti

dos pela polimerizaçào dos acidos acrmco, metacrm

co e seus derivados. Possuem urna reduzida capaci

dade de penetraçào (maximo 1 cm), sào soluveis em 

solventes organicos apropriados e apresentam urna 

boa resisténcia ao envelhecimento, à luz e aos agen

tes qulmicos. Possuem geralmente urna boa hidrorre

peléncia que tende a perder-se se em contado com 

a agua por perlodos superiores a 100 horas . . Em agua 
tém tendéncia a dilatar-se. Como consolidantes sào 

aconselhados misturados com resinas si lic6nicas. 

Resinas acrilsilic6nicas: possuem, para além da 

resisténcia e da capacidade 'protectora das resinas acrl

licas, a boa adesividade, elasticidade, capacidade de 

penetraçào e a hidrorrepeléncia das resinas silic6nicas. 

Dissolvidas em solventes especiais, sào indicadas 

para in.tervençòes de consolidaçòe·s de materiais lapf

deos, especialmente naqueles em que se verifica um 

processo de degradaçào provocado pela acçào com

binada de agentes qufmicos e atmosféricos agressi-

vos. Sào particularmente indicadas em obras realiza

das com pedra calcaria ou arenaria. 

As resinas acrmcas e acrilsilic6nicas devem ser 

empregues com solvente aromatico, de modo a garan

tir urna viscosidade da soluçào nào superior a lOcPs, o 

residuo seco garantido deve ser de pelo menos 10%. 

A secagem do solvente devera ocorrer de maneira 

muito graduai e lenta, de modo a consentir a difusào 

do produto por capilaridade mesmo depois de passa
das 24 horas da sua aplicaçào. Nào deverào apresen

tar em fase de aplicaçào (durante a polimerizaçào e/ou 

secagem do solvente), capacidade reactiva com a 

agua, que podera levar à formaçào de produtos secun

darios nocivos. Devem dispor de urna elevada hidrofilia 

em fase de impregnaçào; serem capazes de aumentar 

a resisténcia às variaçòes térmicas eliminando fen6-

menos de perdas de coesào; nào devem amarelecer 

com o tempo, e devem ser capazes de resistir aos 

agentes atmosféricos e aos raios UV. Deve ser sempre 

possfvel intervir com solventes apropriados para elimi

nar os excessos de resina. 

Polietilenoglic6is ou poliessietilenos: sào pro

dutos termoplasticos, muito soluveis, usados em peque

nas superffcies ou madeiras, em ambiente fechado. 

Éster etilico do acido silicico (silicatos de 

etilo): monocomp6sito fluido, incolor, que se aplica 

com solvente, em percentagens (em peso) situadas 

entre 60 e 80%. Precipita por hidr61ise, originando o 

~lcool etnico corno subproduto. É urna substancia de 

baixo peso molecular de base organica em solvente 

organico. É sobretudo empregue em arenarias e em 

pedras ricas em snica, mas apresent_a 6ptimos resulta
dos também em tijolos e rebocos. Possui urna viscosi

dade muito baixa, e por isso penetra profundamente 

em materiais pouco porosos, devendo ser aplicado 

preferivelmente com o sistema por compressas ou por 
ìmersào; é todavia aplicavel também a pince!, vaporiza

do com bombas de aspersào de baixa pressào ou por 

percolaçào. O materiai a tratar dever ser completa

mente saturado até rejeitar o produto . . O tratamento 

podera ser repetido depois de 2-3 semanas. 

A reacçào do consolidante é completada, dependen

do do suporte, depois de cerca 4 semanas a tempera

turas ambientes de cerca 20°C e humidade relativa de 

40-50%. 

Em caso de sobredosagem sera possfvel remover o 

materiai em excesso, antes do endurecimento, com 

compressas embebidas em solventes organico-mine

rais (benzinas). 

Alguns ésteres siliciosos, misturados com siloxanos, 

conferem ao materiai tratado urna boa hidrorrepelén

cia. Constituem também um produto de base para 

realizar barreiras qufmicas contra a humidade ascen-
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dente. Sào muito resistentes aos agentes atmosféri

cos e às substancias poluentes, nào se alterando sob 

a acçào dos raios ultravioletas. Deverào possuir os 

seguirites requisitos: 

• produto monocomposito nào toxico; 

• penetraçào opt imizada; 

• secagem completa sem forr'naçào de substancias 

pegajosas; 

• formaçào de subprodutos de reacçào nào 

nocivos para o materiai tratado; 

• formaçào de um ligante estive! aos raios UV, nào 

alteravel pelos-agentes atmosféricos corrosivos; · 

• impregnaçào completa com ausencia de efeitos 

filmogénicos e com boa permeabilidade ao vapor 

de agua; 

• ausencia de variaçào cromatica do materiai tratado. 

CONSOLIDANTES INORGANICOS 

Sào geralmente duradouros e compatfveis com os 

materiais aos quais se aplicam, mas irreversfveis e 

pouco elasticos; Podem também gerar produtos de 

reacçào, tais corno sais soluveis. Por estes motivos, o 

seu uso sera sempre atentamente avaliado e estuda

do, depois de efectuadas as devidas analises in situ e· 

em laboratorio. 

Cal: aplicada nas argamassas aéreas e nas pedras 

calcarias corno leite de cal precipita no interior dos 

poros, reduzindo o seu volume. Nào apresenta porém 

as propriedades ligantes do CaC03 que se forma no 

processo lento de carbonataçào da cal. Por isso a ana

logia entre o processo natural e o tratamer:ito de con

solidaçào com cal ou bicarbonato de calcio é limitada 

a urna analogia qufmica, urna vez que as condiçèies de 

carbonataçào (temperatura, pressào, força ionica, 

potencial eléctrico) sào muito diversas. Por esta razào 

o carbonato de calcio que precipita nos poros de um 

reboco ou de urna pedra durante um tratamento de 

consolidaçào nào produzira necessariamente efeito 

cimentfcio igual ao que se forma durante um lento pro

cesso de carbonataçào. 

O tratamento com produtos à base de cal pode dei

xar dep6sitos esbranquiçados de carbonato de calcio 

sobre as superffcies tratadas, que devem ser removi

dos, a nào ser que se preveja um posterior tratamento 

protector com produtos à base de cal (pasta de cal 

aérea, leite de cal). 

· Hidroxido de bario - Ba(OHh: emprega-se em 

pedras calcarias e em rebocos pintados a fresco com 

dimensèies reduzidas sempre que seja necessario 

neutralizar produtos gresosos de alteraçào. O hidroxi

do de bario é muito equivalente ao CaC03, começa.n

do por ser carbonato de bario BaC03; reage com o 

gesso para dar BaS04 (sulfato de bario), que é inso

luvel. Pode originar patinas superficiais esbranquiça

das, apresenta um poder consolidante reduzido e 

exige a eliminaçào preventiva de sais eventualmente 

presentes em soluçào no materiai a tratar. Nào leva à 

formaçào de barreiras de vapor, porque nào satura 

completame·nte os poros do materiai a tratar. Pelo 

mesmo motivo nào é eficaz contra a penetraçào de 

agua do exterior. 

Como no caso do tratamento à base de cal, a com

posiçào qufmica do materiai tratado é alterada minima

mente. O produto consolidante (carbonato de bario, 

BaC03) apresenta um coeficiente de dilataçào térmica 

identico ao da calcite, sendo muito estavel e pratica

.mente insoluvel; se exposto a um ambiente poluldo 

com anidride sulfurico, pode levar à formaçào de sulfa

to de bario (BaSOJ que é porém também um produto 

insoluvel. Pelo contrario, nào deve ser aplicado sobre 

materiais ricos em gesso ou em sais soluveis, com os 

quais se pode combinar, dando produtos patogénicos. 

Aluminato de potassio - KAI02: o seu emprego 

de ~ertos produtos pode levar à produçào de subpro

dutos nocivos, corno o hidroxido de potassio, que, se 

nào'é eliminado em fase de tratamento, pode transfor

mar-se em carbonato e sulfato de potassio, sais solu

veis e por isso potencialmente nocivos. 

2.12.2 lmpregnantes para protecçio 
e impermeabilizaçio 

Os produtos a usar na impermeabilizaçào superficial e 

na protecçào dos materiais deverào possuir caracterlsti

cas especfficas eventualmente baseadas em testes e 

analises que deverào ser efectuadas em laboratorio ou 

directamente em estaleiro. 

Tais produtos serào aplicados so em caso de efectiva 

necessidade, em alvenarias .e manufactos excessiva

mente porosos expostos aos agentes atmosféricos, à 

agressào da humidade de condensaçào e a microrga

nismos animais e vegetais. As opèraçèies deverào ser 

efectuadas sobre superflcies perfeitamente secas, a 

urna temperatura pr6xirna dos 20° C. Poderào ser apli

cados à broxa, com airless, por embebiçào completa e 

por percolaçào. Os operadores deverào agir com a maxi

ma cautela, dotados de equipamento protector apropria

do, no respeito das normas de prevençào de acidentes 

no trabalho. 

Os produtos a utilizar deverào possuir um baixo peso 

molecular e um elevado poder de penetraçào; boa 

resistencia ao ataque ffsico-qufmico dos agentes 

atmosféricos; boa resistencia qufmica em ambiente 

alcalino; ausencia de efeitos colaterais e de formaçào 

de subprodutos de reacçèies nocivas (produçào de 
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sais); perfeita transparencia e inalterabilidade das 

_ cores; caracteristicas de transpiraçào capazes de nào 

reduzir mais que 10%. no materiai tratado, a pré-exis

tente permeabilidade aos vapores; atoxicidade. 

Depois da aplicaçào efectuada, é sempre oportuno 

realizar um controlo (espaçado no tempo) destinado a 

avaliar a efectiva eficacia da intervençào. 

Polimeros organicos: Pelo facto de possuirem 

caracteristicas particulares e serem ricos em contra

-indicaçòes (reduzida càpacidade de penetraçào no 

interior dos materiais a tratar, fre9uente alteraçào 

cromatica depois de aplicados, efeito translucido), o 

seu emprego sera limitado so a casos particulares. A 

sua aplicaçào podera ser efectuada so depois de 

explfcita autorizaçào ou exigencia da Fiscalizaçào 

e/ou dos orgàos de tutela do bem que é objecto da 

intervençào. 

Hidrorrepelentes protectivos silicénicos: cons

tituem urna numerosa e importante famnia de hidror

repelentes derivados da qufmica do silicio, geralmente 

conhecidos corno silicones. 

Os protectivos siliconicos sào caracterizados por com

portamentos e desempenhos tfpicos das substàncias 

orgànicas, corno a hidrorrepelencia e, ao mesmo tempo, 

a resistencia ffsico-qufmica das substàncias inorganicas 

que caracterizam o grupo siliconico presente. 

Neste grande grupo de protectivos, existem produ

tos mais ou menos indicados na aplicaçào ao sector da 

construçào civil. A ma informaçào e a aplicaçào ino

portuna deste t ipo de protectores causou apreciaveis 

danos no patrimonio cultura! construfdo e é por isso 

fJJndamental conhecer as caracterfsticas dos produtos 

a util izar. O seu emprego sera subordinado às especi

ficaçòes ditadas pela Fiscalizaçào e pelos orgàos d~ 

tutela do bem em objecto. 

Siliconatos alcalinos: De potassio -e sodio, mais 

conhecidos corno metilsiliconatos de potassio ou 

sodio, obtidos da neutralizaçào do acido silicico com 

·soda potassica càustica. Sào normalmente comerciali

zados em soluçòes aquosas a 40/50 em volume. Sào 

produtos desaconselhados em hidrofugaçòes e no 

restauro de materiais lapfdeos porque formam subpro

dutos de reacçào, corno carbonatos de sodio e de 

potassio, que sào sais soluveis. 

A pouca resistencia qufmica da resina metil-siliconi

ca aos alcalis obtida durante as re~cçòes de polimeri

zaçào nào oferece garantia suficiente de durabilidade 

no tempo e torna os metil-siliconatos nào adaptados à 

protecçào de materiais alcalinos. 

Os siliconatos de potassio podem ser aplicados na 

hidrofugaçào do gesso. 

Resinas silicénicas: sào geralmente usadas resi

nas metil-siliconicas dilufdas em solventes orgànicos 

corno hidrocarbonetos, xfol e essencias minerais. A 

concentraçào a utilizar nào deve ser inferior a 5% em 

peso. As resinas siliconicas, por causa do seu elevado 

peso molecular, sào aconselhadas em suportes com

pactos e pouco absorv~ntes. Por outro lado, as resinas 

metil-sili~onicas, por causa da sua baixa resistencia 

aos alcalis, sào desaconselhadas em materiais muito 

pouco alcalinos. 

Noutros casos é possfvel utilizar as resinas siliconi

cas corno ligantes em argamassas a usar em refecha

mento de juntas. 

Siloxanos oligémeros: geralmente alquoxissilo

xanos formados de 4 a 10 atomos de monomeros silà

nicos condensados, sào prepolfmeros reactivos que, 

reagindo no interior dos materiais lapideos com a 

humidade presente, polimerizam in situ, formando resi

nas siliconicas. Os siloxanos oligomeros sào de empre

go geralmente universal e, ao contrario das resinas sili

conicas, manifestam urna maior penetraçào e por isso 

urna melhor protecçào ao longo do tempo, em supor

tes compactos levemente absorventes. 

Os alquoxissiloxanos oligomeros, graças ao grupo 

alqunico, geralmente com médio ou alto peso molecu

lar, oferecem suficientes garantias contra a agressào 

das soluçòes alcalinas. 

Alquoxisilanos: nova geraçào de protectivos cons

tituintes de mon6meros reactivos polimerizantes in situ 

que possuem urna elevadfssima capacidade de protec

çào devida ao baixo peso molecular e, por isso, capaci

dade de hidrofugar os capilares mais finos (10°) e de 

combater a penetraçào dos cloretos e dos sais soluveis. 

Graças ao seu baixo peso molecular, os alquoxissila

nos sào usados normalmente na concentraçào de 20 a 

40% em peso. Em casos particulares podem ser usa

das as concentraçòes a 10%, obtendo optimas impreg

naçòes em suportes part.icularmente compactos e 

pouco absorventes. Os alquoxissilanos modificados dào 

optimos resultados no travert.ino romano e no traquito. 

Urna nova geraçào de alquisilicatos hidrossoluveis 

estào a dar 6ptimos resultados nas barreiras qufmicas 

contra a ascensao capilar presente em suportes lapfdeos 

porosos e absorventes, tais corno os tufos vulcànicos. 

Oleos e ceras: por serem produtos naturais foram 

usados com frequencia no passado, por vezes de forma 

desapropriada, mas em d~terminadas condiçòes e em 

materiais especfficos dào ainda optimos resultados 

pela sua protecçào e conservaçào, apesar de serem 

limitados pela baixa resistencia ao envelhecimento. 

O 61eo de linhaça é um produto exsicativo formado 

de glicéridos de acidos gordos nào saturados. É usado 



principalmente na impregnaçào da madeira, de pavi

mentos e materiais em terracota Os 61eos exsicativos 

lisam-se normalmente depois de terem sido cozidos 

de forma cuidada e destinada a exaltar o poder exsi

cativo. o oleo de linhaça depois da cozedura (250°-

3000 C) apresenta-se muito denso e viscoso, com cor 

amarela ou acastanhada. 

As ceras naturais, microcristalinas ou paraffnicas, 

sào usadas corno preservadores validos de madeiras 

e elementos de terra cota. Em ladrilhos ceràmicos 

sào muito usadas as ceras estearicas fervidas em 

aguarras d~ origem vegetai dissolvidas a 20%. Em 

madeiras, a cera de abelhas em soluçòes de toluene 

a40%. 

A aplicaçào deste tipo de produtos pressupòe sem

pre ausencia de humidade, que, a existir, devera ser 

previamente eliminada. Para as estruturas de madeira 

pode recorrer-se ao glicol polietilénico (PEG) capaz de 

ocupar o lugar previamente preenchido pelas molécu

las de agua que sào afastadas. 

As ceras e os 61eos sào aplicados normalmente à 

broxa ou a pincel. Nào sào empregues em elementos 

ceràmicos colocados no exterior, expostos às intempé

ries e à atmosfera, meios propfcios à cultura de bacté

rias e outros parasitas. 

2.13 MATERIAÌS PARA 
INSTALAçOES HIDROSSANITARIAS 

Todos os materiais, componentes, acess6rios e apa

relhos constituintes destas instalaçòes deverào obede

cer às normas vigentes. 

Nos materiais que sejam armazenados em estaleiro, 

sera sempre possfvel a recolha de amostras destina

das a serem submetidas a testes e controlos em labo

rat6rios oficiais, (custeados pelo Adjudicatario) no 

numero que a Administraçào e a Fiscalizaçào conside

rem necessario. Estes testes e controlos destinam-se 

a avaliar e verificar se as caracterfsticas dos materiais 

correspondem às prescritas. O Adjudicatario compro

mete-se a retirar do estaleiro todos os materiais consi

derados nào fiaveis depois de executados os testes e 

controlos, mesmo se esses materiais ja tiverem sido 

instalados e aplicados em obra. 

TUBOS E ACESSORIOS PARA REDES 
DEADUçAO 

Todas as tubagens a utilizar na execuçào das redes 

de agua trias e quentes, serào de aço galvanizado sem 

costura, série "média". Os diàmetros a utilizar encon

tram-se especificados no projecto. As redes de aduçào 

obedecerào em tudo o que se refere às suas caracte-

rfsticas e acess6rios, às normas portuguesas NP45, 

NP513 e NP514. 

O Dono da Obra podera mandar proceder aos 

ensaios necessarios para verificaçào das suas qualida

des de zincagem, segundo as normas · portuguesas 

NP525, NP526 e NP527 com as seguintes espessu

ras mfnimas de paredes: 

Diametro Espessura 
nominai de paredes 
[minimo] [minimo] 
(mm) (mm) 

15 2,65 

20 2,65 
25 3,25 

32 3,25 

40 3,25 

50 3,65 

65 3,65 

75 4,05 

90 4,05 

100 4,25 

Os tubos previstos deverào obedecer às recomeri

daçòes ISOIR 65, quer quanto às suas dimensòes quer 

quanto à sua galvanizaçào. 

Todas as mudanças de direcçào e uniòes deverào 

ser efectuadas com o uso de acess6rios, devendo as 

uniòes desmontaveis serem executadas, de preferén

cia, com o ajuste conico. 

Nào serào autorizadas soldaduras, devendo o Adju

dicatario, quando se verificar indispensavel tal utiliza

çào, proceder à posterior galvanizaçào a quente, por 

imersào em banho de zinco, da peça deste modo cons

trufda. Serào aceites, em locais onde seja de prever 

desmontagens futuras da tubagem, uniòes flangeadas. 

Deverào ser utilizados 6rgàos de ligaçào roscados, 

com espessura de parede igual ou superior à do res

pectivo tubo. 

Estes 6rgàos de ligaçào tera.o de ser galvanizados a 

quente, por imersào em banho de zinco. 

Dilataçao: o Adjudicatario tomara todas as precau

çoes necessanas de modo a serem evitados os rufdos 

e vibraçòes provocadas pela fricçào das tubagens nos 

outros elementos do edificio, designadamente quando 

da dilataçao ou contracçao das ref eridas tubagens. 

Fixaçao: a tubagem ficara, de preferéncia externa e 

acessfvel para manutençào, evitando a abertura de roços. 

Nos casos em que a instalaçào seja efectuada em 

couretes ou tectos falsos, a tubagem sera fixada às 

paredes ou tectos por meio de braçadeiras e pintada 

com tinta anticorrosiva adequada. 

As braçadeiras e fixaçào das canalizaçòes devem 

ser isoladas das respectivas tubagens por juntas de 

borracha ou qualquer outro materiai adequado. 
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As distàncias maximas admitidas entre as fi xaçoes 

serào as seguintes: 

• 1,00 m - tubagem até 112" em trajectos horizontais. 

• 1,50 m - tubagens de 3/4" em trajectos horizontais. 

• 2,00 m - tubagens superiores a 1 " em trajectos 

horizontais. 

• 3,00 m -:- tubagens superiores a 1 " em trajectos 

verticais . 

Todas as passagens através de paredes ou pavimentos 

deverào ser efectuadas por intermédio de bainha em 

P\/C, fìxa à construçào e isolada por enchimento com 

materiai isolante, nào sendo permitidas uni6es nessas 

travessias. 

Isolamento térmico: os materiais a empregar no 

isolamento térmico da tubagem de agua quente em 

caso algum poderào deixar de obedecer aos seguintes 

requisitos: 

• a condutividade térmica devera ser v < 0,04 

kcal./hm °C; 

• nào poder~o ser higrosc6picos; 

• devem ser indeformaveis e·resistentes 

a vibraçoes; 

• nào podem ser agressivos relativamente 

ao elemento a isolar; 

• nào deverào ser inflamaveis e a propagaçào 

da chama devera ser lenta; 

• nào poderào causar efeitos fisiol6gicos sobre 

as pessoas, mesmo quando sujeitos a 

sobreaquecimento. 

Os materiais de acabamento (forras), em caso algum 

poderào deixar de obedecer aos seguintes requisitos: 

• resistentes ao fogo e retardantes da propagaçào 

da chama; 

• nào poderào causar efeitos fisiol6gicos sobre 

as pessoas, mesmo quando sujeitos a 

sobreaquecimento; 

• s61idos e duraveis. 

Nas zonas de suporte, as tubagens deverào ser devi

damente isoladas daqueles, por meio de cortiça ou 

outro materiai igualmente eficaz. 

A espessura minima do isolamento dependera do 

materiai isolante utilizado, devendo, no entanto, verifi

car-se sempre a relaçào 

---- <0,15 
1 d + 2e 
2 d 

Onde: 

d = diametro exterior do tubo a isolar 

e = espessura do isolamento 

Onde nào existam revestimentos pré-moldados dis-

ponfveis para unioes e valvulas, usar-se-ào conchas 

com um isolamento térmico pelo menos equivalente ao 

do isolamento das tubagens correspondentes, perfei-

tamente desmontaveis. 

Poderào ser usados corno isolantes os seguintes 

materiais: 

• coquilhas de la minerai 100 a 150 kg/m3
; 

• coquilhas de la de vidro celular 120 a 150 kg/m3
; 

• coquilhas de la de vidro 50 a 80 kg/m3
; 

• feltro de 130 a 200 kg/m3
; 

• coquilhas de borracha sintética de estrutura 

celular fechada e parede exterior lisa 90 

a 110 kg/m3i 

• tubo de espuma sintética. 

Protecçao contra a corrosao: a tubagem, quan

do nao seja el)1bebida nas paredes, sera pintada com 

duas demà.os de tinta de acabamento, aplicadas sobre 

urna demào de primario anti-oxidante, a indicar pela 

Fiscalizaçào. 

Quando instaladas sob pavimentos térreos, as tuba

gens deverào ser protegidas por pintura com duas 

demàos de primario anti-oxidante sob urna demà.o de 

tinta de acabamento. 

Aprovaçao dos materiais: Ficam sujeitos à apro-

vaçà.o da Fiscalizaçào os seguintes materiais: 

• tubagens: espessura da parede, pressa.o interior; 

• 6rgà.os de ligaçà.o: espessura da parede; 

• isolamento térmico: qualidade, espessura 

e execuçà.o. 

As junçoes saldadas e nà.o saldadas, fornecidas em 

bruto ou zincadas, deverà.o ser em liga maleavel e obe

decer às grandezas dimensionais definidas nas normas 

vigentes. 

Os tubos em PVC deverào obedecer às normas 

vigentes e ser homologados pelo LNEC, corno ja refe

rido. Os tubos de cobre deverào obedecer ao reco

mendado na informaçào técnica do LNEC ITE48. 

A qualidade do cobre devera ser determinada pelas 

especificaçoes do LNEC E418, E49, E420, E424, 

E429, E430 e E433. As dimensoes e espessuras 

serào conformes ao recomendado na informaçào téc

nica do LNEC ITE48. 

Contadores: Deverào ser produzidos com mate

riais fiaveis e possuir 6ptimas caracterfsticas no que se 

refere à sua resisténcia mecànica e estrutural. 

Os contadores de agua fria poderao ser a turbina ou 

nianivela e deverào referir-se às normativas vigentes. 

Os contadores para agua quente terào caracterfsti

cas semelhantes aos da agua fria, mas as matérias 

empregues deverào ser inalteraveis para temperaturas 

até 100°c. 
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Torneiras e valvulas: Para todos os efeitos, deve

rào apresentar na posiçào de fecho urna resisténcia à 

pressào estatica nào inferior às 15 atmosferas. Na 

posiçào de abertura completa, sob urna carga de 0,5 

atmosfera, deverào assegurar urn caudal mfnimo de 5 

litros por minuto. 

APARELHOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 

Todos os aparelhos, produzidos e destinados a uso 

hidraulico-sanitario, em materiai ceramico, metalico ou 

plastico, deverào ser conformes às normas vigentes. 

S6 serào aceites os aparelhos em materiai ceramico 

de primeira qualidade NOR em porcelana dura 

(vitreous china) ou grés vidrado (fire c/ay). 

As louças sanitarias deverào obedecer às especifi

caçoes do LNEC (E346 a E353) e deverào satisfazer 

as seguintes condiçoes particulares: 

a. serem de pasta vitrificada; 

b. serem bem cozidas; 

c. possulrem textura homogénea, uniforme e de grào fino; 

d. apresentarem o vidrado bem impregnado de massa, 

regularmente distribufdo em toda a sua superficie 

interior e exterior, sem qualquer lendilhai:;ào ou poro; 

e. serem bem desempenadas; 

f. apresentarem as soldaduras perfeitas tanto pelo 

exterior como pelo interior; 

g. nào apresentarem rachas, fendas ou qualquer 

outros defeitos; 

h. terem as marcas de fabrica em perfeito estado de 

conservaçào. 

As louças a empregar serào as indicadas no projec

to e no mapa de acabamentos e as amostras devem 

ser presentes ao Dono da Obra para sua aprovaçào. 

Consideram-se inclufdos todos os acess6rios neces

sarios ao seu funcionamento, que quando metalicos, 

serào sempre cromados. 

Serào rejeitad.as todas as peças que apresentem: 

• fendilhaçào, fissuraçào, riscados, descasques 

ou eflorescencia no vidrado; 

• defeitos de empeno; 

• diferenças de medidas das peças; 

• deficiencias de vazào. 

2.14 MATERIAIS PARA 
INSTALAçOES ELÉCTRICAS 

Os aparelhos e materiais a empregar na realizaçào 

de instalaçoes eléctricas deverào ser capazes de resis

tir às acçoes a que estas estarào sujeitas quando 

forem postas a funcionar. Destas acçoes sào ae 

salientar as corrosivas, mecànicas, térmicas ou devidas 

à humidade. Deverào ser conformes às normas e aos 

regulamentos vigentes na data de apresentaçào do 

projecto e em particular às prescriçòes de segurança 

das normas da Comissào Electr6nica lnternacional 

(CEI) e às tabelas CEl-UNEL Os materiais deverào 

ainda ser certificados com a presença da marca IMO, 

sempre que essa condiçào seja prevista. 

Para os materiais cuja proveniéncia é prescrita nas 

condiçoes do presente Documento ou no Projecto de 

Execuçào, poderào ser exigidas amostras, a encargo 

do Adjudicatario, sempre que se trate de materiais de 

produçào normai ou normalizada. 

Cabos e condutores: os condutores e cabos a uti

lizar nas instalaçoes, com as designaçoes constantes 

na NP2361, terào caracterfsticas correspondentes 

àquelas designaçoes. 

Nas instalaçoes embebidas, os condutores a enfiar 

serào do tipo H07V-U ou R, nas cores convencionais. 

Nas instalaçoes à vista utilizar-se-ào cabos do tipo 

A05W-U ou R na cor creme, ou condutor H07V-U ou 

R protegido por tubo VD. 

Nas instalaçoes em calha poderào utilizar-se cabos 

do tipo A05W-U ou N05W2-U, conforme indicado 

nas peças desenhadas, se as houver. 

Sobre os tectos falsos e presos ao tecto por braça

deiras, utilizar-se-ào condutores H07V-U ou R enfia

dos em tubo VD. 

Os cabos usados deverào ser adaptados à ligaçào à 

terra, a urna tensào nominai nào inferior .a 450/750V. 

Os ulilizados nos circuitos de sinalizaçào e comando 

deverào ser adaptados a tensoes nominais nào inferio

res a 300/500 V. Os condutores usados nas instala

çoes deverào ser referenciados pelas cores previstas 

nas tabelas vigentes de referencia (CEl-UNEL 00722-

74 e 00712). Os condutores de neutro deverào apre

sentar a cor azul claro; os de protecçào as· duas cores 

associadas amarelo-verde; os condutores de fase nas 

cores negro, cinzento (cinza) e castanho. 

As secçoes mfnimas admitidas para os condutores 

de cobre deverào ser: 

• 0,75 mm
2 

para circuitos de sinalizaçào 

telecomandada; 

• 1,5 mm
2 

para iluminaçào, derivaçoes para 

tomadas, para aparelhos com poténcia unitaria 

inferior ou igual a 2,2 kw; 

• 2,5 mm2 para derivaçoes com ou sem tomada 

para utilizadores com potencia unitaria superior 

a 2,2 kw e inferior ou igual a 3,6 kw; 

• 4 mm2 para colunas e linhas que alimentem apa

relhos utilizados com potencia nominai 

superior a 3,6 kw. 

As secçoes mfnimas dos condutores neutros, de 

terra e protecçào obedecerào às normas CEl64-8 e à 

tabela seguinte: 
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o 
li) Se<:çào (d) do condutor 

de fase que alimenta 
a maquina ou aparelho 
[mm'J 

Se<:çào minima do condutor de terra 
fazendo parte do mesmo cabo ou 
enfiado no mesmo tubo do condutor 
[mm'l 

Se<:çào minima do condutor de terra 
nào fazendo parte do mesmo cabo ou 
enfiado no mesmo tubo do condutor 
Cmm'l 

d s 16 

16<d s 35 
d>35 

d 

16 
d/2 

Os cabos à vista instalados individualmente, isto é 

interdistanciados de pelo menos 250 mm, devem obe

decer à prova de propagaçào de fogo e às normas 

CEl30-35. Quando os cabos sào agrupados em 

ambientes fechados em que exista risco de propagaçào 

eventual de incendio deverào obedecer aos requisitos 

especificados nas normas CEl20-22. 

Quando os cabos forem instalados em grande quan

tidade, em ambientes fechados frequentados pelo 

publico e de diffcil e lenta evacuaçào, devem ser adop

tados sistemas de instalaçào capazes de impedir a 

propagaçào do fumo nesses ambientes ou, em alter

nativa, cabos de baixa emissào de fumo segundo as 

normas CEl30-37 e 20-38. 

Quando os cabos forem instalados em grande quan

tidade,. em ambientes fechados frequentados pelo 

publico e associados a aparelhagens especialmente 

vulneraveis a agentes corrosivos, deve ser tornado em 

consideraçào o perigo de os pr6prios cabos poderem 

produzir gases t6xicos ou corrosivos. Nestes casos 

serào utilizados cabos que nào produzam gases t6xi

cos ou corrosivos quando forem sujeitos a altas tem

peraturas, segundo as normas CEl20-37 e 20-38. 

A secçào do condutor de terra nào deve ser inferior 

à do condutor de protecçào com os mfnimos seguida

mente indicados: 

Se<:çào do condutor de terra 

Protegldo contra a corrosio mas nio protegldo 
mecanlcamente 

Nlo p rotegldo contra a corrosio 

Protegldo mecanlcamente 

-~ 

Tubagens: todos os condutores deverào ser prote

gidos e salvaguardados mecanicamente. Tais protec

çòes poderào ser: tubagens, calhas porta-cabos (em 

comercializaçào ou especialmente desenhados), pas

sarelas, condutas ou passagens existentes ou criadas 

na estru tura. Em toda a instalaçào embebida em pare

des de alvenaria ou à vista, o condutor H07V-U ou R, 

os condutores serào enfiados em tubo plastico do 

c6digo 305 127 621 (VD). 

25 [se protegido mecanicamente] 
4 [se nào protegido] 

16 
d/2 

Em toda a instalaçào embebida no pavimento ou em 

beta.o, os condutores serào enfiados em tubo plastico dos 

c6digos 405 372 621 (ERE) ou 405 227 621 (ERM) . . 

Os tubos terào as caracterfsticas correspondentes 

àquelas designaçòes de acordo com a NP1070. 

Calhas: para todos os sistemas de calhas serào apli

cadas as normas CEI, para os sistemas de calhas em 

rodapé sào validas as normas CEl23-9. As calhas meta

licas deverào possuir as necessanas ligaç6es à terra 

(CEl64-8). As caracterfsticas de resistencia ao calore ao 

fogo deverào satisfazer o previsto nas normas CEl64-8. 

A calha plastica a utilizar devera ser do tipo da 

LEGRAND ou equivalente indicada pela Fiscalizaçào. 

Devera ter as dimensòes consideradas adequadas ao 

fim a que se destinam se nào for definido na memoria 

descritiva (deverào ter-se em conta _circuitos de toma

das para iluminaçào cénica, usos gerais e cabos de 

comando de iluminaçào). 

A cor deve ser definida pela Fiscalizçào. 

As calhas deverào ser dotadas dos acess6rios neces

sarios (curvas, pedestais, caixas de derivaçao e apare

lhagem). Deverào ser fixadas de forma a manter a sua 

linearidade e a garantir um bom resultado estético. As 

calhas deverào ser instaladas ap6s conclufdos os aca

bamentos da construçào civil. 

Se<:çào minima Cmm'J 

16 [cobre] 16 [ferro, z inco] 

25 Ccobre] 50 [fe rro, zinco] 

normas CEl84· 8/5 art. 543.t 

Caixas: nas instalaçòes embebidas, as caixas de 

aparelhagem, passagem e derivaçào serào de materiai 

termoplastico, cor a definir pela Fiscalizaçào, com 

tampa de fixaçào por meio de parafusos. 

As dimensòes mfnimas interiores das caixas para 

cada circuito, serào: 

1 



• caixa de aparelhagem - 060 mm; 
• caixa de derivaçào até 5 entradas - 80 x 80 mm; 
• caixa de derivaçào com mais de 5 entradas -

20 x 80 mm. 

Nas instalaçòes à vista, as caixas de derivaçào e pas
sagem serào moldadas em baquelite, estanques, de cor 
a definir pela Fiscalizaçào, com tampa de aperto por 4 
parafusos de latào cromado, munidas de bucins com 
sedes adequadas aos cabos ou condutores que rece
bem e providas de anilhas e juntas de borracha 

As caixas de derivaçào serào equipadas com placa de 

terminais de porcelana, dimensionadas para a secçào 
dos condutores a ligar, fixadas ao fundo das caixas por 
parafusos de latao cromado, de tal forma que se impeça 
que as ligaçòes toquem nas paredes das caixas. 

Nas instalaçòes à vista, para evitar cruzamentos 
inestéticos, sempre que haja que colocar mais do que 
urna caixa no mesmo locai, deverào empregar-se cai
xas de derivaçào multiplas rectangulares. 

As caixas de derivaçào e passagem dos diversos cir
cuitos serào, sempre que possfvel, agrupadas. 

As caixas deverào ter borne para ligaçào do condu
tor de terra 

No fundo das caixas, ou no verso da tampa, devera 
ser sinalizado o circuito a que diz respeito. 

A sinalizaçào devera ser executada em papel trans
parente autocolante de tal forma que os sfmbolos 
fiquem impressos na face autocolante do papel. 

Comandos e interruptores: poderào ser usados 
aparelhos modulares e componfveis salientes, das 
paredes segundo as indicaçòes especfficas do projec
to e da Fiscalizaçào. 

Os interruptores deverào ter a capacidade de 16 A. 
Nos ediflcios residenciais é permitido o uso de inter
ruptores com capacidade de 10 A. As tomadas devem 
ser de segurança com alvéolos protegidos e fazer 
parte de urna série completa de aparelhos capazes de 
realizar sistemas de sinalizaçào e de distribuiçào sono
ra nos ambientes. 

Materiais varios: qualquer materiai a utilizar devera 
ser adaptado ao ambiente no qual sera instalado, para 
além de ser de 6ptima qualidade e estar em conformi
dade com as leis e normas que regulamentam a sua uti
lizaçào. Poderào ser encomendados aparelhos e can

deeiros a executar segundo projecto especffico, sempre 
no pieno respeito pelas normativas vigentes, utilizando 
componentes dotadas da marca especffica IMO. 

... 
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3. ESTUDOS PRELIMINARES 
E PROJECTOS 

3.1 SONDAGENS PRELIMINARES 
AO PROJECTO DE CONSERVAçAO. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

GENERALIDADES 

A ciencia e a técnica modernas, ligadas à metodolo

gia das sondagens e estudos, sào hoje capazes de for

necer indicaçoes precisas de tipo qualitativo e quantita

tivo nào so sobre a qualidade dos materiais de constru

çào e sobre as estruturas de alvenaria, mas também 

sobre o seu estado de conservaçào e sobre o quadro 

patologico presente. As sondagens a efectuar sobre o 

edificado existente, preveem no entanto, a recolha de 

porçoes de materiai a examinar. Um método a adoptar, 

s6 quando nào seja possrvel proceder de maneira dife-

. rente, para adquirir os dados indispensaveis ao projec

to de conservaçao. 

Como regra geral, no entanto, nào é admissfvel o 

recurso sistematico a técnicas de tipo destrutivo. 

É por isso indispensavel subdividir as metodologias de 

pesquisa com base na sua capacidade destrutiva, para 

empregar preferivelmente aquelas que possam ser defi

nidas nào destrutivas, ou minimamente destrutivas. 

Os ensaios nào destrutivos sào realizados in situ, sem 

recolha de amostras, enquanto que os testes considera

dos minimamente destrutivos preveem a recolha de pou

cos gramas de materiai, que seja possfvel obter por recu-

peraçào de materiai que se tenha descolado e cafdo, ou 

na proximidade das partes mais degradadas. 

Nào sé deve no entanto esquecer que mesmo as 

intervençoes aparentemente nào destrutivas, agindo 

directamente sobre o manufacto com estfmulos de 

varia natureza (electromagnética, acustica, radioacti

va, etc.), se nào doseadas devidamente ou se usadas 

de maneira impropria, podem ter consequencias 

danosas. 

Todo e qualquer tipo de ensaio ou pesquisa sera pre

viamente discutido com a Fiscalizaçào relativamente ao 

tipo de operaçào a efectuar e à zona de recolha de 

amostras. Campanhas de estudo e analise poderào ser 

comissionadas a institutos, empresas e laboratorios 

especializados que deverào operar segundo normativas 

especfficas e de preferencia seguindo as mais recentes 

directivas NORMAL italianas. A escolha dos operado

res devera ser sempre discutida e aprovada pelo Pro

jectista, pela Fiscalizaçào e pelos orgàos de tutela do 

bem objecto de intervençào. 

TECNOLOGIAS NAO DESTRUTIVAS 

Posteriormente subdivididas em analises passivas 

(ou nào invasivas) e analises activas (ou invasivas). 

As analises passivas registam e quantificam fenome

nos ffsicos relevaveis sem intervençòes artificiais de 

estimulaçào. 

A analise passiva mais comum é a observaçào visual 

com instrumentos opticos ou com pelfculas especiais. 

Outras técnicas, corno a magnetometria, analisam o exte

rior, sem que sejam necessarias posteriores solicitaçoes, 

ou efeitos ffsicos particulares com base no ferromagne

tismo natural, que permite determinar a presença, dimen

soes, geometria e consistencia de materiais metalicos. 

Sào por seu lado definidas corno analises activas, as 

técnicas que necessitam de solicitaçoes artificiais 

diversas (mecànicas, eléctricas, térmicas, acusticas) em 

funçào dos fenomenos a estudar. 

Alguns instrumentos tem um campo de aplicaçào 

quer activo quer passivo, corno a termovisào, que é 

porém eficaz mesmo sem solicitaçoes sobre o objecto, 

mas cujo levantamento é melhorado se a superficie a 

analisar é previamente aquecida. 

Entre as técnicas activas mais comuns poderào ser 

usadas: 

• as mediçoes da temperatura e da humidade do ar 

e na superficie de um materiai; 

• a identificaçào e a quantificaçào dos paràmetros 

relativos à presença de substàncias qufmicas 

poluentes; 

• a magnetometria; 

•o levantamento fotografico (ou telelevantamento) 

que inclui a aplicaçào da fotografia (normai, por 
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infravermelhos, parametrizada/ colorimetria), 

fotogrametria, termovisào e endoscopia. 

Mediçao das temperaturas e da humidade: uti

liza urna instrumentaçào simples e de facil emprego 

(term6metros e higr6metros), capaz de fornecer valores 

ambientais (quadro termo-higrométrico) e valores rela

tivos à superficie. Para a determinaçào dos valores rela

t ivos às zonas internas dos elementos, recorre-se a ins

trumentos mais sofisticados, corno sondas e medidores 

do coeficiente de transmissào térmica. 

Os resultados obtidos sào porém inferiores àqueles 

que se podem obter com provas destrutivas, em parti

cular com a pesagem de amostras, humidas e depois 

de secas. A quantidade do materiai a recolher e a 

necessidade de proceder a urna amostragem comple

ta torna preferivel a aplicaçào de ~étodos instrumen- · 

tais. Em particular, a humidade superficial de um corpo 

pode ser medida com métodos electr6nicos e com o 

humidimetro à base de carboneto de calcio. 

Controlo dos parametros e dos contaminan· 
tes atmosfér!cos: para além da temperatura e da 

humidade, os paràmetros atmosféricos a estudar para 

avaliar a interacçào com os materiais sào a radiaçào 

solar, a intensidade e a direcçào predominante do 

vento, a qualidade-frequencia-intensidade das precipi

taçoes e a pressào atmosférica. 

Os principais poluentes atmosféricos a identificar e 

quantificar sào: anidrido carbonico, anidrido sulfuroso e 

sulturico, 6xidos de azoto, ozono e oxidantes, acido clo

ridrico, acido fluoridrico, acido sulffdrico, poeiras totais, 

acidez dos materiais em suspensào, sulfatos, cloretos, 

nitratos, os ioes calcio, s6dio, potassio, magnésio, ferro, 

amoniacais e alguns ioes metalicos presentes em resi

duos de materiais em suspensào. 

A campanha de levantamento, que pode levar meses 

ou mesmo anos, baseia-se em estaçoes especiais de 

recolha de dados, fixas ou m6veis, do tipo das ja ampia

mente usadas para o levantamento dos agentes 

poluentes em areas urbanas. 

Telelevantamento: nesta denominaçào agrupam

-se todos os métodos de observaçào e registo super

ficial, entre os quais tem grande difusào a fotografia a 

preto e branco, a cores e a infravermelhos (IR), a foto

grametria, a termografia e a endoscopia. 

A fotografià a p/b e a cores produz urna documen

taçào que permite verificar e integrar o levantamento 

e é muito util para por em evidencia detalhes das solu

çoes arquitect6nicas e estruturais, assim corno efeitos 

das patologias de degradaçào. 

A fotografia a cores, acompanhada das notaçoes 

paramétricas do sistema Munse! e das denominaçoes 

com sistemas tipo ISCC.NBS, permite também dispor 

de dados objectivos capazes de serem comparados 

em tunçào das suas caracterfsticas cromaticas. 

A fotografia a infravermelhos (IR) utiliza pelfculas 

fotograficas sensfveis mesmo às emiss6es de radia

ç6es electromagnéticas infravermelhas (infravermelho 

pr6ximo, invisfvel a olho nu). Permite a identificaçào de 

descontinuidades que, por caracteristicas pr6prias ou 

do sistema, absorvem e difundem calor de forma dife

rente em relaçào à sua envolvente. A sensibilidade des

tas peliculas· exige que estas sé sejam usadas a nivei 

estritamente profissional. Sào empregues com infraver

melhos e nào fornecem sempre urna imagem nitida se 

as partes a representar nào foram expostas previa

mente a aquecimento l!niforme (artificial ou solar). 

Fotogrametria: permite fotografar e restituir ima

gens depuradas das distorçoes causadas pelas lentes 

fotograficas. Nas aplicaçoes mais comuns, preve o 

emprego de bancos 6pticos para eliminaçào das defor

maç6es das imagens, segundo um plano de coordena

das cartesianas ou baseando-se num grande numero 

de fotografias feitas a partir de estaçoes ja corrigidas. O 

resultado é urna representaçào fotografica feita à esca

la e axonométrica bidimensional. Para realizar a pers

pectiva axonométrica tridimensional, usada nos levanta

mentos aéreos, e obter os mapas territoriais cotados 

(aerofotogrametria), recorre-se à leitura simultanea com 

objectivas de cores diversas (magenta e azul). 

Termovisao: é a tecnologia de ana.Jise nào destruti

va que, melhor do que qualquer outra, permite a obten

çào de resultados interpretaveis em tempo real, de forma 

economica e respeitando absolu1amente os manufactos. 

É particularmente util no estudo da degradaçào dos 

revestimentos porque evidencia descontinuidades, 

zonas descoladas, marcas e incis6es, estratigrafìas. 

A termovisào permite visualizar imagens nào com

preendidas na banda do visfvel (radiaç6es electromag

néticas situadas entre 0,4 e 0,75 mfcron) mas distribuf

das no campo infravermelho e em particular na regiào 

espectral compreendida entre 2 e 5,6 mfcrones (infra

vermelho médio e longfnquo). Baseia-se no registo das 

radiaç6es electromagnéticas, emitidas por todos os cor

pos com temperatura superior ao zero absoluto, permi

tindo visualizar num ecrà monitor a distribuiçào das tem

peraturas superficiais (mapa térmico ou termograma). 

A cada materiai, caracterizado por um comportamento 

térmico especffico, corresponde urna especffica emis

sào de calor consistindo em radiaç6es electromagnéti

cas. Urna càmara telecomandada regista essas emis

s6es, envia-as a um elemento altamente sensibilizavel, 

um detector de IV em antimoniuro de Indio que é arre

fecido em azoto liquido. O mapa térmico é obtido 

mediante a utilizaçào do sinal eléctrico gerado por um 

elemento sensfvel e dependente da intensidade do per-



fil radioactivo da superficie examinada Obtém-se assim 

no ecrà monitor urna imagem a preto e branco que uti

liza urna escala de tonalidades de cinzentos (grey-step). 

Esta escala pode ser normai (as tonalidades escuras 

indicam as zonas frias e as claras as zonas quentes) ou 

invertida. Um cursor, que se pode deslocar sobre qual

quer ponto da imagem, indica a temperatura absoluta 

do ponto. O termograma pode ser transferido, median

te um interface, para um monitor com cores falsas, com 

urna escala de preenchimento que indica nào so o 

campo de temperatura enquadrado por cada cor corno 

a temperatura absoluta de cada cor. 

A mesma imagem pode ser revelada corno urna 

fotografia tipo Polaroid, ou guardada em computador 

para sucessivos tratamentos e elaboraçòes. 

A termografia permite um levantamento em tempo 

real transferfvel imediatamente para um suporte foto

grafico. Nào implica contado directo com as superff

cies a observar, a nào ser eventuais aquecimentos das 

mesmas (com elementos radiantes portateis) de forma 

a exaltar a emissào térmica superficial. 

o emprego da termovisào é particularmente util para 

identificar, em presença de superffcies rebocadas, as 

descontinuidades presentes nas alvenarias. 

É possfvel ler o aparelho dos elementos que compòe 

as alvenarias, detectando aberturas tamponadas, chami

nés, elementos estruturais, corno . pilastras, arquitraves, 

arcos de descarga ou canalizaçòes. Manchas de cor 

mais escura ou mais clara indicam a presença de humi

dade localizada, porque as zonas secas e as hUmidas 

provocam fluxos de emissào térmica diferentes.·Analo

gamente, é possfvel identificar, nos rebocos e nas pedras 

calcarias, as zonas sulfatadas, onde a temperatura pon

tual é diferente da das zonas carbonatadas. Mesmo as 

partes de reboco descoladas do suporte sào reconhecf

veis com base em valores emitidos distintos, assim corno 

qualquer elemento com peso especffico diverso do 

materiai circundante (pedras, cunhas, vigas em madeira). 

. A termografia permite por estas razòes enriquecer o 

levantamento com mapas tematicos: o mapa das fugas 

térmicas (pontes térmicas e zonas de condensaçào), o 

mapa das descontinuidades estruturais, o mapa da 

humidade, o andamento das fissuras, o mapa das 

agressòes biologicas, detectando ao mesmo tempo 

pinturas a fresco ou decoraçoes situadas debaixo do 

reboco. 

Endoscopia: recorre-se à endoscopia para exami

nar opticamente tubagens, passagens, nichos de 

pequena dimensào nào acessfveis (tubagens de insta

laçòes, camaras duplas, estruturas escondidas, cavida

des praticadas nas alvenarias corno chaminés) e ainda 

juntas entre blocos. 

Os endoscopios sào pequenas càmaras de video 

telecomandadas ou maquinas fotograficas associadas 

a sistemas de fibras optica com suportes flexfveis 

resistentes e aparelhos iluminantes. 

Magnetometria: é empregue na identificaçào de 

materiais ferrosos inclufdos em outros materiais ou, 

numa escala territorial, para detectar os pontos de 

descontinuidade do campo magnético. O principio em 

que se baseia é o da induçào electromagnética, ou 

seja, a capacidade de um campo magnético induzir 

urna corrente eléctrica e vice-versa 

O instrumento mais comum, baseado na detecçào 

de materiais ferrosos, é o "detector de metais". É com

posto de urn oscilador que gera corrente de alta fre

quencia que passa por urna bobine. Em presença de 

metais da-se urna forte absorçào de corrente, propor

cional ao quadrado da distància Noutros modelos a 

·bobine emite a frequencia constante e o campo mag

nético produzido é interceptado por urna segunda 

bobine, orientada perpendicularmente à primeira. Na 

presença de metais, o campo deforma-se e tal defor

maçào é registada pela segunda bobine. Este tipo de 

detector identifica metais a distancias superiores às 

detectadas pelo primeiro tipo, mas nào fornece infor

maçòes sobre a geometria dos objectos detectados. 

Existe para esse efeito um outro tipo de detector, que 

se baseia no amortecimento de um circuito ressonante 

em paralelo: urna corrente alternada produzida numa 

bobine usada corno sonda cria um campo alongado 

sobre o eixo da propria sonda, no plano no qual eia esta 

apoiada; os objectos metalicos alteram o campo numa 

relaçào diametro-cobertura do objecto metalico. 

Colorimetria: utiliza em parte a fotografia parame

trizada e em parte as analises de laboratorio. A foto

grafia parametrizada consiste em registar o manufacto 

na escàla colorimétrica normalizada de Munse!, corno 

ja foi especificado no paragrafo dedicado à fotografia 

a cores. As analises de laboratorio (ver a seguir) per

mitem por seu lado a identificaçào qufmica das cargas 

e dos pigmentos no revestimento das superffcies a 

analisar. 

TECNOLOGIAS 

NAO DESTRUTIVAS INVASIVAS 

Sondagens s6nicas com fon6metros: os fono

metros sào constitufdos por urna fonte emissora de 

o.ndas, por urna unidade de captaçào da energia s6ni

ca (velocfmetro, aceler6metro, microfone) e por um 

aparelho de detecçào de sinais, composto por um 

amplificador, um analisador de sinais, um osciloscépio 

e um registador. O seu uso baseia-se na deformaçào 

das ondas elasticas num corpo solicitado à compres

sào e/ou ao corte: a velocidade de propagaçào das 

..... 
in 

" Il) 

o ... 
e 
Q) 

E 
:J ... ... 
Il) 
e 

J Q) 

Cl) 
CQ 
u 
e 
u 

•Q) .... 
o I"' <..>-
CQ 
> ... 
Q) 
Il) 
e 
o 
u 
Q) 

"C 
o ... 
u 
Q) ·-o ... 
c. 
o 
CQ 
Il) 
Q) ... 
"' e 
E 
Q) ... 
c. 
Cl) 
e 
Q) 
C) 
CQ 

"C 
e 
o 

(/) 

..-; 
(') 



00 
Il) 

Cl) 

o .... 
e 
Q) 

E 
:I .... .... 
Cl) 
e 
Q) 

Il) 
IV 
(,) 

e 
(,) 

•Q) .... 
o 

llV 
V> 
IV 
> .... 
Q) 
Cl) 
e o 
(,) 

Q) 
"C 

o .... 
(,) 
Q) 

·o .... 
Q. 

o 
IV 
Cl) 
Q) .... 
IV 
e 
E 
Q) .... 
Q. 
Cl) 
e 
Q) 
O) 
IV 
"C 
e 
o 
(/) 

ondas elasticas diminuì com a difusào das mesmas 

ao longo do corpo; a diminuiçào é maior se existe 

urna diminuiçào da homogeneidade do meio. As fre

quencias registadas sào por isso funçào das caracte

risticas e das condiçòes de integridade da alvenaria. 

Em particular, as lesòes e as .condiçòes de degrada

çào interrompem as frequencias mais altas do sinal 

acustico. 

Os fonometros podem ser empregues para verificar 

a condiçào de integridade de urna alvenaria e do seu 

revestimerto, mesmo que a distinçào dos dados relati

vos a urna e outro se revista de alguma dificuldade. 

Sondagens ultra-s6nicas: a auscultaçào dinamica 

permite conhecer com boa aproximaçào a qualidade e a 
heterogeneidade dos materiais de construçào (pedra, tijo

los, reboco), tanto em obra corno em laboratorio. 

O método de mediçào baseia-se na determinaçào 

da velocidade de propagaçào das ondas sonoras 

através do meio estudado e no registo do sinal rece

bido. As mediçòes efectuam-se mediante instrumen

taçào electronica composta de um emissor a fre

quencia fixa, piezoeléctrica, de um cronometro de 

altissima precisào (ao décimo de milionésimo de 

segundo) e de um osciloscopio que visualiza o sinal 

acustico que atravessou o materiai. 

Sào possiveis tres tipos de mediçòes: a mediçào da 

velocidade do som em superficie (directa), a mediçào 

por radiaçào (semidirecta) e a mediçào em transpa

rencia (indirecta). A primeira permite detectar as alte

raçòes superficiais do materiai; a segunda avalia a 

homogeneidade do materiai a distancias diversas da 

superficie e so é possivel de realizar quando tanto a 

superficie interna corno a externa sào acessiveis; por 

fim, a mediçào indirecta permite examinar o mat_erial 

em toda a sua espessura. 
As frequencias utilizadas estao geralmente com

preendidas entre 0,5 e 15 MHz: as ondas de baixa 

frequencia penetram melhor em profundidade, 

enquanto que as de alta frequencia dao urna melhor 

resoluçao. 
Com as sondagens ultra-sonicas é possfvel determi

nar o grau de homogeneidade de um materiai, a pre

sença de vazios ou fissuras, a presença e. o numero 

das èamadas sobrepostas de materiai, o modulo elas

tico e o coeficiente dinamico de Poisson. 

An~lise da luminosidade: pode ser efectuada 
com um luxometro (mede a ilu~inaçao dos objectos), 

cor~ um ultravi6metro (mede a radiaçao ultravioleta) e 

com termometros e termografos. 

Unidades de medida: 

• lluminaçao 
lux (lx): iluminaçao produzida por urna vela sobre 

urna superficie perpendicular ao seu eixo à dis

tancia de 1 metro. 

• Fluxo luminoso 
lumen (lm): fluxo que atravessa a area de 1 metro 

quadrado iluminada por 1 lux, ou seja, é o produto 

da iluminaçào unitaria da superficie multiplicada 

pela area (1 lumen = 1 lux X 1 m2). 

• Temperatura da cor 
temperatura à qual se: deve levar um corpo negro 

para que emita urna radiaçao colorida. 

luz quente: T baixa < 3.000 K (emissao UV 

desprezavel); luz fria: T alta > 5.000 K 
(emissao UV que altera os objectos - usam-se 

filtros); lampada coni filamentos de carvào: 

2920 K; lampada com filamento de tungsténio: 

3220 K; projector alogéneo: 3400 K; 
tubo f luorescente (néon): de 4200 K a 6500 K. 

• Parametros de referencia normalizada 

iluminaçao do ambiente maxima 300 lx 

(max. 3001x para pedras e metais; 150-1801x 

para pinturas, lacas, madeira e couro); 

temperatura de cor superior a 4000 K; humidade 

relativa 55-60%. 

TECNOLOGIAS MINIMAMENTE DESTRUTIVAS 

Analises quimicas de argamassas: a composi

çao de urna argamassa deve ser determinada por aria

lises calcimétricas, que preveem a dissoluçao da amos

tra em acido cloridrico, em concentraçòes e a tempe

raturas variaveis. É medido o teor em Ca, Mg, Al, Fe 

(expressos em oxidos) e de snica, a dosagem do gas 

carbonico, a dosagem por perda ao rubro da agua (de · 

absorçào e de constituiçào) e das substancias organi

cas eventualmente presentes. 

Estas analises podem ser integradas com a determi

naçao por via estequiométrica, da percentagem de car

bonato de Ca; o residuo insoluvel da a percentagem do 

agregado. Com estes métodos tradicionais de determi

naçao das caracteristicas quimicas nao é porém possi

vel identificar convenientemente o tipo de ligante pre~ 

sente e a interacçào com outros elementos constituti

vos, tais corno o "coccio pesto" (tijolo pilado) e a snica. 

É possfvel associar às sondagens tradicionais novas 

técnicas que se baseiam na detecçào e na dosagem 

dos varios elementos por via atomica. Tais técnicas 

associam à grande precisào a possibilidade de usar 

amostras minimas de materiai (bastam geralmente 

100-150 mg de substancia para efectuar urna série 

completa de analises). 



Analises por difracçao dos raios X através da 

matéria cristalina: permitem identificar urna subs

tància cristalina e individualizar os componentes cris

talinos presentes numa mistura em fase solida. Pos

sibilidade de individualizar um componente que esta 

ligado ao seu estado cristalino: urna substancia bem 

cristalizada pode ser identificada com um erro proba

bilistico de 1-2%, enquanto que para urna substancia 

nào perfeitamente cristalizada o erro pode chegar 

mesmo a 10%. Ao erro probabilistico da-se o nome 

de relevància. 

A analise difractométrica, se o teor em agua da 

amostra nào foi alterado, permite também identificar 

sais a diversos graus de hidrataçào. A amostra seca ou 

imersa em glicol pode também dar indicaç6es sobre as 

percentagens de materiais argilosos presentes. 

Microscopia optica: permite a observaçào da cor 

dos componentes, a identificaçào das substancias 

constituintes, das caracteristicas morfo16gicas assim 

corno a forma, a estrutura cristalina, a clivagem, as 

fracturas, as deformaç6es e as patologias devidas a 
stress mecànico (NORMAL 14/83 italiana). 

Microscopia electro nica de varrimento (SEM) 

com microssonda X: permite conhecer a distribui

çào dos componentes e dos produtos de alteraçào. Os 

resultados sào documentados com fotografias, mapas 

de distribuiçào dos elementos e diagramas. 

Estudo petrografico em lamina delgada: con

siste em real izar secç6es extremamente finas de mate

riai que sào observadas aos microsc6pios petrografi
cos e lamina delgada electr6nica de varrimento (SEM). 

Procede-se assim à analise modal através da conta

gem de pontos. Com esta analise integram-se e verifi

cam-se os dados dos testes difractométricos e detec

ta-se a presença da calcite que pode estar presente 
tanto nos inertes corno no ligante. 

Fluorescencia· por raios X (espectrometria da 

f luorescencia dos raios X - X Ray fluorescence 

EFRX/XRF): permite obter dados uteis qualitativos e 

quantitativos sob a presença da maior parte dos ele

mentos at6micos. 

Anal ises conduto-métricas: permitem avaliar o 
teor global de sais soluveis na agua presente numa 

amostra, sem fornecerem porém indicaç6es mais pre

cisas sobre o tipo de sai. 

Espectrofotometria de absorçao at6m ica I 
A tomic absorption spectrophotometry (AAS): 

baseia-se na propriedade dos corpos absorverem e 

emitirem radiaç6es de comprimente de onda especffi-

co no campo visfvel, do ultravioleta ao infravermelho. 

Cada elemento possui um espectro caracteristico. No 

campo do visfvel (0,4-0,8 mfcron) e do ultravioleta 

(0,000136-0,4 micron) a espectrofotometria permite a 

identificaç.ào e a determinaçào da dosagem dos i6es 

elementares presentes numa soluçào aquosa No 

campo do infravermelho (0,8-400 Nm) sào identifica

dos os compostos presentes no materiai em analise. 

TESTES E ENSAIOS FiSICOS 

Analise da distribuiçao granulométrica: urna 
fracçào de amostras, com peso constante, é submeti

da ao ataque de EDTA a quente até se obter a desa

gregaçào total de cada urna das amostras; procede-se 

à peneiraçào por via humida com um peneiro de malha 

aproximada de 60 micrones. A maior fracçào é passa

da sucessivamente através de urna cascata de penei

ros com malhas entre os 60 e os 4000 mfcrones. O 

tratamento estatfstico dos dados granulométricos per

mite elaborar histogramas de distribuiçào e calcular os 

parametros mais importantes de dosagem das amos

tras analisadas. 

Determinaçao da porosidade: por porosidade 

entende-se a relaçào entre o volume de poros abertos 

e o volume aparente da amostra. Exprime-se géral

mente em percentagem. Para determinar a porosidade 

de um materiai empregam-se sobretudo porosfmetros 

de mercurio e picn6metros Beckman. 

A porosidade é um parametro muito importante na 

avaliaçào do estado de degradaçào de um revestimen

to, pois tem a ver directamente com a sua permeabili

dade à agua, que é o principal veiculo e causa de alte

raç6es do estado de equilibrio de um revestimento 

(NORMAL 4/80 italiana). 

Determinaçao da curva de absorçao de agua e 

da capacidade de embebiçao: para este efeito sào 

efectuadas pesagens para imers6es sucessivas da 

amostra em agua As pesagens exigem, no entanto, 

urna quantidade de material-amostra relativamente 

elevada (NORMAL 7/81 italiana). 

Determ inaçao da capacidade de absorçao de 

agua por capilaridade : consiste em medir a quanti

dade de agua absorvida por capilaridade por urna 

amostra posta em contado com urna superficie liquida 

A metodologia e os inconvenientes sào os mesmos do 

teste para determinaçào da curva de absorçào da capa

cidade de embebiçào (NORMAL 11/82 italiana). 
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ENSAIOS MECANICOS 

Sào capazes de determinar as caracterfsticas rela

cionadas com a resistencia à compressào, à tracçào, e 

à flexào, assim corno a dureza e a resistencia à abra

sào do materiai, mas exigem geralmente urna quanti

dade relativamente elevada de materiai. Podem resu

mir-se da seguinte maneira: 

• ensaios de compressào uniaxial para determinaçào 

do modulo de elasticidade e da resistencia 

à compressào uniaxial; 

• ensaios de compressào triaxial (no caso 

de estruturas particularmente complexas); 

• ensaios ao corte (especialmente em 

correspondencia com os leitos dè assentamento 

das argamassas); 

• ensaios da carga puntiforme (point-load) para 

a determinaçào, de forma expedita, do indice 

de resistencia de cada litotipo; 

• ensaios de compressào de longa duraçào para 

exame eventual das caracterfsticas reologicas 

do materiai; 

• ensaios de tracçào directa ou indirecta. 

Os resultados dos ensaios de t ipo mecànico devem 

ser relacionados com os resultados de analises de tipo 

fisico e em particular com a mediçào da velocidade de 

propagaçào das ondas elasticas ao longo de um eixo 

da amostra. 

Ensaios mecanicos in situ: podem ser realizados 

mediante o emprego de macacos planos que permitem 

determinar in situ os paràmetros mecànicos necessa

rios ao projecto de consolidaçào estatica. 

• Mediçào do estado tensional: a medida do estado 

de solicitaçào é efectuada mediante a técnica de liber

taçào de tensòes provocada por um corte segundo um 

dos leitos de assentamento da argamassa. Um maca

co plano especial é inserido no interior do corte e a 

pressào é gradualmente aumentada até compensar a 

deformaçào de fecho observada depois de efectuado 

o corte. A pressào no interior do macaco multiplicada 

pela constante caracterfstica do macaco fornece o 

valor da solicitaçao preexistente. 

• Determinaçào das caracterfsticas de deformabilida· 

de e resistència: depois da execuçào da primeira fase 

de ensaio acima descrita é inserido um segundo 

macaco plano, paralelo ao primeiro, de modo a delimi

tar urna amostra de alvenaria de dimensòes de cerca 

50x50 cm. Os dois macacos, ligados a um equipa

mento oleo-dinamico, permitem aplicar à amostra 

interposta um estado de solicitaçao uniaxial. É assim 

possfvel determinar o m6dulo de deformaçào de urna 

amostra de grandes dimensòes, em condiçòes nao 

alteradas. 

• Determinaçào da resistència ao corte ao longo das 

juntas horizontais de argamassa: depois de se ter inseri

do os dois macacos planos por aplicaçào da solicitaçào 

normai às juntas de argamassa, é extrafdo um tijolo intro

duzindo no seu lugar um macaco hidraulico por aplica

çào da solicitaçào ao corte. Urna vez terminado o ensaio, 

o tijolo pode ser reposicionado. Este tipo de ensaio 

mecànico pode realizar-se também depois da consolida

çào efectuada para verificar a sua verdadeira eficacia 

3 .2 DIAGNOSTICOS E MATERIAI$ 

3.2.1 Generalidades 

Urna campanha de diagnostico efectuada sobre 

qualquer tipo de materiai deve permitir sobretudo indi

vidualizar as caracterfsticas fisico-qufmicas nao so· do 

materiai especifico corno também dos produtos deriva

dos dos processos da sua alteraçào, de forma a reali

zar um mapeamento das degradaçòes com base nas 

peças desenhadas do levantamento. 

A anamnese hist6rica pode ser muito util se puder 

documentar tratamentos protectivos ou de acabamen

tos realizados no passado, quando nào se consigam 

obter informaçòes que testemunhem a proveniencia e 

o tipo de laboraçao do materiai. 

3.2.2 Pedras 

Devera começar-se por um exame visual microsc6-

pico para caracterizar as pedras quanto às suas estru

turas, texturas, principais minerais presentes, salien

ta~do-se irregularidades texturais de interesse no 

comportamento ffsico-qufmico das rochas e ainda 

fenomenos de alteraçào ja evidentes. 

Podera posteriormente recorrer-se a ensaios 6pticos 

(processos termovisivos e fotograficos, a infravermelho 

e a luz rasante) para detectar descontinuidades, altera

çòes superficiais, o andamento das lesòes, zonas satu

radas de agua, descoladas ou simplesmente alteradas. 

Os testes para determinar com precisao as caracterfs

ticas ffsico·qufmicas do materiai sao em geral sempre de 
caracter minimamente destrutivo: é por isso sempre pre

vista a recolha de pelo menos urna amostra de dimen

sòes de 2 x 3 x 1 cm (poucos gramas). O efeito destru

tivo podera ser posteriormente limitado tendo-se o cui

dado de recolher também partes de rocha degradada, 

de preferencia em fragmentos destacados da matriz 

(èrostas negras, esfoliaçòes), eventualmente talos ou 

partes de organismos biol6gicos presentes e, mediante 

compressas de substàncias solventes, mesmo amostras 

de substàncias presentes nas manchas. 



As amostras recolhidas deverào ser submet idas a 

analise petrografica e a analise qufmica. 

A analise petrografica devera definir, observando ao 

microscopio làminas delgadas de materiai, a sua estru

tura e composiçào mineralogica 

A analise difractométrica dos raios X, em particular, 

sera util para definir a composiçào dos produtos de 

alteraçào. Esta ultima operaçào sera indispensavel 

para estabelecer o tipo de intervençào a adoptar. Em 

presença de minerais argilosos de caracterfsticas 

expansivas sera necessario evitar o emprego da agua, 

dada a sua tendencia a absorve-1a, aumentando de 

volume. 

A analise qufmica devera identificar e quantificar os 

constituintes qufmicos presentes na amostra. Devera 

basear-se em testes laboratoriais, entre os quais: 

• a fluorescencia de raios X; 

•a espectrometria de absorçào atomica; 

• a fotometria; 

• a colorimetria; 

•a perspectrometria de microanalise. 

Deverào ser adicionalmente feitas as analises dos 

produtos de alteraçào, bem corno ensaios para verifi

car a presença de agua e de sais soluveis. 

A identificaçào da microflora, urna vez que a macro

flora devera ser identificada sem recorrer a analises 

especfficas, devera basear-se em analises ao micros

copio, sobre làminas delgadas, ou em culturas sobre 

terrenos selectivos, de forma a se poder definir a inter

vençào biocida mais adequada. 

3.2.3 Materiais ceramicos 

lnicialmente, devera ser realizada urna primeira ana

lise morfologica macroscopica do objecto e da sua 

deterioraçào (campanha de levantamento fotografico 

feito a diferentes nfveis). Seguir-se-ào analises ffsico

-qufmicas mais detalhadas, capazes de determinar a 

composiçào mineralogica e qufmica de tipo qualitativo 

e quantitativo. 

O mesmo tipo de operaçoes devera ser efectuado 

'para os agentes patogénicos activos nas crostas 

negras e em eventuais organismos infestantes vege

tais ou animais, de modo a identificar completamente 

as suas caracterfsticas biologicas e microbiologicas. 

Deverào ser efectuados testes e/ou analises a rea

lizar especialmente em laboratorio, através da recolha 

de amostras segundo as modalidades propostas pelas 

normas vigentes. 

Sera necessario recolher urna amostra com dimen

soes mfnimas de 2 x 3 x f cm para cada um dos mate

riais ou para materiais identicos que apresentem espe

cfficos estados de degradaçào (eflorescencias particu-

lares, etc.) para efectuar as oportunas analises minera

logicas, petrograficas, qufmicas e ffsicas. 

Sempre que se apresentem crostas negras sera 

necessario remove-las parcialmente mediante raspa

gem com utensmqs bem adaptados, até obter urna 

quantidade de 0,5 - 1 g para eventual realizaçào de 

analises qufmicas e difractométricas. Analogamente, 

sera necessario submeter fragmentos de materiai 

coberto com as crostas negras a analises estratigrafi

cas lucidas e f inas. 

Serào ainda necessarios fragmentòs de crostas de 

poeiras e manifestaçoes eventuais de origem biologica 

visfveis a olho nu para efectuar todos os testes de 

laboratorio que se considerem oportunos. 

Nas operaçòes de amostragem atras descritas, pro

curar-se-a danificar o menos possfvel os manufactos, 

tentando ao mesmo tempo aproveitar a morfologia da 

degradaçào para a extracçào o menos possfvel violen

ta das amostras (crostas negras ja destacadas, mate

riai ja fissurado, descolado, etc.). 

No caso de manchas de natureza organica sera 

necessario recorrer à recolha de amostras por meio de 

compressas ou amostras inertes (sepiolite, polpa de 

papel, etc.) aplicadas com solventes que sejam os mais 

adaptados para efectuar sucessivas analises sobre as 

soluçòes obtidas. 

Sera necessaria também urna ateni;:ào particular à 
recolha de amostras biologicas, que devera ser feita de 

forma esterilizada, sendo necessarios instrumentos de 

amostragem, recipientes esterilizados e manipulaçào 

cuidada, na conservaçào e transporte até ao laborato

rio especializado, transporte que devera ser realizado 

de forma o mais expedita possfvel. 

Poderào ser efectuados exames in sHu capazes de 

darem indicaçòes sobre os materiais que compòem os 

ediffcios; estes exames serào realizados sobre superff

cies frescas de rotura ou oportunamente limpas. Em 

geral, porém, sera necessario recolher amostras para 

permitir o exame petrografico em laboratorio idoneo 

(mediante microscopio polarizante e empregando 

métodos tradicionais de analise mineralogica por 

amostras em lamelas). 

Estes estudos levarào à identificaçào dos minerais 

principais e secundarios do materiai da amostra, da sua 

microestrutura e macroestrutura, de eventuais microco

lonizaçòes, fosseis, etc~ e assim permitir estabel~er a 

génese do materiai e a sua possfvel proveniencia, deter

minando a idade do manufacto e eventuais caracterfsti

cas, tais corno a granulometria intrinseca e porosidade. 

Em alguns casos deverào ser recolhidas amostras 

para analise difractométrica por raios X para determi

naçào das fases cristalinas presentes tanto no mate

riai corno nos depositos superficiais ou em eventuais 

crostas negras. Podera ser ainda necessaria urna 

analise ao microscopio estereoscopio ou electronico 
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de varrimento sempre que seja necessario deixar 

inalterada a amostra recolhida para poder ser usada 

noutros exames posteriores. 

Sera necessario efectuar analises qulmicas dos 

materiais que avaliem o conteudo total de Ca, Mg, Fe, 

Al, Si, Na, K,-.P e eventualmente Ti, Mn, Sr. Todas as 

amostras recolhidas deverào permitir as efectivas ami

lises que se revelem oportunas. 

Sera também necessario efectuar a recolha de 

amostras para analise de crostas negras e de eflores

céncias salinas, particularmente detalhadas, que pos

sam evidenciar a qualidade e a quantidade de sais 

soluveis, em particular de sulfatos, cloretos e nitratos, 

para poder obter urna ideia completa do grau de noci

vidade das crostas e das eflorescéncias e justificar o 

uso dos agentes de limpeza mais adaptados à sua 
remoçào. 

Natureza do materiai e determinaçao do teor 
em sais: se se precisar de conhecer a n_atureza do 

materiai a intervir e sempre que a crosta negra e as 

eflorescéncias contenham sulfatos ou outros sais solu

veis, podera ser feita directamente no estaleiro a 

seguinte prova para a qual sera necessario um bisturi 

para raspar o materiai atacado; um almofariz de porce

lana para pulverizar o materiai recolhido, urna série de 

provetes e de reagentes corno se segue: 

• agua destilada; 

• acido cloridrico (HCI) a 10%; 

•acido nft~co (HN03) a 10%; 

• acido sulfurico (H2SOJ concentrado (96%); 

• dois sais soluveis a 5% de cloreto de bario 
(BaCl2) e nitrato de prata (AgNOa). 

Sào preparados pesando 5g dos dois sais soluveis 

e dissolvendo-es em dois frascos nos quais se 

deitam cerca de 100 cm3 de agua destilada; 

• sulfato de ferro (FeSOJ solido cristalino fino. 

O materiai sera testado directamente in situ sobre 

urna superficie fresca, numa zona nào coberta das 

patologias ou a partir de urna amostra pulverizada no 

almofariz. Se depois de lançadas algumas gotas de 

acido clorfdrico se obtiver urna efervescencia rapida, 

podera concluir-se que o materiai é rico em carbonato 

de calcio; se a efervescéncia é fraca, o materiai sera do 

tipo dolomitico ou margoso, arenito com matriz calca.

ria, argamassa de cal hidraulica; nenhuma efervescen

cia indicara que o materiai sera de natureza silicica, um 

granito, um gneisse micaceo, um tijolo sem residuos 

carbonataceos, etc. 

Para examinar as poeiras de crostas negras sera 

necessario necessario coloca-las num provete, adicio

nar-lhe alguns cm3 de agua destilada e agitar a solu

çào longamente. Para a pesquisa de sulfatos, serào 

adicionadas duas ou trés gotas de acido clorfdrico. 

Depois de agitar a soluçào, deixa-se repousar até à 
decantaçào do solido nào soluvel ao qual serào adicio

nadas poucas gotas de cloreto de bario: um precipita

do branco acinzentado de sulfato de bario indicara a 

presença de sulfatos, que serào tanto mais abundan

tes quanto a soluçào se precipita e adensa 

Analogamente se procedera com os cloretos, utili

zando acido nitrico e depois nitrato de prata. Também 

neste caso um precipitado branco leitoso, volumoso, de 

cloreto de prata assinalara a presença destes sais. 

Para detectar a presença de nitratos, o teste sera 

efectuado no almofariz, onde serào introduzidos afguns 

cristais de sulfato de ferro, depois urna gota da soluçào 

aquosa obtida da crosta e urna gota de acido sulfurico 

concentrado. Se se formar um anel castanho à volta 
dos cristais de sulfato de ferro sera certa a presença 

de nitratos. 

Sempre que se revelar necessaria a realizaçào de 

analises de tipo biologico para avaliar a afteraçào de 

materiais porosos por efeito da macro e microflora que 

intervém nos processos de transformaçào dos supraci

tados materiais, ·devera ser garantida a recolha de 

amostras representativas das plantas, ervas, algas ou 

liquenes que infestam os materiais constituintes do 

edificio. Proceder-se-a à identificaçào e classificaçào 

de microrganismos nào vislveis a olho nu, tais corno 

sulfobactérias, nitrobactérias, actinomicetes e fungos 

microscopicos. 

Testes de dureza superficial do materiai: 
antes de efectuar as operaçòes de limpeza sera opor

tuno realizar exames que ponham em evidéncia as pro

priedades ffsico-mecànicas da superficie exposta e 

nào exposta. Esta provado que em alguns tipos de 

materiais de construçào, por causa da exposiçào aos 

agentes atmosféricos, se observa um endurecimento 

superficial que pode ter um efeito protector em relaçào 

ao materiai ou piorar a sua conservaçào (lasqueamen

to ou esfoliaçào por heterogeneidade de comporta

mento frsico-quimico com o materiai de suporte). 

Alguns métodos de limpeza tendem a diminuir a dure

za da camada superficial (spray de agua, etc.), outras a 

conserva-la (compressas de atapulgite, etc.). 

Sera por isso necessario controlar a existència de 

um endurecimento superficial realizando a seguir 
mediçòes da dureza superficial, antes e depois da lim

peza, verificar a preservaçào da camada endurecida 

com. testes alternados de permeabilidade à agua e ao 

vapor (por exemplo mediante mediçào da velocidade 

de evaporaçào da agua). 
Testes e ensaios poderào ser efectuados em labora

t6rio especializado mediante a recolha de amostras 

ad hoc ou sobre o pr6prio monumento. O instrumento 

a usar para o teste de dureza superficial sera o escle

r6metro de Martens, constitufdo por urna ponta de aço 

J 



carregada com um peso variavel que, arrastada 

mediante urna pega, riscara a superficie do mahufacto. 

Quanto mais macio for o materiai mais a ponta se 

afundara no mesmo, deixando um sulco profundo. 

As dimensòes do sulco serào depois determinadas 

com um tubo microscopico dotado de micrometro. 

Testes deste tipo, pondo em evidencia a presença de 

urna camada endurecida e a eventual diminuiçào da 

dureza superficial devida à limpeza, permitirào avaliar 

e justificar a eventual necessidade de consolidaçào 

com resinas convenientes ou de modificar o proprio 

método de limpeza. 

Urna outra caracterfstica técnica que sera necessa

rio evidenciar mediante testes fiaveis é a resistencia à 
erosào, nào so do materiai incrustante (crosta negra, 

incrustaçào calcaria, etc.) corno do materiai de suporte. 

Sera também necessaria a avaliaçào eventual de 

outras caracterfsticas, tais corno a porosidade do mate

riai, que permitira avaliar a sua capacidade de absorçào 

da agua, para considerar um eventual tratamento de 

limpeza à base de agua nebulizada. 

3.2.4 Rebocos e argamassas 

Os métodos de diagnostico para as argamassas e 

rebocos serào analogos aos usados para a pedra no 

que respeita à analise ffsico-qufmica Para todos os 

efeitos, urna vez inserida num edificio ou num seu ele

mento estrutural ou ornamental, urna argamassa tem . 

um nfvel funcional, muito mais çomplexo do que um 

elemento em pedra. A argamassa interage directa

mente com o suporte e com outras camadas (se exis

tirem) de reboco, representa a interface entre elemen

tos construtivos e entre estes e o meio ambiente, 

determinando fluidos de intercambio (higrométricos, 

atmosféricos, hidrologicos). 

Para conhecer as caracterfsticas e o estado de con

servaçào de urna argamassa podera nào ser suficien

te fazer a analise de cada um dos componentes, e ser 

necessario recorrer à avaliaçào sob o ponto de vista de 

varios nfveis funcionais. 

O estudo diagnostico das argamassas e das relati

vas patologias de degradaçào devera ser realizado a 

trés diferentes nfveis: 

• o primeiro nivei devera estudar a funcionalidade 

do sistema, com métodos essencialmente opticos; 

• o segundo sera dedicado à determinaçào das 

caracterfsticas do materiai; 

• o terceiro devera estudar as interacçòes internas 

da argamassa e entre esta e a envolvente. 

PRIMEIRO NiVEL 

O exame visual e tactil permitirél., mesmo no caso das 

argamassas, direccionar a campanha de diagnostico 

que sé seguira e obter os primeiros dados elementares: 

aspecto extemo, presença de patologias de degradaçào 

(pulverizaçào, alveolizaçào, lasqueamento, empolamen

to, colonizaçào de organismos biopatogénicos). 

Para aprofundar as analises ao nivei do estado fun

cional do sistema poderào ser usadas técnicas de tele

levantamento, da termovisào e da fotogrametria, para 

individualizar as caracterfsticas do suporte e de even

tuais zonas degradadas nào visfveis a olho nu (partes 

descoladas ou hUmidas). 

SEGUNDO NiVEL 

Podera ser usada urna série de testes nào destruti

vos ou minimamente destrutivos para determinar para

metros que descrevam as capacidades funcionais glo

bais do reboco. 

Pesando amostras de materiai sera determinada: 

Densidade: absoluta (rho a) e a relativa (rho r), ou 

seja massa volumica real e aparente, relaçòes entre 

massa do materiai e o volume real ou aparente, que 

devera indicar o volume entre poros abertos e fecha

dos. Variaçòes no valor da massa volumica real indicam 

a formaçào de novos compostos ou a perda de mate

riai por acçòes patologicas. 

Peso especifico: varia, para as argamassas, entre 

2,50 e 2,70. Nào é sempre posslvel determinar o peso 

espedfico de cada um dos componentes, recorrendo

-se a valores normalizados para cada tipo de materiai 

empregado (peso volumico). 

Passando as amostras por peneiros é posslvel deter

minar a granulometria dos agregados, ou seja a distri

buiçào percentual das fracç6es de agregado com dia

metros diversos. Este parametro é um dos mais impor

tantes porque influencia as caracterfsti~as funcionais 

mais importantes dos revestimentos. A elaboraçào 

estatrstica dos dados granulométricos (que se apre

sentam em escala semilogarrtmica) deve produzir his

togramas de distribuiç.ào e a determinaçào de impor

tantes parametros (por exemplo o Indice de dispersào, 

o grau de simetria, o Indice de rugosidade). 

Nos rebocos, a granulometria dos agregados varia 

entre 60 e 4000 milimfcrones. 

Porosidade: é outro parametro fundamental, por

que influencia considerav~lmente as trocas higrotérmi

cas com o ambiente. Define-se corno a relaçào per

centual entre o volume dos poros abertos e o volume 

aparente. O volume real mede-se com picnometros 

(poroslmetros) do tipo Beckman, enquanto que p volu

me aparente se obtém com picnometros de mercurio. 
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A porosidade dos rebocos depende da forma dos 

agregados e da quantidade de ligante pr.esente. Guan

to maior for a ·esfericidade dos gràos maior é a porosi

dade da argamassa A presença de ligante em grande 

quantidade e a amassadura com utensmos de ferro ou 

com espatula limitam muito a porosidade de urna arga

massa, que normalmente se situa entre 34% e 40%. 

Da porosidade depende também a capacidade de 

absorçào, o coeficiente de absorçào, a permeabilidade 

ao ar, à agua e ao vapor de agua. 

Capacidade de absorçao: é um indicador do 

comportamento de um materiai e da sua maior ou 

menar facilidade em absorver agua, que fica retida nas 

suas cavidades internas. Como é sabido1 a ascensào 

capilar esta ligada à evaporaçào dessa agua absorvida 

por ascensào. O nfvel maximo atingido pela franja capi

lar é determinado pelo estabelecimento de urna super

ficie saturada que garanta a evaporaçào de urna quan

tidade de agua igual à absorvida a partir do terreno. 

Permeabilidade: mede-se com instrumentos 

denominados permeametros. Os permeametros classi

ficam-se em duas categorias: a carga constante e a 

carga variavel. 

A permeabilidade de um revestimento é determinan

te para as condiçòes de conservaçào das alvenarias: 

urna grande permeabilidade permite à alvenaria respi

rar màs pode provocar urna elevada absorçào da agua 

das chuvas; urna permeabilidade muito reduzida impli

ca a formaçào de urna barreira de vapor, que provoca 

tensòes superficiais devidas ao gradiente de pressa.o 

entre o interior e o exterior, podendo levar ao descola

mento superficial, a condensaçòes internas e a urna 

alteraçào geral das condiçòes de equilfbrio. 

Coeficiente de permeabilidade "k": depende 

também da estrutura do meio poroso e da viscosidade 

do flu ido. Em geral é possfvel estabelecer urna correla

çào directa 'com a granulometria do materiai e com a 

coesào das partfculas simples. 

É também fundamental o parametro µ, que indica a 

resisténcia à difusào do vapor de agua. O valor µde um 

reboco tradicional varia entre 15-17 (nos rebocos desu

midificadores µ tem o valor aproximado de 12, enquan

to que nos rebocos cimentfcios se atinge o valor 20). 

Com testes de laboratorio, é possfvel estabelecer 

também a higroscopicidade de urna argamassa (feno

meno de vapor de agua provocado pela presença de 

elementos soluyeis), a condutibilidade térmica e as 

propriedades mecanicas. Os valores da resisténcia 

mecanica sào porém sé determinaveis com ensaios à 
rotura de provetes, que devem ser evitados, a menos 

que as provas experimentais nào sejam essenciais 

para a realizaçào da intervençào. As propriedades 

mecanicas dependem sobretudo do grau de coesào da 

massa, da presença de liumidade e do estado de alte

raçào. Por isso, estas caracterfsticas sào frequente

mente necessarias para orientar a realizaçào das pro

vas de resisténcia. Como valor indicativo, a resisténcia 

à compressa.o de urna argamassa de revestimento 

varia entre 2 e 3 N/mm2
, enquanto que a r~sisténcia à 

. flexào se situa entre 0,5 e 1,2 N/mm2 
• 

Com testes totalmente nào destrutivos (parametriza

çào Munsell) pode, por sua vez, especificar-se a cor da 

argamassa, apesar de estes testes se aplicarem sobre

tudo a revestimentos pictéricos. 

A caracterizaçào das propriedades ffsicas e qufmicas 

de um reboco é baseada na analise petrografica Os 

parametros ffsicos a ter em conta sào: densidade, peso 

especffico e granulometria 

A analise qufmica permite identificar e quantificar as 

substancias presentes. É real izada em amostras redu

zidas (alguns gramas) que sào analisadas com as mes

mas modalidades ja apresentadas para os materiais 

lapfdeos. 

TERCEIRO NiVEL 

Analisa as interacçòes com o ambiente e com as 

outras componentes tecnolégicas. Normalmente limi

ta-se a determinar as caracterfsticas ffsico-qufmicas do 

materiai, de modo a compreender melhor a sua com

plexidade, sem considerar os fenémenos interactivos. 

Em muitos estaleiros de restauro este tipo de analise é 

considerado suficiente para a realizaçào de integra

çòes e obtençào de bons enchimentos com argamas

sas e refechamento de juntas, retomar e repetir a com

posiçào da argamassa existente mesmo nas novas 

argamassas. A todos estes aspectos deve juntar-se a 

importancia que a amassadura e a aplicaçào podem ter 

no comportamento futuro de urna argamassa. 

Algumas operaçòes de diagnostico em argamassas 

podem no entanto ser muito complexas: por exemplo, é 

particularmente diffcil determinar o comportamento e o 

estado de interacçào ffsica entre as diversas camadas 

de um reboco. É possfvel, no entanto, realizar modelos 

de estudo que se aproximam notavelmente da realida

de mesmo que sempre com alguma aproximaçào. 

É bom recordar que todos estes parametros nào sào 

sempre obtidos somente com técnicas de diagnostico 

nào destrutivas e de facil aplicaçào. 

3 .2 .5 Madeiras 

Os ensaios de diagnostico em componentes ou ele

mentos de madeira serào destinados à determinaçào das 

caracterfsticas naturais dos materiais, à compreensào 

das condiçòes estaticas e à avaliaçào do estado de con

servaçào e das anomalias especificas da degradaçào. 



Os testes deverào basear-se numa primeira obser

vaçào ou exame visual atent? dos manufactos e das 

condiç6es da sua envolvente, na mediçào das caracte

rfsticas higrométricas do ambiente, no emprego de ins

trumentos capazes de determinar eventuais deteriora

çoes e na recolha de amostras do materiai que é 

objecto de deterioraçào. 

Para determinar a natureza das madeiras e, conse

_ quentemente, as condiç6es adequadas à manutençào 

de um estado de equilibrio, podera recorrer-se a técni

cas minimamente destrutivas, que preveem a recolha 

de urna quantidade reduzida de materiai. 

Exame visua l: sera.destinado a detectar a presen

ça de elementos e descontinuidades que poderào ser 

devidos a deformaçoes fisiol6gicas do materiai, ou ao 

desenvolvimento de processos de deterioraçào. 

Serào por isso anotados e indicados nos desenhos 

do levantamento: 

• distorç6es, inflex6es, curvaturas, fissuras; 

• manchas de bolor, esporos, zonas pulverizadas 

(o cheiro a moto podera ser util para localizar 

os ambientes onde estas patologias estejam 

presentes); 

• presença de furos e/ou de p6 de madeira 

devidos à actividade de insectos xil6fagos; 

• presença de larvas e/ou insectos mortos; 

• escamaçào dos diversos estratos de pintura 

e verniz; 

• manchas de humidade; 

• presença de n6s, esfoliaçào e outras alteraç6es 

da continuidade do materiai; 

• avaliaçào das condiçoes ·estaticas - consistira 

na definiçào do modelo estatico do elemento 

estrutural de madeira, na identificaçào dos 

elementos deteriorados e na avaliaçào dos 

elementos mais solicitados. 

O conhecimento do tipo de madeira e, consequen

temente, do seu peso especffico e das caracterfsticas 

de resistencia, permite urna analise direccionada 

segundo os valores limites da resistencia dos mate

riais e dos coeficientes de segurança estabelecidos 

pela legislaçào vigente. 

Sempre que a madeira seja empregue em estruturas 
capazes de exercer somente acç6es verticais sobre os 

apoios, a analise sera centrada especialmente no cal

culo das flechas e do varejamento dos elementos lon

gitudinais, verificando os n6s de ligaçào e as condiçoes 

de apoio e das entregas das vigas. No caso das asnas, 

deverào ser analisadas com especial cuidado as liga- . 

ç6es entre as pernas, os pendurais, as linhas ou tiran

tes horizontais e as escoras e o estado das mechas, 

respigas e sambladuras em geral. 

Para verificar estaticamente as estruturas de madei-

ra é necessario corrigir os valores da resistencia espe

cffica de cada espécie em funçào do teor de humida

de encontrado. 

Para a avaliaçào instrumental das caracterfsticas 

geométricas deverào ser usados extens6metros mecà

nicos e/ou electr6nicos, flex6metros e deform6metros. 

Para avaliar a coerencia do materiai com técnicas nào 

destrutivas podera recorrer-se à mediçào com instru

mentos de ultra-sons, que detectam descontinuidades 

e a presença de galerias no interior das estruturas. 

A nal ise do materia i : a analise de amostras de 

fibras degradadas permitira determinar o tipo de ata
que biologico em curso e estudar a resposta qufmica 

mais adequada. 

.A possibilidade de proceder a analises minimamen

te destrutivas permite conhecer, antes de mais, o tipo 

de madeira e a variaçào do teor de humidade em rela

çào aos limite~ que caracterizam urna determinada 

espécie. Destas informaç6es infere-se imediatamente 

o conhecimento de outros dados fisicos, tais corno o 

peso especffico aparente e absoluto, o Indice de poro

sidade e o teor em humidade. Testes efectuados em 

amostras da mesma espécie, sujeitos a ciclos de enve

lhecimento, podem ser usados para obter informaç6es 

complementares relativas à resistencia mecànica, aos 

valores de dilataçào em funçào das variaç6es térmicas 

ou' à capacidade de absorçào de agua:. 

Para identificaçào das espécies xil6fagas mais fre

quentes em Portugal devem ser consultados os Docu

mentos de lnformaçào sobre Deterioraçào de Materiais 

publicados em 1967 pelo Laboratorio Nacional. de 

Engenharia Civil: 

• IDM1 - lnsectos xil6fagos das construç6es -

T érmitas. Reticulitermes lucifugus (Rossi); 

• IDM2 - lnsectos xil6fagos das construç6es -

Carunchos Lyctus brunneus Steph; 

• IDM3 - lnsectos xil6fagos das construçoes -

Carunchos. Anobium punctatum (De Geer); 

• IDM4 - lnsectos xil6fagos das construç6es -

Carunchos Hylotrupes bajulus L. 

3.2.6 Metais 

Os elementos meta.Jicos poderào ser submetidos a 

duas classes de analises cognitivas: analises destinadas 

a·determinar a natureza do materiai e analises destina

das a avaliar a funcionalidade estrutural do mesmo. 

No caso dos metais, à excepçào de alguns aspectos 

da degradaçào do betào armado, o exame visual pode

ra ser ja suficiente para detecçào das patologias de 

degra~açào na sua globalidade. Por outro lado, para a 

determinaçào ·dos aspectos qufmicos sera necessario 

recorrer a testes e provas de laborat6rio. 
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Entre estas analises, as analises qufmicas e metalo

graficas minimamente destrutivas servem para estabe

lecer a composiçào qufmica do metal e das patinas. 

Efectuam-se amostras de dimensào muito reduzida, 

destinadas à obtençào de secçòes microscépicas e 

metalograficas (poucos gramas). As analises nào dife

rem, apesar da sua especificidade, das mineralégicas. 

Também para os metais em particular é aconselhavel a 

analise por difracçào aos raios X e a electrografia por 

emissào, que sào capazes de definir a composiçào dos 

· materiais cristalinos que se formam na superficie do 

manufacto corno consequencia das reacçòes patogé

nicas.' O conhecimento da composiçào qulmica dos 

metais e das substancias presentes na sua superficie 

podera facilitar a escolha dos produtos detergentes, 

que em muitos casos devem ser selectivos. 

Os ensaios estruturais consistem em provas nào 

destrutivas, corno a termografia, a gamagrafia, a radio

grafia por raios X, a fotografia (por infravermelhos e a 

luz rasante), e em provas minimamente destrutivas, 

corno a destinada à determinaçào da resistencia do 

metal, que preve urna importante amostragem. 

A termovisào, em particular, permite avaliar corno a 

temperatura se difunde numa estrutura e corno se 

efectuam as trocas térmicas com a envolvente. Estas 

alteraç6es determinam movimentos que podem ser de 

grande amplitude, podendo originar deslocamentos, 

sobretudo se os vfnculos e os nés nào se encontrarem 

em bom estado de conservaçào. 

O detector de metais, a n:iagnetometria, a termogra

fia, os ultra-sons, o radar e outras. técnicas podem aju

dar à determinaçào da posiçào de ferros de armaduras 

em estruturas de betào armado. 

As analises referidas deverào ser complementadas 

com a analise estatica das estruturas em que os metais 

se encontram inseridos. Para o efeito, devera ser reali

zado o calculo estatico e de resistencia dos materiais, 

tornando em consideraçào as caracterfsticas dos mate

riais (geométricas e qufmicas), as cargas actuantes, as 

tens6es admissfveis, as condiçòes dos vfnculos, apoios 

e nés, o sistema estrutural e as posslveis acç6es de 

incendio, sismos e aluviòes. A verificaçào da segurança, 

para ser valida, devera ser baseada num levantamento 

geométrico detalhado dos resultados dos ensaios e 

testes e, sempre que relevante, em ensaios de carga 

que podem também ter o valor de cert.ificaçào. 

3.2.1 Betoes 

Como para qualquer tipo de materiai, a analise das 

causas de degradaçào de manufactos em betào é 

complexa. Mas, para além de causas de tipo directo 

e/ou indirecto, existem, mais do que em qualquer outro 

materiai, causas intrfnsecas relacionadas geralmente 

com erros de projecto, ma execuçào, ma aplicaçào e 

ma protecçào. Em. muitos casos é mesmo posslvel 

constatar corno foram ignoradas as regras basilares da 

boa execuçào: a relaçào agua-cimento, a espessura 

minima de protecçào das armaduras em funçào da 

agressividade das condiç6es de exposiçào ambientai. 

O estudo dos fenémenos de degradaçào devera ser 

feito por fases, iniciado por urna primeira inspecçào 

visual seguida de um aprofundamento diagnéstico in 
situ e em laboratorio. 

Recolha dos dados de projecto e de execu· 

çao: informaçào relativa ao periodo de construçào, aos 

materiais usados, à detecçào dos primeiros sinais de 

degradaçào e às condiçòes ambientais de exposiçào e 

utilizaçào. Podera ser também recolhida informaçào 

relativa à época de construçào e às condiçòes dimati

cas durante a execuçào, identificados os dados relati

vos aos materiais usados (tipo de cimento, de agrega

do, de adjuvante, composiçào e dqsagem, tipo e 

dimens6es dos ferros de armadura, tratamentos super

ficiais), e recolhidas ir)dicaç6es sobre o desenvolvi

mento temperai dos sintomas de degradaçào e even

tuais tratamentos ou operaç6es de restauro aplicadas 

ao longo dos anos. 

Avatiaçao das condiçoes estaticas e de utili· 

zaçao: sera necessario avaliar a resistencia e estabili

dade do edificio inteiro, dos terrenos e das cargas de 

utilizaçào, de forma a detectar eventuais causas de 

degradaçào de natureza estatica. Podera por isso ser 

fundamental fazer um levantamento do estado fissura

tivo de todo o ediffcio e nào sé dos elementos em betào. 

lnspecçao visual: servindo-se de um detalhado 

levantamento fotografico e da restituiçào grafica da 

posiçào e tipologia das macropatologias detectadas 

visualmente, deverào ser indicadas as fissuras presen

tes: aberturas, frequencia (comprimento cumulativo em 

mmlm2), geometria (comprimento e espessura), exten

sào e regularidade; informaçòes sobre os ferros das 

armaduras descobertos e sobre a presença de man

chas de f~rrugem: extensào das areas envolvidas, fre

quencia, forma e aspecto, reduçào do diametro dos fer

ros, espessura de cobrimento, tipo de ferrugem (com

pacta, porosa); informaçòes sobre a delaminaçào e 

sobre a descolagem do betào: frequencia, espessura, 

aspecto, extensào, presença de incrustaçòes, eflores

cencias, sub-eflorescencias, zonas humidas. 

Testes in situ: Essencialmente de caracter nào 

destrutivo. 

Analise s6nica e ultra-s6nica: utilizam aparelhos que 

se baseiam na mediçào da propagaçào das ondas 

através do materiai ·e que sào capazes de detectar 



defeitos intemos nao visiveis (fracturas, fissuras, des
conlinuidades). sa.o empregues geradores de impulsos 
que, segundo a dimensao e da direcçao do som, emi
tem frequencias variaveis. A velocidade de propagaçao 
é influenciada pela degradaçao adiva, pela humidade, 
pela irregularidade, pelos defeitos presentes, pela nao 
uniformidade e pela presença de vazios. 

Analise magnotérmica: usa aparelhagem capaz de 
identificar a presença de ferros de armadura e a 
espessura relativa do cobrimento. 

Aml.lise esclerométrica: util para detectar a dureza 
superficial do materiai através de instrumentaçao 

especial. Podem assim ser localizadas areas de rnenor 
resistencia mecànica, que sera.o submetidas eventual
mente a testes de laborat6rio. 

Monitorizaçào do quadro fissurativo: utilizaçao peri6-
dica de fissurometros para mediçao periodica das 
eventuais fissuras de modo a identificar o processo de 
degradaçao (estatico ou dinamico, estavel ou em evo

luçào). 

ldentificaçao: ataque do anidrido carbonico: pode 
ocorrer pelo escorrimento ao longo da estrutura de 
aguas ricas em anidride carbonico (C02) ou por pene
traçao do C02 presente no ar através da camada 
superficial de beta.o (carbonataçào). No primeiro caso, 
é suficiente efectuar urna atenta observaçao visual da 
superficie do manufacto. No segundo, caso pode 
recorrer-se a um teste colorimétrico usando um solu
çào alcoolica de fenolftalefna. A soluçào pulverizada 
sobre urna amostra degradada muda de cor em funçào 
do pH: zon.as coloradas de rosa indicam um pH supe
rior a 9, zonas incolores, um pH inferior a 9 (tfpicas do 
beta.o carbonatado). O beta.o carbonatado, se humidifi
cado, nào é capaz de proteger os ferros de armadura e 
por isso sera removido. No caso em que se encontre 

humidade no betào, este podera ser co~servado, admi
tindo urna corrosào muito lenta das armaduras. 

Testes de laborat6rio: Avaliados e relacionados 

· todos os dados relativos às fases precedentes e esta
belecido um conjunto de hipoteses realistas sobre as 
causas de degradaçao, no caso de duvidas e de ser 
necessario um aprofundamento, podera optar-se pela 

recolha de arnostras a analisar em laboratorio. Estas 
analises sii.o, na sua maioria, uteis para confrontar as 
hipoteses colocadas durante as fases de diagn6stico 
de primeira aproximaçào, prever a evoluçao futura da 
degradaçào e consequentemente simular as fases de 
intervençao, definindo técnicas e materiais a empregar. 

Poderao assim ser efectuadas analises em amostras 
capazes de identificar patologias que diversamente 
nao seriam quantificaveis. 

Ataque de sulfatos: normalmente presente eni per
centagens muito baixas em relaçào ao peso do betào 

(de 0,4 a 0,6 %). Pode implicar danos consideraveis nos 
manufactos se presente em percentagens superiores 
em relaçào ao. teor fisiologico. A analise qufmica por si 
é pouco significativa porque permite obter resultados 
puramente quantitativos. Para verificar a formaçào de 
produtos responsaveis pelos fen6menos de degrada
çào do tipo expansivo sera indispensavel efeciuar urna 
analise qualitativa por difracçào dos raios X que confir
me a presença de compostos responsaveis pela acçào 

expansiva produzida pelo ataque de sulfatos. 
Ataque de cloretos: poderào ser efectuados testes 

colorimétricos, pulverizando sobre as amostras a anali

sar urna soluçào à base de fluorina e urna à base de 
nitrato de prata. As ~onas que adoptem a cor rosa claro 
sào as zonas que tiveram infiltraçòes de cloretos; a cor 
escura, as zonas nào penetradas. Deste modo é capaz 
de ser estabelecida a profundidade de penetraçào dos 
cloretos através da cobertura de revestimento, identifi
cando as partes de betào a remover, de modo a impe
dir a corrosào dos ferros. A analise qualitativa por 
difracçào aos raios X, a efectuar em laboratorio, permi
tira identificar com precisào o tipo de ataque, para 
poder definir conscientemente as modalidades da 
intervençào de conservaçào. 

3.2.8 Revestimentos 

A cor de urna argamassa é geralmente classificada 
em duas categorias: urna dita idiocromatica, determina
da pela cor natural dos materiais que constituem a arga
massa ou o seu acabamento pict6rico. A outra, chama
da alocromatica, porque resultante dos agregados ou 
dos pigmentos que se distinguem dos predominantes. A 
importància de tal classificaçào encontra a sua origem 
na pratica de determinaçào da estabilidade das cores. 
Na verdade as componentes alocromaticas sào fre

quentemente mais instaveis do que as idiocromaticas. 
A nomenclatura das cores faz referéncia ao sistema 

Munsell de classificaçào (em duas versòes) que se 
baseia na consideraçào de trés factores denominados 

hue, croma e value. 

• hue é a tonalidade da cor (vermelho, verde, ama
relo, azul, etc.), definida fisicamente corno croma

cidade ou croma; 
• . chroma é o numero de gràos colorantes em rela

çào ao cinzento; 
• value é a reflexividade. 

Munsell dispòs num cfrculo, cince cores principais: ver
melho (R), amarelo (Y), verde (G), azul (B), purpura (P). 

As combinaçòes destas cores dào cince tonalidades 
interrnédias: R-Y, G-Y, B-G, P-B e R-P. 

Estas dez cores podem combinar-se entre elas 

e formar 100 tipos de hue. 
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A origem dos pigmentos emp(egues nas argamas

sas ou nos revestimentos, é subdivfsivel .em pigmentos 

naturais e artificiais, minerais ou organicos. 

Os pigmentos naturais mais usados sào os seguintes: 

Branco: cal apagada (cré ou branco de Espanha, 

branco Meudon, branco de Champagne, branco Bugi

val); branco animai (obtido da calcinaçào e moagem de 

conchas, moluscos e cascas de ovo). 

. Preto: terra negra de Veneza (carbonato de calcio 

com ferro, manganes e argila), pirolusite, manganite, 

manganomelào. 

Amarelo; limonite (ocre amarelo), argilas (ocre), sul-

fatos. 

Azul: argilas, serpentina, hidroxido da alumfnio. 

Vermelho: hematite (ocre vermelho), argila (ocre). 

Verde: cloreto, talco, serpentina, sericite, escapolite . 

3.3 PESQUISAS I SONDAGENS 
PRELIMINARES 

3.3.1 Sondagens preliminares às 
intervençoes de desumidificaçao 

ldentifi.caçao das causas: a detecçào e a classi

f icaçào das causas que provocam o fenomeno pode

rào ser feitas utilizando urna série de ensaios, simples 

e de grau de complexidade adaptado a cada caso. 

O fenomeno podera ser facilmente identificado 

mesmo com urna simples observaçào visual tendo pre

sente as seguintes indicaçòes: 

a. Humidade do tipo asce:idente: é independente das 

estaçòes do ano, sobe pelas alvenarias até urna altura 

de cerca de 2-3 metros, impregnando-a em todo a sua 

espessura. Desaparece ao fim de um tempo 

relativamente longo, 3-4 anos, depois de se ter 

claramente eliminado a causa. Pode ser ?limentada 

pela falda freatica ou derivar de outras causas, tais 

corno aguas dispersas e perdas ocasionais. 

No primeiro caso, os valores da humidade 

sào identicos em todos os elementos das alvenarias 

construldas com materiais analogos; a altura 

da ascensào é constante no tempo e é nitidamente 
maxima nas zonas menos ensolaradas (Norte, 

Nordeste) ou ventiladas e minima nas mais 

expostas (Sul). O fen6meno é facilmente 

observavel noutros ediffcios realizados com 

caracterfsticas construtivas analogas, edificados 

na mesma zona. 

No segundo caso, o fen6meno apresenta-se 

concentrado s6 em algumas alvenarias ou partes de 

alvenaria; a altura de ascensào nào é constante no 

tempo (oscilaçòes anuais); o fen6meno verifica-se 

exclusivamente nm unico edificio ou em edificios 

adjacentes ou pelo menos muito pr6ximos uns dos 

outros. 

Um factor a considerar sempre é que a humidade s6 

tende claramente a subir, isto é, a tornar-se humidade 

ascendente, quando é originada numa coluna de agua 

que tem a sua base e origem na agua subterranea. 

Caso contrario, a prbpagaçào da humidade é do tipo 

gravitacional, dirigida para baixo; s6 se torna ascendente 

se a parede ou muro esta ja saturado na parte inferior. 

A humidade ascendente avança muito rapidamente 

nos primeiros decfmetros, depois sempre mais 

lentamente, porque a evaporaçào superficial o impede. 
Logicamente, quanto maior quantidade de agua se 

evapora de urna parede ou muro, mais se reduz a 

altura de ascensào. 

b. Humidade de condensaçào: é observavel todos os 

anos na mesma estaçào e encontra-se na superficie 

do edificio a qualquer altura ou nivei. É facilmente 

eliminavel através do ca/or e da ventilaçào, mas pode 

aparecer de novo com facilidade. Nestes casos é dificil 

fazer um diagn6stico, porque as manchas podem estar 

secas e a humidade de condensaçào pode confundir

·se· com outro tipo de humidade. 

c. Humidade de percolaçào: pode ser devida a 

condiçòes atmosféricas particulares (chuva, neve, 

neblina) ou a algerozes, telhados; tubagens pouco 

funcionais ou mesmo rotas. 

Humidade de agua da chuva: as causas das infiltraçòes 

podem ser multiplas: fissuras no reboco, separaçào de 

materiais de caracterfsticas diversas (por exemplo entre 

estruturas portantes e tamponamentos ou oclusòes), 

defeitos dos rebocos ( d~ composiçào ou de coesào 

entre reboco e suporte), degradaçào da argamassa, 

defeitos de ligaçào entre caixilhos e alvenarias. 

Se as infiltraçòes sào devidas a causas localizadas, 

também as manifestaçòes da humidade serào 

localizadas. A agua, pela sua mobilidade e migraçào 

continua, pode sempre reaparecer muito tange do 

ponto de penetraçào. Pelo con'trario, no caso em que 

as infiltraçòes sejam devidas a defeitos distribuidos 

ao longo do edificio, as manifestaçòes aparecem em 
toda a fachada, geralmente exposta à chuva batente. 

As manchas de humidade ligadas às precipitaçòes 

atmosféricas sào muito acentuadas no caso de 

chuva e tendem normalmente a desaparecer depois 

de um periodo de bom tempo. As manchas sào na 

sua maioria externas, dado que é muito improvavel a 

entrada da chuva nas a/venarias, a nào ser quando 

se esta em presença de ;achas ou fissuras. O grau 

de humidade é d~·crescente do exterior para o 
interior da alvenaria e de cima para baixo: a relaçào 



é inversa daquela que se obteria se se estivesse na 

presença de humidade ascensional. 

Humidade devida a perdas e roturas: pode manifestar-se 

em varias partes do ediffcio com manchas loca/izadas 

internas e externas. Quando a humidade é visfvel na pro

ximidade do ponto de infiltraçào é mais facil diagnosticar 

o problema e encontrar-lhe um remédio, mas é mais fre

quente que a mancha apareça longe da sua origem por 

causa da migraçào interna da agua. Na fatta de sinais 

bem visfveis e exaustivos (por exemplo, manchas locali

zadas, tubos de queda visive/mente fora de uso), é 

necessario proceder a uma inspecçào sistematica e pon

tual do perfmetro do ediffcio, verificando se poços, cis

ternas e esgotos se encontram em boas condiçòes ou 

se perdem visive/mente agua, inspeccionando as insta

laçòes de reco/ha, conduçào e evacuaçào das aguas 

das vias de comunicaçào e da chuva e verificando com 

instrumentaçào id6nea as perdas eventuais das tuba

gens. 

Nos ediffcios que nào sejam de construçào recente, 

o mais frequente é assistir-se a uma combinaçào 

16gica de causas: ascensào capitar, aguas dispersas, 

instalaçòes tecno/6gicas rotas ou inadequadas, 

divisòes mal ventiladas sào uma série de efeitos que 

contribuem de modo mais ou menos grave para a 
deterioraçào das alvenarias. 

3.3.1.1 Técnicas de me~içao de humidade 

Sera oportuno, antes de iniciar o projecto de inter

vençào destinado à eliminaçào do fenomeno de 

humidade e/ou das causas determinantes da patolo

gia, realizar um estudo destinado a determinar com 

precisào algumas caracterfsticas e peculiaridades do 

fenomeno. A pesquisa de diagnostico realizada no 

estaleiro, corno primeira fase de conhecimento dÌrec

to, devera oferecer garantias de economia, praticida

de e velocidade, usando aparelhos nào excessiva

mente complexos, de uso facil e aplicavel. lnstrumen

tos capazes de fornecer indicaçòes de caracter com

parativo, capazes de determinar a diferença de com

portamento entre urna alvenaria sà e urna doente do 

mesmo edificio. 

Sera também indispensavel conhecer o teor em 

agua presente na estrutura da alvenaria; esse valor 

esta ligado nào tanto à capacidade do materiai em 

absorver agua, mas sobretudo à sua capacidade em 

evapora-la mais ou menos rapidamente. 

Para urna alvenaria em tijolo burro, o nfvel maximo do 

teor em agua deve ser de 2,5-3,0% em peso; abaixo 

deste limite, mesmo que o ambiente seja ventilado, nào 

se produzem danos higiénicos nem às pessoas nem às 

coisas. 

Urna primeira analise diagnostica devera compreender: 

• as mediçòes higrométricas; 

• as mediçòes do teor em agua nas estruturas; 

• os detectores de condensaçào; 

• as mediçòes da temperatura do ar; 

• as mediçòes da temperatura superficial. 

Os tipos de analise diagnostica poderào ter a ver 

directa ou indirectamente com o manufacto em estu

do, de maneira absolutamente nào destrutiva, ou rela

tivamente destrutiva, através da recolha de amostras 

mais ou menos representativas. 

MEDlçOES HIGROMÉTRICAS 

OU DA HUMIDADE RELATIVA 

Os valores de humidade relativa deveriam, por 

norma, encontrar-se entre 35% e 70%; a humidade 

relativa exprime a relaçào percentual entre humidade 

efectivamente contida no ar, a urna dada temperatura, 

e a humidade maxima que pot~ncialmente poderia ser 

contida no ar, sempre à mesma temperatura. 

Os prindpios ffsicos sobre os quais se baseiam os 

instrumentos de medida sào: 

• a variaçào dimensionai de elementos orgànicos 

(cabelos, membranas, com a variaçào da humidade; 

• a variaçào da resistencia eléctrica de sensores 

realizados com massas de sais higroscopicos em 

funçào da humidade relativa; 

• a variaçào da impedància eléctrica de 

semicondutores em funçào da humidade relativa; 

• a formaçào de condensaçào sobre urna 

superfrcie em funçào da sua temperatura. 

Poderào ser usados geralmente, dois instrumentos: 

o higr6grafo de cabelo, derivado do higrometro de 

cabelo, do qual difere so pela possibilidade de registar 

imediatamente os dados relativos à humidade, através 

de um aparelho especial com tambor. É baseado na 

propriedade dos cabelos humanos e de certas fibras 

orgànicas de aumentarem ou diminufrem de compri

mente com a variaçào da humidade do ar. Os movi

mentos dos cabelos, oportunamente amplificados, sào 

guardados sob a forma de Indice numériço. 

O registe dos dados pode ser diario, semanal ou 

mensa!. Associado a um termometro com lamina bime

tal ica, pode fornecer também a temperatura do ar, 

transformando-se assim num termo-higrografo. 

Os limites do instrumento residem no facil desajuste 

a que é sujeito, pelo que se aconselha que seja tarado 

periodicamente cada tres meses. O seu uso no esta

leiro resulta extremamente util e pratico. 

O psic6metro é um instrumento suficientemente pre

ciso, pratico e funcional. É composto de dois termome-
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tros iguais, um com um bolbo livre e seco, o outro envol- . 

vido num pedaço de tecido que deve estar sempre 

molhado. Com urna ventilaçào ligeira acelera-se a eva

poraçào do tecido provocando o arrefecimento do 

bolbo do termometro molhado, enquanto que o outro, 

seco, se conserva insensfvel ao movimento do ar. A 

diferença de temperatura entre os dois term6metros 

sera tanto maior quanto mais forte é a evaporaçào da 

agua, isto. quanto mais seco foro ar. O intervalo térmico 

entre os dois term6metros permite calcular a humidade 

relativa do ar com muita precisào. O intervalo sera igual 

a zero quando a humidade atingir os 100%. O instru

mento nào é utilizavel com temperaturas pr6ximas aos 

zero graus centfgrados, pois o bolbo gelaria. 

Com a ajuda da tabela psicométrica pode imediata

mente estabelecer-se o teor higrométrico do ar. É pos

sfvel incorporar no instrumento um calculador electr6-

nico capaz de fornecer, para além da humidade relati

va, a temperatura do ar, a humidade absoluta e a tem

peratura de orvalho. 

MEDIDA DO TEOR EM AGUA 

Métodos indirectos: preveem o uso de instru

mentaçào absolutamente nào destrutiva, completa

mente respeitadora da matéria, a ser empregue em 

todo o estaleiro corno primeira analise cognitiva, indis

pensavel, mas frequentemente nào suficiente. 

Medidores de resistencia eléctrica: fornecem a 

leitura das variaç6es de resistencia eléctrica entre 

eléctrodos colocados na alvenaria. Essa resistencia é 

influenciada pela humidade: maior é o teor em agua e 

maior é a condutibilidade eléctrica. A medida pode ser 

efectuada s6 superficialmente e é pouco exacta, 

depende dos materiais e é muito influenciada pela pre

sença eventual de sais. Sào instrumentos praticos, 

ageis e rapidos, certamente uteis para efectuar urna 

primeira fase explorat6ria, desprezando a fiabilidade da 

mediçào exacta e avaliando os valores extremos da 

escala de referencia presente no instrumento. 

Medidores de leitura dieléctrica constante: 

baseiam-se na leitura da constante dieléctrica entre 

dois eléctrodos normalizados apoiados contra a alvena

ria. Como a agua tem urna constante dieléctrica 30 a 

40 vezes superior à dos outros materiais, sera facil que 

o ·instrumento detecte quantidades mesmo pequenas 

de agua presentes nos materiais de construçào. 

A medida é assim menos influenciada pela presença de 

sais, embora se trate sempre de urna mediçào superfi

cial, dificilmente aplicavel em superffcies rugosas e irre

gulares. 

Medidores a neutroes do teor em agua: podem 

ser empregues s6 em estudos limitados a pequenas 

superffcies ou zonas. Se se atravessar o materiai a estu

dar com um feixe de neutr6es, ou seja de microondas, 

observar-se-a urna atenuaçào da sua energia inicial por 

causa da agua contida no proprio materiai. Para fazer 

este tipo de mediç6es basta colocar um receptor em 

frente à fonte de emissào, no lado oposto ~ estrutura 

em exame (mediçào por transparencia), ou ainda no 

mesmo lado da fonte emissora (mediçào por reflexào). 

Métodos directos: preveem, obviamente, analises 

de laboratorio em amostras de alvenaria extrafdas 

mediante carotagem ou perfuraçào. Certamente uteis 

sempre que seja necessario dar respostas precisas de 

tipo quantitativo, sempre que as amostras tenham sido 

recolhidas em funçào das respostas quantitativas ja 

obtidas mediante testes nào destrutivos, com o objecti

vo de reduzir o risco de efectuar sondagens localizadas 

em pontos que se revelem depois nào representativos. 

Método ponderado: certamente o sistema mais 

preciso actualmente à disposiçào dos técnicos e ope

radores. 

O teor em agua de um materiai é determinado cal

culando a diferença entre o peso no estado humido e 

o peso no estado seco. O método fornece resultados 

exactos para cada amostra, mas nào é aconselhavel 

estabelecer um valor de referencia para toda a alvena

ria. Para obter resultados validos deve ser efectuada a 

recolha de muitas amostras através da carotagem com 

trépanos de baixa rotaçào (150 giros/min.) e para caro

tes profundas (superiores a 100 cm), com carotadoras 

em metal sinterizado. 

A recolha de amostras sera efectuada a alturas dife

rentes e em diferentes secç6es verticais da alvenaria 

(primeira amostra à superficie, a segunda amostra a 

15-20 cm de profundidade). As amostras sào imedia

tamente pesadas com balanças de precisào, sucessi

vamente exsicadas, (nào superando a temperatura de 

110°C) e de 'novo pesadas, avaliando, por diferença, a 

quantidade de agua contida no materiai. Esta quanti

dade sera referida em percentagem do peso ou do 

volume da amostra em exame. 

Método do carboneto de calcio: Se urna amos

tra de alvenaria é misturada com carboneto de calcio 

(CaC2), produz-se acetileno(C2H2) numa quantidade 

em relaçào directa com a agua presente na amostra. 

Forçando a reacçào em ambiente fechado é possfvel 

medir a pressào exercida através de um manometro. A 

produçào de acetileno é proporcional à quantidade de 

agua, que pode ser medida se se conhecer a quanti

dade normalizada de materiai analisado e de carbone

to de calcio. 



DETECTORES DE CONDENSAçAO 

Normalmente, as condiçòes favoraveis à observaçào 

da condensaçào sào sazonais, mas podem também ser 

de curta duraçào. É um fenomeno diffcil de observar no 

acto. Existem para o efeito detectores que, ligados a um 

registador, permitem conhecer a frequencia e a duraçào 

do fenomeno. 

Detectores de condensaçao e embaciamento: 

permitem medir a atenuaçào que um feixe de luz infra

vermelho sofre depois de ter atingido urna pequena 

lamina metalica colocada sobre a superficie em exame. 

Se existir condensaçào, a agua depositada sobre a 

pequena lamina absorve parte do feixe de infraverme

lhos que a atinge e o detector assinalar urna reduçào 

da intensidade do feixe reflexo. 

Detectores de condensaçao de variaçao de 

resisténcia: o seu funcionamento é baseado no prin

cipio de que a resistencia eléctrica que passa entre 

dois eléctrodos, muito proximos entre eles e ligados 

por urna pequena base isolante de baixa inércia térmi

ca, fixada à parede, tende a baixar abruptamente com 

o fenomeno de condensaçào da agua na base que une 

os eléctrodos. Na pratica, se a resistencia entre os dois 

eléctrodos é elevada, a pequena base permanece seca 

e por isso nào se esta em presença de condensaçào. 

É preciso ter cuidado de modo a que a pequena base 

seja limpa e livre de sais, porque senào serào detectados 

fenomenos de higroscopicidade e nào de condensaçào. 

MEDlçAO DA TEMPERATURA DO AR 

Term6metros de mercurio ou de alcool: instru

mentos universalmente conhecidos, baseados no prin

cipio da dilataçào térmica dos elementos. Normalmen

te usados em laborat6rio para tarar e afinar outros 

tipos de instrumentos. 

Term6metros com làmina bimetalica: o princi

pio de funcionamento baseia-se na deformaçào sofri

da por urna lamina bimetalica, quando se varia a tem

peratura. A lamina é composta de duas tiras metalicas 

sobrepostas e soldadas entre elas, com diferentes 

coeficientes de dilataçào térmica. É um instrumento 

robusto de precisao reduzida. 

Term6metros de termopar: instrumentos optimos 

para registos de temperatura prolongados no tempo. 

Duas junçòes de dois metais diferentes sàÒ conser

vadas a temperaturas diferentes, de modo a que entre 

elas se estabeleça urna diferença de potencial. Se urna 

das duas junçòes é conservada a urna temperatura 

conhecida, podera conhecer-se a temperatura da 

outra, medindo a diferença de potencial. É um instru

mento estavel no tempo, nào sujeito a envelhecimento, 

capaz de registar mesmo medidas puntiformes, porque 

o elemento sensfvel é a junçào de dois fios finfssimos. 

A desvantagem destes aparelhos reside na dificuldade 

de conservar constante a temperatura de referencia. 

Term6metros a termistores ou semicondutores: 

a temperatura é medida através de um sensor consti

tufdo por um elemento que varia a sua reslstencia ao 

variar a temperatura. Conhecendo a resistencia eléctri

ca podera calcular-se a temperatura do ar. É actual

mente um d~s instrumentos mais uteis e praticos, dada 

a facilidade e a precisào com que hoje se pode medir 

urna variaçào de resistencia eléctrica. 

MEDIDA DA TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Oualquer instrumento que meça a temperatura do ar 

pode medir também a temperatura superficial, desde 

que se estabeleça um contacto perfeito entre o ele

mento sensfvel e a estrutura, sem que o termometro 

seja influenciado pela temperatura do ar. Podem, para o 

efeito, ser usados termometros de termopar, de termis

tores ou com semicondutores. Para limitar a influencia 

da temperatura do ar, o elemento sensivel é inserido 

num eone de argila previamente aplicado sobre a super

ficie da alvenaria 

Para medir a temperatura interna de urna estrutura 

de alvenaria basta inserir o elemento sensfvel no interior 

de um furo de dimensòes convenientes, tendo o cuida

do de se preencher o turo, em todo o seu comprimen

te, com materiai compacto, de modo a que a mediçào 

nao seja influenciada pela temperatura externa do ar. 

Os termometros por raios infravermelhos sào instru

mentos especificos para medir a temperatura superfi

cial dos materiais. Se esses raios forem dirigidos por 

meio de um sistema optico de forma a incidirem num 

termometro a termopar de alta amplificaçào, pode 

conhecer-se instantaneamente a temperatura do corpo. 

3 .3 .2 Sondagens prellminares 
à lntervençio de conservaçio 

O diagnostico das alteraçòes devera ser baseado 

essencialmente na mediçào de urna série de caracte

rlsticas do materiai e na analise dos produtos de altera

çào, em associaçào com analises petrograficas e 

ambientais. 

As analises de laborat6rio serào efectuadas com 

amostras recolhidas do edificio em zonas escolhidas, 

sempre que estas apresentem um certo tipo de altera

çào. A recolha das amostras deve ser efectuada com 

conhecimento de causa depois de um exame visual 

atento e com indicaçào precisa nos desenhos do 

levantamento e da localizaçào das zonas de amostra

gem. Em todos os casos, as amostras deverào: 
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• ser obtidas so depois de autorizaçào prévia da 

Entidade que tutela o manufacto, sendo definidos 

tempos e modalidades; 

• ser recolhidas p~r quem realizar as analises 

ou na sua presença; 

• ser mapeadas e esse mapa ser depositado junto 

da Entidade que tutela o manufacto; 

• evitar deturpar esteticamente o manufacto; 

• ser realizadas em superficie ou em 

profundidade, sempre que possfvel nas duas 

condiçòes e na mesma posiçào . 

A amostragem em superficie deve ser efectuada 

com o auxmo de bisturi (ou de escopro) e de pincéis 

macios, pois trata-se, geralmente, de materiai pulveru

lento, incoerente e coerente. 

A amostragem em profundidade devera ser efec

tuada com carotadora a seco e de baixa giraçào, de 

forma a evitar o sobreaquecimento; mediante carota

gem humida, em casos extremos, devera sempre pro

curar-se nào alterar os resultados das analises suces

sivas por causa do uso da agua de arrefecimento. 

Depois de recolhidas as amostras, estas deverào ser 

fechadas hermeticamente em recipientes de materiai 

inerte, tendo o cuidado, previamente, de os pesar e eti

quetar. É necessario medir imediatamente, se posslvel 

na obra, o teor em agua livre da amostra. 

Urna vez que as amostras a analisar provem nào so 

de zonas nas quais as alteraçòes se manifestam, com 

morfologias diversas, corno também de quotas e nfveis 

diversos, de modo a obter informaçòes sobre a exten

sào e a entidade do materiai alterado, indica-se de 

seguida urna lista de testes e analises que sào mais 

frequentemente efectuadas. 

A observaçào por transparencia ao microscopio 

mineralogico de secçòes finas e de secçòes polidas 

podera permitir estudos sobre a natureza dos minerais 

e dos diversos produtos de alteraçào, os componentes, 

o modo corno eles se encontram combinados, a 

dimensào média dos cristais, os espaços vazios entre 

eles, a presença de fracturas inter e infracristalinas. 

Para o efeito, é usado corno instrumento o microscopio 

com luz polarizada, no qual se estudam secçòes de 

materiai reduzidas mecanicamente a placas finlssimas 

de 0,03 mm de espessura. As secçòes polidas sào 

obtidas da mesma maneira, mas urna das suas faces é 

polida mecanicamente corno um espelho. 

lnformaçòes sobre a morfologia e sobre a estrutu

ra do materiai poderào também ser obtidas com o 

microscopio electronico de varrimento (SEM). Com 

este tipo de analises morfol6gico-estruturais, efec

tuadas com o auxnio da microscopia 6ptica e electro
nica, utiliza-se urna outra técnica para conhecer nào 

sé a natureza dos materiais, mas também os seus 

produtos de alteraçào. Trata-se da difracçào por raios 

X, que permitira detectar as diferentes fases cristali

nas presentes nos diversos materiais. É necessaria 

urna quantidade minima de materiai (de 100 até 0,1 g) 

que nào tenha perdido a minima quantidade de agua, 

pois com esta analise é posslvel reconhecer sais a 

diversos graus de hidrataçào. 

A presença dos sais hidratados, com os seus feno

menos ciclicos de dissoluçào/cristalizaçào e desidrata

çào/hidrataçào, é fundamental para o processo de 

alteraçào de muitos materiais. Como, para além disso, 

a alteraçào dos materiais constituintes dos edificios 

esta sempre ligada às condiçòes ambientais em que 

estes estào imersos, todas as analises do materiai 

deverào ser postas em confronto com as ambientais, 
em especial com as obtidas com o controlo meteorolo

gico, climatico e de poluiçào. 

3 .3.3 Estudo dos materiais in situ 

O estudo in situ sera especialmente necessario para 

dar as indicaçòes sobre os critérios operativos a seguir 

em eventuais fases de consolidaçào; o estudo devera 

responder a alguns requisitos principais: 

• comparaçào dos valores das propriedades 
qufmicas e fisicas das alvenarias 

(por vezes entre partes aparentemente sàs, 

mas na realidade ja alteradas); 

• comparaçào e avaliaçào da evoluçào no tempo 
das caracterfsticas qufmicas e ffsicas dos 

materiais em relaçào ao parametro tempo; 

• determinaçào das caracterlsticas acima 

mencionadas no exterior e no interior das 

estruturas de alvenaria em funçào das diferenças 

climaticas. 

As mediçòes possfveis para intervençòes in situ, sào: 

• velocidade de propagaçào do som; 

• mediçào da coesào e da aderencia das 

argamassas e dos paramentos; 

• determinaçào da distribuiçào do teor em agua; 

• testes de permeabilidade; 

• estudo da estabilidade da estrutura. 

Mediçoes com ultra-sons: antes de proceder a 

qualquer operaçào de consolidaçào duma alvenaria, 

sera necessario conhecer a resistencia e o estado de 

coesào entre a argamassa e os tijolos. 

Para esse fim sera possfvel efectuar um teste com 
o uso de ultra-sons, para a avaliaçào das caracterfsti

cas da referida estrutura de alvenaria. O método 

baseia-se no principio de que o som passa mais rapi

damente em materiais compactos e resistentes; em 

materiais pouco compactos, porosos ou fissurados, a 

velocidade do som obtida é mais baixa. O emprego de 

ultra-sons permite a classificaçào de varios materiais 



com base na sua densidade e no seu grau de homoge

neidade. Esta tecnologia permite também detectar fis

suras, reconhecer diferenças no aparelho de alvenarias 

rebocadas, realizar o controlo das juntas de argamassa, 

a aderencia dos rebocos, etc. 

O procedimento nào altera de maneira nenhuma a 

estrutura em an~lise. Sera, no entanto, fundamental, a 

escolha justa das bandas de frequencia (entre 20 kHz 

e até 1000 kHz) a empregar, em especial sempre que 

se esteja em presença de superflcies pintadas a fres

co ou de bronzes de grande valor. 

Mediçào da coesào: A preparaçào do provete 

consistira na pratica, de urna carotagem do materiai 

em analise, com urna coroa diamantada e um disco de 

diametro de 5 cm. Cada carote cilindrica assim obtida 

(aderente ao restante materiai por meio da superficie 

da sua base), sera ligada a um aparelho de tracçào 

dotado de um parafuso com cabeça desatarraxada 

A força de tracçào sera aplicada até que, com um 

aumento graduai da sua intensidade, a carote nào seja 

arranca da. 

Sendo a força de tracçào exercida pelo parafuso 

bem determinada e conhecida ~ area da base da caro
te, sera facil determinar o valor (em kg/cm2) de ade

rencia do provete ao seu substrato. 

Determinaçào do teor em agua: ensaios deste 

tipo serào efectuados com o chamado provete de per

meabilidade, instrumento plano que se apoia contra os 

paramentos. Depois de instalado o provete, este é 

enchido de agua através da abertura que se encontra 

na sua extremidade. O nivei de agua é mantide cons

tante através de um tubo graduado que permite com

pensar o fluxo de agua que se perde através da pare

de. A mediçào da percolaçào através da parede e a 

ava!iaçào dos varios intervalos de tempo, permitira a 

avaliaçào da permeabilidade da alvenaria à agua. 

Estudo da estabilidade da estrutura: o estudo 

da variaçào dimensionai das fissuras sera efectuado 

com aparelhos de medida fiaveis, capazes de determi

nar a variaçào de comprimente com urna precisào de 

milésimos de milfmetro. Para este fim, poderào ser 

usados: testemunhos de gesso, micr6metros 6pticos, 

extens6metros, flex6metros, clin6metros, etc. Com 

estes instrumentos podera ser avaliada: 

• a estabilidade da estrutura; 

• a relaçào entre movimentos relativos de partes da 

estrutura e os fen6menos de degradaçào. 

Partindo destes dados podera estabelecer-se o 

seguinte: 

• se as variaçòes dimensionais das fissuras sào 

alternadamente contracçòes e dilataçòes, a 

origem pode ser devida à migraçào da agua 

por capilaridade ou por evaporaçào; 

• se a largura das tissuras aumenta no tempo, 

a causa é·provavelmente de natureza estatica 

Poderào também ser realizados in situ outros tipos 

de ensaios capazes de determinar as caracterfsticas 

ffsico-qufmicas das alvenarias. Entre eles, ja foi citado 

o esclerémetro, ao qual podera ser associado um 

ensaio s6 parcialmente destrutivo. Este ensaio é 

baseado no uso de macacos planos, para determinar 

as caracterfsticas de deformabilidade de amostras de 

alvenaria de dimensòes notaveis, o estado de solicita

çào presente originalmente na alvenaria e também 

determinar as caracterfsticas de deformabilidade, 

sendo capaz, em alguns casos, de definir o limite de 

resistencia à compressào da propria alvenaria sempre 

que tor atingido um limite de deformabilidade previa

mente estabelecido (ver 3.1 - Ensaios mecànicos). 

3 .3 .4 Ensalos prelimlnares à 
consolidaçio dos materiais 

Para verificar a possibilidade de urna intervençào 

correcta de conservaçào dos materiais ceràmicos e 

sobre pastas porosas em geral, sera oportuna a reali

zaçào de testes capazes de dar a conhecer de forma 
aprofundada a natùreza ffsico-qufmica dos materiais . . 

O conjunto mfnimo de testes que devera ser efec

tuado dev!'!ra incluir os seguintes: absorçào de agua, 

porosidade, carga de rotura à compressào, antes e 

depois do tratamento com materiais consolidantes. 

Absorçào de agua: o teste sera efectuado 

mediante imersào das amostras em agua por 24 horas, 

para depois ser medido o aumento de peso verificado, 

correspondente à agua absorvida. Os valores de 

absorçào mais elevados (para o mesmo materiai) 

deverào referir-se sempre a materiais que ja apresen

tem um certo grau de alteraçào. 

Medi da da porosidade: a ·medida da porosidade 
sera efectuada com porosfmetro de mercurio. 

Testes com resinas: em provetes de materiai, 

serào efectuadas provas de absorçào de diversas resi

nas consolidantes antes da escolha definitiva da resina 

a empregar. Estes testes deverào permitir avaliar a 

capacidade de consolidaçào e penetrabilidade por 

absorçào capilar. Os provetes serào imersos parcial

mente numa soluçào da resina a examinar; esta, por 

capilaridade, embebera o materiai. 

Depois de um periodo de tempo definido, sera ava

liada a diferença de peso devida à impregnaçào por 
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parte da resina. Como a resina sé é aplicada depois de 

convenientemente dilufda, antes da avaliaçào da quan

tidade absorvida sera necessario esrerar que o sol

vente se tenha evaporado completamente (avaliaçào 

do residuo seco). 

Ensaios em amostras tratadas: para avaliar a 
eficacia do tratamento de consolidaçào, a oportunida

de da escolha de urna determinada resina e o modo 

correcto de aplicaçao, sera oportuno repetir os testes 

descritos anteriormente, a partir de amostras previa
mente tratadas. 

Poderào ser efectuados testes complementares 
para avaliar· a correcçao da intervençao. De forma 

resumida, estes testes consistem normalmente em: 

• envelhecimento artificial mediante ciclos de gelo 

e degelo e ciclos de cristalizaçao de sais soluveis; 

• ataques acidos mediante spray de soluç6es de 

acido sulfurico e/ou clorfdrico, em condiçoes 

termo-higrométricas diversas; 

• exposiçao à radiaçao ultravioleta; 

• mediçao da absorçao de agua em fase de vapor; 

• mediçao da absorçao da agua por capilaridade. 
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4. MODOS DE EXECUçAO 
DE CADA CATEGORIA 
DE TRABALHOS 

4.1 TRABALHOS PRELIMINARES 

4.1.1 Demoliçoes e remoçoes 

As demoliçòes de alvenarias e betòes, de fundaçòes 

e subfundaçòes, seja por rotura parcial ou tota!, assim 

corno a eliminaçào de estados crfticos de desabamento, 

mesmo na presença de elementos de grande valor his

t6rico arquitect6nico, serào efectuadas com o maximo 

cuidado e s6 depois de tomadas tod_as as devidas pre

cauçòes. Deverào por isso ser realizadas com ordem, de 

modo a nào danificar as alvenarias residuais, prevenir 

qualquer acidente com os operarios, evitar inc6modos, 

danos colaterais e disturbios. As demoliçòes limitar-se

-ào exclusivamente às partes e volumes descritos. 

Sera proibido lançar os materiais de cima para baixo; 

deverào ser transportados para baixo com meios fia

veis, de modo a nào provocar danos nem o levanta

mento de poeiras. 

Toda a zona operativa (interna ou externa ao estalei

ro) devera ser conveniente e oportunamente delimita

da, sendo as passagens devidamente indicadas e pro

tegidas. 

O Adjudicatario devera proceder ao escoramento e à 
garantia da segurança provis6ria, através de todas as 

obras provis6rias necessarias, de todas as porçòes do 

edificio ainda lntegras e/ou em risco de desabarem 

para as quais nào sejam previstas obras de demoliçào. 

Urna atençào especial devera ser dada para evitar 

que ·sejam criadas zonas de instabilidade estrutural. 

Todos os materiais reutilizaveis provenientes das 

demoliçòes, e sempre que nào especificado diversa

mente pela Fiscalizaçào, ficarào na posse do Dono da 

Obra. Deverào ser livres de entulho, Jimpos e armaze

nados nos locais de deposito que seràç> indicados pela 

Fiscalizaçào. No armazenamento serào tomadas todas 

as cautelas para evitar a sua deterioraçào nas fases de 

limpeza e de transporte. 

Para todos os efeitos, todos os materiais provenien

tes de demoliçòes deverào ser sempre transportados 

pelo Adjudicatario para fora do estaleiro, para os locais 

indicados ou para os aterros publicos. 

Deverào ainda ser. observadas todas as normas para 

prevençào dos acidentes nos locais de trabalho, em 

particular o Dee. Lei n° 347/93 de 1 de Outubro e a 

Portaria 987/93 de 6 de Outubro, que estabele~em as 

precriçòes mlnimas de segurança e saude nos locais 

de trabalho. 

4.1.2 Escavaçoes em geral 

As escavaçòes em geral para qualquer trabalho, 

executadas manualmente ou com meios mecànicos, 

deverào ser realizadas segundo os desenhos de pro

jecto e as prescriçòes especiais que serào definidas no 

decorrer da obra pela Fiscalizaçào. 

Na execuçào de escavaçòes gerais, o Adjudicatario 

devera proceder de modo a impedir o desabamento 

das paredes de escavaçào e o deslize das terras e fica

ra totalmente responsavel por eventuais danos a pes

soas e a obras e a proceder a seu encargo à remoçào 

dos materiais desabados que tenham deslizado ou que 

apresentem problemas de contençào em geral. 

O Adjudicatario devera ainda tornar a seu cargo o 

desvio das aguas escoadas à superficie do terreno 

para impedir que estas se infiltrem, vertam ou trans

bordem nas escavaçòes. 

Os materiais provenientes das escavaçòes em geral, 

sempre que nào sejam utilizados, ou nào considerados 

adequados ao uso noutros trabalhos, segundo parecer 

da Fiscalizaçào, deverào ser transportados para os 

aterros publicos sanitarios fora do estaleiro, ou para 

areas que o Adjudicatario devera disponibilizar a seu 

cargo e expensas. 

· Sempre que os materiais provenientes das escava

çòes se destinem a ser usados no enchimento de 

outras zonas escavadas ou na construçào de novos 

aterros, deverào ser depositados provisoriamente em 

lugar adequado, depois de prévia aprovaçào pela Fisca

lizaçào, para depois serem usados em tempo oportuno. 

Os materiais provenientes de escavaçòes e deposi-
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tados provisoriamente nào deverào nunca constituir 

urna despesa para os trabalhos em curso, nem prejudi

car de maneira alguma propriedades publicas ou priva

das e jamais impedir o fluxo das aguas escoadas à 

superficie. 

A Fiscalizaçào fara retirar e pagar ao Adjudicatario, os 

materiais depositados em contravençào às preceden

tes disposiç6es. 

4.1.3 Terraplanagens 

Entende-se por escavaçéies em desaterro as neces

sarias à terraplanagem ou modelaçào do terreno sobre 

o qual deverào surgir as construçoes, aos cortes de ter

raplenos, à criaçào de patios, jardins, caves, planos de 

apoio a plateias de fundaçào, pavimentos sobrelevados 

ventilados, rampas em escavaçào ou zonas de estradas 

em escavaçào, etc.; e, em geral, às escavaçòes realiza

das a secçào aberta sobre urna vasta superficie onde 

seja possfvel a remoçào das terras sem elevaçào das 

mesmas, mesmo que para o efeito seja necessaria a 

criaçào de rampas provis6rias. 

Serào também consideradas escavaç6es em desater

ro as que se revistam das caracteristicas anteriormente 

referidas, mesmo que tenham a ver com terrenos a um 

nivei inferior ao nivei natural do terreno, ou do nivei rodo

viario de projecto (se este tor inferior ao primeiro). 

As referidas escavaçòes serào executadas com os 

instrumentos, maquinaria e cuidados necessarios para 

evitar danos nas estruturas adjacentes. 

Sempre que estas escavaç6es sejam mal executadas 

e provoquem lesòes em estruturas adjacentes, estas 

ultimas deverào ser reparadas a encargo total do Adju

dicatario. 

4 .1.4 Escavaçoes para fundaçoes 

Entende-se por escavaçòes para fundaçòes, em 

geral, as que apresentam a forma de caixa e que pos

suem secçào reduzida, e sào necessarias à e~ecuçào 

das sapatas e pilastras de fundaçào propriamente ditas. 

Sào também consideradas escavaçòes para fundaç6es 

as destinadas a esgotos, fossas, condutas e valas de 

escoamento de aguas. 

Critério de mediçao: mediçào por metro cubico. A 

largura medida é a largura nominai (isto é, a largura das 

sapatas a construir). A largura é medida desde o fundo 

da escavaçào até à cota projectada do terrapieno. 

Seja qual tor a natureza e qualidade do terreno de 

fundaçào, estas escavaçòes deverào ser levadas até à 

profundidade que a Fiscalizaçào indicar no momento da 

sua execuçào, tornando em consideraçào as normas e 

leis vigentes relativamente a terrenos e critérios de exe

cuçào das obras de contençào e de fundaçào. 

As profundidades que forem indicadas nas peças 

desenhadas do projecto de execuçào sào, por isso, sim

plesmente indicativas e a Administraçào reserva a 

piena liberdade de as variar na medida que achar mais 

conveniente, sem que o Adjudicatario possa exigir algu

ma excepçào ou indemnizaçào especial, tendo s6 direi

to ao pagamento do trabalho realmente efectuado, 

segundo os preços estabelecidos para as varias pro

fundidades a atingir. É absolutamente proibido ao Adju

dicatario iniciar as obras em elevaçào sem que a Fisca

lizaçào tenha verificado e aceite os planos e as cotas de 

fundaçào. 

Os planos de fundaçào deverào ser geralmente hori

zontais e de nivei, mas, na presença de estratos de ter

renos de fundaçào inclinados, deverào, a pedido da Fis

calizaçào, ser dispostos em degraus e apresentar con

tra-inclinaçòes bem determinadas. 

Executados os trabalhos de fundaçào, as escavaççies 

que tenham sido realizadas no seu perimetro deverào 

ser de novo preenchidas e compactadas, a expensas do 

Adjudicatario, com o mesmo materiai escavado, até ao 

nivei do terreno inicial. 

As escavaçòes para fundaçòes deverào, sempre que 

necessario, ser seguramente entivadas, contidas e 

armadas convenientemente, de modo a garantir com 

margem de segurança elevada a integridade fisica dos 

operarios e impedir a queda, deslize ou libertaçào de 

qualquer materiai durante a abertura dos caboucos, 

tanto das escavaçòes corno da realizaçào propriamen

te dita das sapatas, maciços de encabeçamento, pilas

tras e muros de contençào. 

O Adjudicatario é responsavel por todos os danos 

causados aos trabalhos, pessoas e propriedades publi

cas e privadas que possam ocorrer por.falta ou insufi

ciente escoramento e amarraçào das ditas escavaçoes. 

Estes trabalhos de segurança devem ser executados 

por iniciativa propria do Adjudicatario, que devera 

observar todas as precauçòes necessarias e nào se 

recusar, seja sob que pretexto, a observar as prescri

çòes nesta maté~ia que eventualmente lhe sejam 

impostas pela Fiscalizaçào. 

Durante a execuçào propriamente dita das funda

çées , o Adjudicatario podera ir recuperando as madei

ras e outras cofragens, desde que estas nào façam 

parte integrante da obra a realizar e, nesse caso, pas

sem a constituir propriedade da Administraçào. As 

cofragens que a Fiscalizaçào considere que nào podem 

ser removidas, por poderem constituir um perigo ou 

danificar a obra em execuçào, deverào ser abandona

das nas pr6prias escavaç6es. 



4.1.5 Escavaçoes para levantamento 
e reconhecimento 

Estas operaçòes serào efectuadas unica e exclusi

vamente a pedido e sob a orientaçào da Fiscalizaçào, 

seguindo as indicaçòes e procedimentos de execuçào 

expressos pela Fiscalizaçào e/ou por urna equipa téc

nica designada para o efeito. Os detritos e as camadas 

vegetais de deposito recente serào removidos com a 

maxima atençào antes de serem efectuadas pequenas 

sondagens para determinar a cota dos pavimentos 

inferiores, para evitar danos e roturas nos materiais 

que os componham. As remoçòes dos materiais serào 

efectuadas sempre manualmente, excepto prescriçòes 

contrarias da Fiscalizaçào relativas a meios mecanicos 

adequados. Todos os materiais excedentes deverào ser 

transportados para fora do estaleiro, a cargo do Adju

dicatario, e sé depois de esse transporte ser autoriza

do pela Fiscalizaçào. 

4.1.& Escavaçoes arqueologicas 

Poderào ser efectuadas sé depois da area do esta

leiro e de trabalho ser bem delimitada e terem sido 

obtidas as autorizaçòes pelas autoridades competen

tes de tutela dos bens a escavar e sé sob vigilancia e 

indicaçào das autoridades e técnicos nomeados para o 

efeito. Serào efectuadas manualmente, com a maxima 

atençào e cuidado por parte de pessoal especializado 

e adequadamente equipado com instrumentos e uten

smos. As escavaçòes serào diferenciadas segundo o 

tipo de terreno e a posiçào .das estruturas emergentes 

e enterradas, segundo a forma e a secçào de escava

çào e as caracterfsticas das construçòes existentes e 

dos achados. Poderào ser levadas a cabo operaçòes 

com diferentes nfveis de precisào na peneiraçào das 

terras, na triagem e selecçào dos materiais, na limpe

za, catalogaçào e acondicionamento de todos os acha

dos em caixas e/ou recipientes adequados. 

Ficarào a cargo do Adjudicatario todas as operaçòes 

de apoio e assistència técnica durante as fases de 

implantaçào e piquetagem da area de escavaçào, da 

colocaçào de mestras e referentes topograficos, da 

recuperaçao, da custodia e da armazenagem dos 

materiais em locais convenientes. 

4.1.1 Escavaçoes subaquaticas 
e ensecadeiras 

Sempre que, mesmo observando as normas vigen

tes, o Adjudicatario nào seja capaz de desviar as aguas 

de infiltraçào das escavaçòes em geral e de fundaçào, 

cabe à Fiscalizaçào, caso a caso, e quando o conside-

re oportuno, ordenar a execuçào de escavaçòes suba

quaticas, ou mesmo a execuçào de ensecadeiras. 

Sào consideradas corno escavaçòes su.baquaticas 

somente as que sejam executadas em agua a profun

didade superior a 20 cm, abaixo do nfvel constante que 

seja estabelecido corno nivei das aguas de nascente. 

Este nfvel sera definido depois de um esgotamento 

parcial da escavaçào por meio de bombagem ou da 

abertura de canais de drenagem. O volume de escava

çào a realizar na agua até urna profundidade inferior a 

20 cm do seu nfvel constante sera. por isso, conside

rado corno escavaçào em presença da agua, mas nào 

corno escavaçào subaquatica. Sempre que a Fiscaliza

çao exija a manutençào das escavaçòes a seco, seja 

durante a escavaçào, seja durante a execuçào das 

obras de fundaçào e em elevaçào, os trabalhos de 

secagem serào realizados de maneira economica. e o 

Adjudicatario, se exigido pela Fiscalizaçào, sera obriga

do a fornecer as maquinas e os operarios necessarios 

à execuçào das referidas operaçòes. 

O Adjudicatario devera adoptar todos os melhores 

procedimentos para evitar a erosào e a lavagem das 

argamassas quando efectuar operaçòes de secagem 

durante a execuçào de alvenarias, estruturas em 

madeira. aço ou betào armado. 

4 .1.a Aterros e escavaçoes 

Para qualquer obra de aterro, ou no preenchimento 

de vazios entre os taludes e as construçòes, até às 

cotas prescritas pela Fiscalizaçào, serào empregues à 

excepçào dos casos que se seguem, até à exaustaçào 

completa, todos os materiais provenientes das escava

çòes de qualquer tipo ja realizadas durante os traba

lhos, sempre que estes estejam disponfveis e sejam 

adequados, segundo a opiniào da Fìscalizaçào, para a 

execuçào dos aterros. 

Quando se esteja em presença de urna falta parcial 

ou total do materiai de aterro ja mencionado,.este deve 

ser obtido onde o Adjudicatario considere mais conve

niente, depois de esse materiai ser reconhecido corno 

fiavel pela Fiscalizaçào. 

Para aterros contra ou contfguos às construçòes, 

devem empregar-se sempre materiais soltos, ou britas, 

sendo absolutamente proibido o emprego de solos 

argilosos e, em geral, todos os faci lmente compressf

veis ou empolaveis depois de absorverem agua e que. 

· por consequència provoquem impulsos adicionais 

sobre as construçòes. 

Na formaçào dos referidos aterros e enchimentos, 

deverào ser tomados todos os cuidados para que a sua 

execuçào seja efectuada por camadas horizontais de 

igual espessura, dispondo simultaneamente os mate

riais bem soltos com a maior regularidade e precauçào, 
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de modo a carregar uniformemente as construçòes em 

todos os seus lados e a evifar descontinuidades de 

apoio que poderiam ser causadas por urna deficiente 

distribuiçào das cargas. 

Os materiais transportados com vagòes, camiòes ou 

outros meios mecànicos nào poderào ser descarregados 

directamente contra as construçòes. Deverào depositar

-se nasua proximidade para serem depois transportados 

com carrinhos de mào, em padiolas ou por outro meio 

manual, para a execuçào dos referidos aterros. 

Durante os referidos movimentos de terras deverào 

ser. efectuadas as operaçòes de compactaçào mais 

convenientes e prescritas pela Fiscalizaçào . 
É proibido encostar ou realizar aterros contra alve

narias ou betòes recentemente construfdos sem que a 

presa tenha ocorrido . 

Todas as reparaçòes ou reconstruçòes que se reve-· 

lem necessarias pela falta ou parcial observància das 

prescriçòes do presente Artigo, f icarào a cargo e 

expensas totais do Adjudicatario. 

É obrigaçào do Adjudicatario, com exclusào de qual

quer indemnizaçào, executar os aterros com as dimen

sòes adicioriais necessarias que prevejam o assenta-. 

mento das terras, de modo a que, no momento da 

recepçào dos trabalhos, os referidos aterros apresen

tem dimensòes nào inferiores às projectadas. 

O Adjudicatario devera entregar os aterros com os 

taludes regulares e aplanados, com os bordos bem ali

nhados e perfilados, devendo, durante toda a execuçào 

e até. à data de recepçào dos trabalhos, assegurar a 

seu encargo, o enchimento ou os cortes, a reconstru

çào parcial e o arranjo dos taludes e a limpeza das 

valas de crista e de pé de talude. 

A superficie do terreno sobre a qual se devera elevar 

o aterro sera previamente limpa e raspada sempre que 

necessario e, se inclinada, devera ser cortada em 

degraus com pendente ligeira contra a colina., 

4.1.9 Cofragens e escoramentos 

Os escoramentos e cofragens em madeira devem 

ser formados com estroncas, vigas, tabuas, pranchas, 

estacas ou estacas-prancha enfiadas no solo, e com 

longarinas, vigas de travame11to ou armaduras de 
ligaçào de urna o.u mais fiadas, distanciadas conve

nientemente com as dimensòes e qualidade prescri

tas. As cofragens. devem ser de superficie regular e 

continua, em perfeito contacto umas com as outras. 

Toda e qualquer estaca que se. parta quando batida 

ou cravada, ou que se desvie da vertical depois de 

cravada, devera ser extrafda e sub~titufda, ou cravada 

de novo se ainda tor utilizavel, a total encargo e 

expensas do Adjudicatario. 

As cabeças das estacas, previamente niveladas, 

devem ser executadas a encargo e expensas do Adju

dicatario, munidas das necessarias cintas de ferro, para 

evitar fissuras e outras deterioraçòes causadas pelos 

golpes do malho do crava-estacas. 

As . pontas das estacas deverào ser munidas de 

cabeças de ferro do modelo e peso presc~ito sempre 

que a Fiscalizaçào o considere necessario. 

As estacas-prancha deverào ser niveladas pelas lon

garinas, cingindo as partes salientes, quando seja reco

nhecida a impossibilidade de crava-las mais no solo. 

Quando as condiç6es do subsolo o permitam, as 

estacas-prancha podem ser colocadas verticalmente, 

orientadas para o fundo da escavaçào, e ser presas 
aos prumos com pregagem robusta e abundante, de 

modo a formarem paredes estanques e resistentes. 

4.1.10 Obras provisorias 

Antes de qualquer obra de intervençào, é oportuno 

rea)izar um estudo prévio e racional da instalaçào do 

estaleiro. Este estudo incluira a distribuiçào de todos 

os serviços inerentes à construçào e indispensaveis 

para tornar o trabalho mais seguro e expedito. 

ANDAIMES FIXOS DE MADEIRA 

Elementos verticais: · (prumos, pernas, escoras, 

travadoras ou cruzes de S. André) com diametro entre 

12 e 25 cm e comprimente entre 10 e 12 m, sobre os 

quais se apoiarào os elementos horizontais. 

Elementos horizontais: (polés) que asseguram a 

ligaçào entre os elementos verticais e recebem o 

peso e os esforços dos elementos transversais. 

Elementos transversais: (travessas e travessa

nhos) que apoiam as suas extremidades nas polés e nos 

agulheiros da parede em construçào e sobre os quais se 

colocam as pranchadas ou estrados de cada piso. 

Pranchadas ou estrados de cada piso: pran

chas e ta.buas de madeira de pinho ou abeto, geralmen

te com urna espessura de 4-5 cm e largura superior a 
20 cm. As pranchas ou estrados serào dispostos de 

modo a que cada um se apoie pelo menos sobre quatro 

polés e se sobreponha cerca de 40 cm nas extremida

des sobre os outros. 

A distància entre prumos devera situar-se entre 

2,60 m e 3,20 m; a distància entre um prumo e a pare

de ronda 1,50 m. A distància entre polés devera situar

se entre 1,40 m e 3,50 m e entre travessas devera ser 

inferior a 1,20 m. Os prumos podem ser enterrados no 

solo desde que seja inserida no fundo da escavaçào 



urna pedra plana e resistente ou que sejam calçados 
por urna longarina de madeira de alta densidade e de 
espessura adequada. 

Até 8 metros de altura, cada prumo podera ser cons
tituldo de um s6 elemento, enquanto que para alturas 
superiores sera obrigat6rio recorrer à uniào de mais 

elementos ligados entre si mediante braçadeiras ou 
aldrabas de ferro. Os n6s de uniào para· acrescento de 
prumos deverào ser dispostos assimetricamente em 
altura e distar de, pelo menos, 1 metro. Sempre que 
necessario, e para contrariar a tendencia do andaime a 
tombar para o exterior, por eventual assentamento ou 
cedimento do terreno, devera ser dado ao prumo urna 

inclinaçào orientada para.o lado da parede de cerca de 
3%. Nestes casos, o andaime sera ancorado à cons
truçào na vertical em cada dois andares e, horizontal
mente, um prumo sim, outro nào. 

As pranchadas, ou extradorso, deverào ser comple
tadas por urna tabua (rodapé) com altura de pelo 
menos 20 cm, posta a cutelo internamente aos prumos 

e apoiada sobre o plano de passagem. Cada piso deve-· 
ra também ter um corrimào ou guarda-corpos de resis
tencia suficiente, colocado internamente aos prumos a 
urna altura minima de 1 metro do plano de passagem 
e pregado solidamente aos prumos. Por fim, um tercei
ro guarda-corpos devera ser colocado a 45 cm de altu
ra acima do plano de passagem. 

ANDAIMES EM CONSOLA 

Deverào ser s6 usados em casos excepcionais e 
obedecer às seguintes normas: 
1. as pranchadas ou estrados nao deverao apresentar 

qualquer oriflcio e nao deverao ser salientes 

da fachada mais do que 1,20 m; 

2. as travessas de apoio deverao ser prolongadas do 

lado interior e ser ligadas rigidamente entre si por 

polés robustas, das quais uma r;Jevera ser encaixada 

na parede; 

3. as solicitaçòes de balanço ou de momento f/ector 

deverao ser repartidas sobre, pelo menos, uma tabua; 

4. os andaimes em consola sera.o limitados s6 aos 

casos em que nao seja possfvel outra soluç§.o técnica 

para suportar o andaime. 

ANDAIMES METALICOS 

COM ESTRUTURA DESMONTAVEL 

Serào montados por pessoal com pratica e equipa
do com instrumentos e materiai apropriado. Estes 
andaimes deverào ser certificados pelos 6rgàos com
petentes e responder sempre aos seguintes requisitos: 
1. os elementos metalicos (hastes, tubos, juntas, 

bases) deverao ser marcados em re/evo ou com uma 

incisào com o nome ou marca do fabricanté; 

2. as hastes de apoio deverào ser executadas em 

perfis ou tubos sem soldadura; 

3. a extremidade inferior dos montantes devera ser 

apoiada numa placa metalica de base com superficie 

plana e com uma area 18 vezes superior à area do 

poligono circunscrito à secç§.o da base do montante; 

4. os andaimes deverào ser simultaneamente 

contraventados longitudinal e transversalmente, 

e cada elemento de contraventamento devera 

resistir à compressa.o e à tracç§.o; 

5. os montantes de cada fiada deve~ao ser colocados 

com uma distancia interaxial maior ou igual a 1,80 m; 

6. os estrados deverao ser fixados de modo a que nao 

deslizem sobre as polés metalicas; 

7. os andaimes metalicos de altura superior a 20 m 

ou de notave/ dimensao sera.o montados com base 

num projecto especial assinado por um engenheiro ou 

arquitecto habilitado. 

ESCORAMENTOS: 

INTERVENç CES PROVISÒRIAS 

As escoras destinam-se a absorver as acçòes que 
provocam a deformaçào de um ou mais elementos 
estruturais, sùbstituindo de forma provis6ria a sua fun
çào. Poderào ser executadas em madeira, perfis ou 
tubos de aço ou betào armado, com um s6 elemento, 
ou multiplos, compostos de varios elementos ou estru
turas articuladas. 

O uso de escoramentos deve ser considerado de 
forma imediata corno auxiliar de qualquer intervençào. 
Permitira suster provisoriamente, ou mesmo por um 

periodo longo, qualquer parte de urna construçào que 
esta em risco de perda de estabilidade iminente. 

As escoras sào solicitadas axialmente, em geral à 
compressào e, se esbeltas, à carga de ponta. Para o 
efeito, deverào ser dimensionadas para as solicitaçòes 
em jogo e ser bem contidas e vinculadas.'Deverào des
carregar na base, sobre apoios capazes de absorver a 
acçào que as pr6prias escoras transmitem; na cabeça 
deverào resistir em segurança às acçòes do elemento 
estrutural a conter, ser colocadas contra urna zona 
ainda Integra da estrutura, mas nào demasiado afasta
da das lesòes, e, por fim, distribuir os esforços unifor
memente com o auxnio de dormentes e tabuas. O 

apoio da b!ise da escora sera realizado sobre partes 
exteriores à lesào e, frequentemente, à construçào pro
priamente dita. 

Os apoios deverào produzir urna acçào oposta à 
deformaçào, através de cunhas ou espessuras em 
madeira de alta densidade ou em metal. 
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VIGAS DE REFORçO PROVISORIO 

OU PERMANENTE 

Estas vigas podem ser usadas para reforço de vigas 

em madeira ou em aço, principais ou secundarias, de 

coberturas, tectos ou pavimentos. Podem apresentar 

um perfil em T, em duplo T, IPE, em L, ser obtidas a par

tir de chapas ou var6es, para formar vigas compactas ou 

armadas; adicionadas para substituir estruturalmente as 

vigas totalmente deterioradas. Poderào ser aplicadas à 

vista, ou posicionadas no intradorso dos pavimentos, 

tectos ou coberturas, unidas às vigas, a reforçar, por 

meio de gatos ou braçadeiras metalicas, pregos ou 

parafusos. 

4.2 LIMPEZA DOS MATERIAIS 

. 4.2.1 Generalidades 

A limpeza consiste numa série de operaç6es desti

nadas a remover da superficie de um materiai as subs

tàncias estranhas, patogénicas e que provocam degra

daç6es. A limpeza recorre a métodos ffsico-qulmicos 

que devem ser usados gradualmente, com intensida

des diversas, consoante o tipo de substància que se 

pretende eliminar ou remover. 

Por este motivo, a limpeza de superffcies constitui 

urna operaçào muito complexa e delicada no seio do 

projecto de conservaçào. Exige urna analise atenta do 

quadro patologico geral, um profundo conhecimento 

da natureza da degradaçào e do estado de consistèn

cia fisica e materiai das obras, um nivei de èonheci

mento indispensavel para verificar a natureza do supor

te e do agente patogénico para determinar o processo 

qufmico que provoca a degradaçào e: por conseguinte, 

a escolha dos produtos e das metodologias de inter

vençào mais adequadas (recomendaç6es NORMAL). 

É por isso proibido ao Adjudicatario qualquer opera

çào e uso de produtos, mesmo que prescritos, sem a 

prévia execuçào de testes e/ou ensaios aplicativos ou 

expllcita autorizaçào da Fiscalizaçào. Em qualquer 

caso, cada intervençào de limpeza devera preocupar

-se exclusivamente em eliminar todas as formas pato

génicas capazes de produzir a degradaçào da obra, 

sem pensar por isso no aspecto estético e cromatico 

depois da intervençào. Todas as operaç6es de limpeza 

se revestem sempre de algum grau de abrasào dos 

materiais, devendo tentar-se (mesmo que minimamen

te) conservar integralmente a pellcula natural (pele). 

Cada urna das intervenç6es sera realizada pontual

mente, nunca de forma generalizada, começando sem

pre com operaç6es pouco agressivas e aumentando 

gradualmente a agressividade das intervenç6es. 

De entre os varios materiais .usados na construçào, 

os materiais de pasta porosa (pedra, marmore, ceràmi

cos) sào os mais sensfveis à interacçào com os agen

tes end6genos e ex6genos. A sua superficie, ja pro

fundamente caracterizada e marcada superficialmente 

por eventuais manufacturas e/ou acabamentos, torna

-se, depois de colocada em obra, objecto de urna série 

de transformaç6es delicadlssimas, ligadas às condi

ç6es do meio ambiente e determinadas pela exposiçào 

aos agentes atmosféricos. O contado do ar com a 

superficie dos materiais provoca urna variaçào das 

caracterfsticas qufmicas e ffsicas da superficie, levando 

à formaçào, ao longo dos anos, de urna patine oxidada 

mais ou menos erodida. A patine pode actuar corno 

urna protecçào do materiai subjacente, determinando o 

facies cromatico e, caracterizando definitivamente o 

seu aspecto estético. A patine natural é o produto de 

um lento processo de microvariaç6es e constitui por 

isso urna peculiaridade do materiai hist6rico. Para além 

deste .aspecto, a formaçào da patine em elementos 

expostos às atmosferas urbanas actuais é totalmente 

prejudicada pela acçào de substàncias poluentes que 

provocam urna deterioraçào dos estratos exteriores. 

Esta acçào é muito mais rapida do que a génese da 

patine. 

Nas ultimas décadas tem-se assistido à substituiçào 

do processo natural irreversfvel da formaçào graduai 

de patines superficiais por mecanismos de alteraçào 

profunda, produzidos por substàncias acidas presentes 

na atmosfera polufda. Estas substàncias tèm urna 

grande afinidade com a agua e com a maioria dos 

materiais de pasta porosa. A formaçào de crostas ou a 

desagregaçào superficial sào os resultados mais evi

dentes desta interacçào. 

A limpeza dos materiais porosos deve, por isso, antes 

de mais, rernover as substàncias patogénicas das suas 

superflcies, respeita.ndo a patine natural, quando ainda 

exista, e eliminando os produtos de reacçào (crostas 

negras, eflorescèncias, manchas) que possam incre

mentar as acç6es de deterioraçào. Por outro lado, e na 

maioria dos casos, a partir do momento em que se 

intervém sobre materiais ja profundamente alterados, o 

tratamento de limpeza deve ser cuidadosan:iente cali-

. brado de modo a nào provocar um enfraquecimento 

posterior, ao nivei micro e macroscopico, exercendo 

urna acçào demasiado intrusiva, nào retirar fragmentos 

enfraquecidos, em descoesào ou exfoliados e nào acti

var substàncias que se possam tornar nocivas. 

O tratamento deve ser suspense e substituldo por 

outras técnicas sempre que a extracçào dos dep6sitos 

comprometa a integridade do materiai a limpar. 

J 



4.2.2 Sistemas de limpeza 

Um primeiro nivei de limpeza · deve preocupar-se 
essencialmente com a remoçào dos dep6sitos incoe
rentes (geralmente formados por particulas atmosféri

cas carbonatadas ou terrosas) que se acumulam por 
gravidade ou que sào transportadas pela agua da 
atm.osfera ou de ascensào (eflorescencias .salinas) e 

que nào apresentam nenhum tipo de coesào ou de 
reacçào com o materiai de suporte. Este tipo de dep6-
sitos possui um baixo potencial patogénico, que varia 
muito em funçào da composiçào das substancias e 

dos materiais sobre os quais se sedimentam. Os tem
pos de agressào podem também ser diferentes e 
dependem da presença de substancias activantes 
(sobretudo a agua, que entra em quase todas as reac
çòes patogénicas) ou catalisadoras. 

Um segundo nivei de limpeza preve a remoçào de 
dep6sitos compostos, exclusivamente ou sobretudo de 
substancias que tendem a solidarizar-se com a superfi
cie da obra com urna ligaçào essencialmente mecanica, 

sem alterar (ou alterando minimamente) a natureza qui
mica do materiai de suporte. As substancias a remover 
podem ser simples manchas, particulas atmosféricas 
que penetraram em profundidade, possivelmente veicu
ladas pela agua, ou ainda sais (carbonatos) deposita
dos, por exemplo, pela agua de deslavamento. 

Um terceiro nivei de limpeza preve a remoçào do 
estrato superficial que se forma sobre o materiai, sem
pre que substancias externas, volateis ou s61idas, se 
combinam com o materiai de revestimento e acaba
mento superficial, alterando a sua composiçào quimica 
e dando origem a produtos secundarios de reacçào: é 
o caso do 6xido de ferro (ferrugem) que se forma 
sobre as superflcies metalicas, ou dos sulfatos, deno
minados crostas por causa do seu aspecto que se for
mam sobre os materiais pétreos. Se a concentraçào de 
substancias patogénicas externas se mantém, da-se 
um progresso continuo do ataque em profundidade, 
com destacamento e queda das partes externas 
degradadas. 

Para remover os materiais incoerentes sào suficientes 
sistemas mecanicos ligeiros: aspiradores, texteis, esco

vas de fibra vegetai - sorgo - (menos agressivas que as 

de materiai sintético) e ar comprimido. Estes métodos 
podem ser associados ao emprego pontual do bisturi, 
espatulas, pequenas escovas em nyton ou metalicas. 

Para remover os dep6sitos fortemente coesos e soli
darios, os métodos indicados podem ser integrados em 
ciclos de limpeza mais intrusivos que encontram urna 

larga aplicaçào sobretudo no tratamento dos materiais 
de revestimento e, em geral, de pedras, alvenarias, 
argamassas e em muitos casos (à excepçào dos siste
mas que usam agua) também da madeira e de metais. 

Agua vaporizada: a baixa pressào (3-4 atmosfe
ras). Constitui um dos métodos menos abrasivos. Os 
melhores resultados sào obtidos nebulizando, ou 
melhor, atomizando a agua e utilizando irrigadores 
especiais, em numero adequado à superficie a limpar. 
As finas gotas de agua removem os compostos solu
veis e, pela sua pequena dimensào, difundem-se de 
forma capilar na superficie a tratar. Nào se poderào tra
tar materiais que possam ser danificados pela agua 
(muitos tipos de revestimento, para além, naturalmen
te, da madeira e dos metais) ou que sào formados por 

substancias soluveis ou pouco resistentes à acçào sol

vente da agua (corno muitos tipos de pedra, argamas
sas e pinturas). Dado que o sistema, para ser eficaz, 
necessita de tempos de aplicaçào. relativamente eleva
dos, é indispensavel providenciar a recolha da agua 

empregue em grande quantidade na operaçào, efec
tuando o tratamento em perfodos do dia ou do ano em 
que a temperatura seja mais elevada. Nestas opera
çòes é fundamental usar agua desionizada, livre de 
impurezas e de sais em soluçào que se depositariam 
na superficie tratada. As particulas de agua deverào ter 
dimensòes médias entre 5 e 10 micrones. 

A irrigaçào devera usar pressòes de cerca de 3 
atmosferas. A operaçào devera ser efectuada com 
temperaturas exteriores de pelo menos 14 graus cen
tfgrados e efectuada a inteNalos regulares. Para todos 
os efeitos, o tempo de inteNençào nào devera exceder 
as 4 horas consecutivas de lançamento de agua, para 
evitar urna impregnaçào excessiva das alvenarias. A 
produçào de agua desionizada podera ser efectuada 
em estaleiro, através de aparelhos especificos, com 

grupos de resinas tensioactivas de potencia suficiente 
para garantir urna continuidade correcta do trabalho, 
um grupo pneumatico com rotor em PVC para a adu
çào da agua desionizada de alimentaçào dos nebuliza
dores, o estabelecimento de circuitos hidraulicos ade
quados com tubos em PVC para a distribuiçào de um 
numero suficiente de micropistolas com valvulas de 
limitaçào do fluxo e. tubos terminais flexiveis com 
micropistolas munidas de pontas de salda c6nicas para 
a regulaçào fina da agua vaporizada de saida. Para 
cada caso, o tempo de inteNençào sera determinado a 
partir de zonas de amostragem, em tempos gradual

mente crescentes de acordo com a Fiscalizaçào. 

Argilas absorventes: se existirem problemas liga
dos à agua dispersa, pode-se aplicar sobre o materiai 
compressas de argilas especiais (atapulgite e sepioli
te, dois silicatos hidratados de magnésio, ou mesmo 
bentonite) embebidas em agua, depois de se ter 

molhado a superficie a limpar com agua destilada. 
Numa primeira fase, a agua solubiliza os compostos 
sulfatados das crostas e os sais eventualmente pre
sentes. A argila age depois corno urna esponja, 
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