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Resumo 
 

O Palácio Nacional de Sintra (PNS) remonta ao período árabe e foi objeto de diversas campanhas de 

ampliação e renovação ao longo dos séculos, sendo de destacar as realizadas nos reinados de D. Dinis, D. 

João I e D. Manuel I. Este Palácio encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1910 e 

integra-se na Paisagem Cultural de Sintra, classificada pela UNESCO como Património Mundial da 

Humanidade no ano de 1995.  

A presente dissertação insere-se no projeto “Caracterização das alvenarias do Palácio Nacional de Sintra 

e dos seus materiais constituintes”, desenvolvido na sequência do protocolo estabelecido entre o 

Instituto Superior Técnico e a Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A. para o estudo da “Avaliação da 

Segurança Sísmica do Palácio Nacional de Sintra: Identificação de Anomalias Estruturais e dos Fatores de 

Vulnerabilidade”. A dissertação tem como principal objetivo contribuir para a caracterização das 

alvenarias do PNS e dos seus materiais constituintes. O estudo foi suportado numa campanha de inspeção 

e caracterização in situ, complementada pela recolha e caracterização em laboratório de amostras de 

materiais das alvenarias. A campanha incluiu a análise de diversas paredes representativas de diferentes 

períodos construtivos, e recorreu a carotes de alvenaria, aos resultados de ensaios de prospeção geofísica 

e mecânica (macacos planos) e à análise das características construtivas através da observação de painéis 

de alvenaria. 

Foi também objetivo deste trabalho contribuir para a definição de metodologias que permitam a 

atribuição de um índice de qualidade às alvenarias que reflita as suas características construtivas e 

capacidade resistente. Os índices de qualidade foram confrontados com a informação proveniente dos 

ensaios de prospeção geofísica e mecânica. Um objetivo adicional deste trabalho consistiu no 

levantamento do estado de conservação do último piso do edifício Bonet, que corresponde a um dos 

corpos mais antigos do PNS e que exibe algumas anomalias. 

A análise das carotes e dos painéis de alvenaria permitiram verificar que as alvenarias estudadas são de 

pedra ordinária, constituídas por argamassas de cal e variedades pétreas essencialmente calcárias, com 

exceção das alvenarias das chaminés que foram construídas em alvenaria de tijolo de barro vermelho.  

A metodologia adotada para a atribuição de um IQ às alvenarias baseada na análise das carotes 

apresentou uma boa correlação com a capacidade resistente das paredes, determinada com recurso aos 

ensaios de macacos planos. No entanto, a metodologia baseada na análise das características construtivas 

através da observação de painéis das alvenarias, adaptada noutros trabalhos, revelou a necessidade de 

calibrações adicionais.  A atribuição de um IQ às alvenarias por recurso à análise de carotes constitui-se 

assim como um contributo inovador e cuja elaboração deverá ser ponderada sempre que seja necessário 

qualificar a capacidade resistente de paredes de alvenaria com características semelhantes. 

A prospeção geofísica realizada permitiu avaliar a espessura das paredes, mas não se revelou muito 

informativa relativamente à presença de vazios e caracterização construtiva das paredes estudadas.  
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O Edifício Bonet revelou a presença de numerosas anomalias, sendo a fissuração e fendas em paredes de 

alvenaria de pedra as mais frequentes e relevantes.  

  

 

Palavras-Chave: Palácio Nacional de Sintra; Alvenarias; Caracterização construtiva; Caracterização 

mecânica; Índice de qualidade de alvenarias, Macacos planos; Georradar 
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Abstract 
 

Sintra National Palace dates back to the Arab period and underwent several expansion and renovation 

interventions, the most important being those carried out during the reigns of D. Dinis, D. João I and D. 

Manuel I. The Palace has been classified as a National Monument since 1910 and is part of Sintra’s Cultural 

Landscape, classified by UNESCO as a World Heritage Site in 1995. 

This dissertation is part of the project “Masonry characterisation of the National Palace of Sintra” 

developed under the protocol established between the Instituto Superior Técnico and Parques de Sintra 

- Monte da Lua. The main objective of the dissertation is to contribute to the characterization of the 

Palace’s masonries and its constituent materials. The study was supported by an in situ inspection 

campaign, complemented by laboratory characterization of samples of the constituent materials. This 

campaign included the analysis of several representative walls of different constructive periods, by 

masonry core analysis and observation of masonry panels. The in situ tests included ground-penetrating 

radar and mechanical characterization with flat jacks. 

It was also an objective of this work to contribute to the definition of methodologies that allow the 

attribution of a masonry quality index that reflects its constructive characteristics and mechanical 

resistance. The indexes were compared with information obtained from the geophysical/mechanical 

tests. An additional objective of this work was the survey of the state of conservation of the top floor of 

the Bonet building, which corresponds to one of the oldest and worst-preserved bodies of the Palace. 

The analysis of the core and the masonry panels showed the presence of rubble stone masonries, 

consisting of lime mortars and two limestone varieties, except for the chimneys masonries that were built 

in red clay brick. 

The masonry quality index methodology based on core analysis showed a good correlation with the load-

bearing ability of the walls, as determined by flat jack testing, while the methodology based on the panel 

analysis, adapted in other works, still needs further recalibration. Attributing a masonry quality index to 

masonries by using core analysis is, therefore, an innovative contribution and should be considered when 

qualifying the mechanical resistance of masonry walls with similar characteristics. 

The geophysical survey allowed to evaluate the thickness of the walls, but it was not very efficient in 

detecting the presence of voids or in characterising the studied masonries. 

The Bonet Building revealed the presence of numerous anomalies, with cracks in stone masonry walls 

being the most frequent and relevant. 

 

Key-Words: Sintra National Palace; Masonries; Constructive characterization; Mechanical 

characterization; Masonry Quality Index, Flat-jack; GPR 
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1 – Introdução 

 

1.1 – Enquadramento 
 
O Palácio Nacional de Sintra, comummente designado por Palácio da Vila, localiza-se no centro histórico 

da vila de Sintra em Portugal (Figura 1.1). O edifício, originalmente um castelo árabe, passou a ser uma 

residência real durante o reinado de D. Dinis. O Palácio encontra-se classificado como Monumento 

Nacional desde 1910 e integra-se como ponto focal da Paisagem Cultural de Sintra, classificada pela 

UNESCO como Património Mundial da Humanidade no ano de 1995. 

 

Figura 1.1 - Localização de Sintra e do Palácio Nacional de Sintra (adaptado de Google Maps) 

 

Ao longo dos séculos, o Palácio sofreu várias campanhas de remodelação e ampliação, sendo as mais 

notáveis as dos reinados de D. Dinis, D João I e D Manuel I. Sabe-se que o Palácio foi afetado pelo 

terramoto de 1755, ao que se seguiram processos de reconstrução e restauro. Contudo não é possível 

precisar a escala desta intervenção devido à escassez de informação registada.  

Como consequência das inúmeras intervenções ocorridas no Palácio, o conjunto de corpos que o constitui 

apresenta geometria variada, refletindo o seu crescimento orgânico. No entanto, a generalidade dos 

corpos do Palácio é constituída por estruturas de alvenaria de pedra com exceção de algumas zonas do 

Palácio, nomeadamente nas icónicas chaminés, construídas em alvenaria de tijolo cerâmico. 

O tema da presente dissertação enquadra-se no projeto de investigação “Caracterização das Alvenarias 

do Palácio Nacional de Sintra e dos seus Materiais Constituintes” desenvolvido na sequência do protocolo 

estabelecido entre o Instituto Superior Técnico e a Parques de Sintra – Monte da Lua (PSML) para o estudo 
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da ”Avaliação da Segurança Sísmica do Palácio Nacional de Sintra: Identificação de Anomalias Estruturais 

e dos Fatores de Vulnerabilidade”  

 

1.2 – Objetivos 
 
A dissertação tem como principal objetivo contribuir para a caracterização das alvenarias do Palácio 

Nacional de Sintra (PNS) e dos seus materiais constituintes, tomando em consideração a evolução 

construtiva e eventuais intervenções sofridas ao longo do tempo. O estudo foi suportado numa campanha 

de inspeção e caracterização in situ, complementada pela recolha e caracterização em laboratório de 

amostras de materiais das alvenarias. A campanha incluiu a análise de diversas paredes representativas 

de diferentes períodos construtivos, e foi efetuada recorrendo à extração de carotes, a ensaios de 

prospeção geofísica, a ensaios de macacos planos e à análise da sua constituição com base na observação 

de um painel de alvenaria de área de aproximadamente 1m2. 

Foi também objetivo deste trabalho a definição metodologias que permitam a atribuição de um índice de 

qualidade às alvenarias do PNS que reflita as características construtivas e a capacidade resistente das 

paredes. Estas metodologias basearam-se na informação recolhida através da avaliação visual das carotes 

e dos painéis de alvenaria. Os resultados obtidos foram confrontados com a informação proveniente da 

caracterização das alvenarias com recurso a ensaios in situ (prospeção geofísica e caracterização 

mecânica). 

Para complementar a caracterização das alvenarias, o material constituinte das alvenarias, obtido através 

da técnica de carotagem (argamassa, pedra e material cerâmico), foi objeto de uma campanha 

experimental com o objetivo de proceder à sua caracterização. No âmbito da presente dissertação 

procedeu-se à caracterização das propriedades físicas de parte das amostras. 

Um objetivo adicional deste trabalho consistiu no levantamento do estado de conservação do último piso 

do edifício Bonet, que corresponde a um dos corpos mais antigos do PNS e que exibe algumas anomalias. 

 

1.3 – Organização do texto 
 
Esta dissertação encontra-se estruturada em sete capítulos. O primeiro, e presente capítulo, tem um 

carácter introdutório incluindo assim um primeiro enquadramento e justificação do tema, bem como os 

objetivos principais do trabalho. 

No segundo capítulo faz-se o enquadramento histórico do PNS e descreve-se a sua evolução construtiva, 

sendo referidas as principais intervenções conhecidas a que esteve sujeito a longo da sua história. É 

também realizada uma breve caracterização construtiva. 

O terceiro capítulo centra-se na abordagem das metodologias para a definição do índice de qualidade, 

através da caracterização visual de um conjunto de alvenarias do PNS consideradas como representativas 
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de diferentes períodos construtivos. Neste capítulo é também apresentada a identificação e descrição 

qualitativa dos materiais constituintes das várias alvenarias estudadas. 

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos no âmbito da caracterização física 

de amostras de materiais provenientes de alvenarias do PNS, realizada em laboratório.  

No capítulo 5 descrevem-se e analisam-se os resultados dos ensaios in situ realizados nas alvenarias do 

PNS - prospeção geofísica com recurso a georradar e caracterização mecânica com recurso a macacos 

planos. Estes resultados são confrontados com os índices de qualidade atribuídos às alvenarias no terceiro 

capítulo por forma a avaliar a adequação e aplicabilidade das metodologias utilizadas. 

No sexto capítulo apresenta-se o levantamento do estado de conservação, nomeadamente das anomalias 

no último piso do edifício Bonet. 

Por último, o capítulo 7 apresenta as principais conclusões obtidas com o desenvolvimento desta 

dissertação, bem como sugere propostas para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2 – Palácio Nacional de Sintra – Evolução histórica e 

construtiva 

 

2.1 – Considerações Iniciais 
 
O presente capítulo tem como objetivos proceder ao enquadramento histórico do Palácio Nacional de 

Sintra e à sua evolução ao longo do tempo, bem como proceder a uma descrição genérica das suas 

principais características construtivas. 

O Palácio Nacional de Sintra resulta de sucessivas campanhas construtivas realizadas ao longo de vários 

reinados. Estas campanhas traduziram-se na construção de novas alas, que se foram anexando às 

anteriores, resultando num aglomerado de edifícios de diferentes volumes e estilos refletindo os traços 

gerais das técnicas e arquitetura utilizadas ao longo dos séculos (Gil J., 1992). O Palácio foi sendo adaptado 

e melhorado como residência real, destacando-se como mais relevantes os corpos edificados nos reinados 

de D. Dinis, D. João I e D. Manuel I, os reis que mais intervieram na arquitetura do Palácio.  

A Figura 2.1 apresenta os principais corpos que integram o PNS e o reinado ou época em que se considera 

terem sido edificados, sobre plantas realizadas pelo IPPAR e disponibilizadas pela Parques de Sintra - 

Monte da Lua (PSML). As zonas a tracejado correspondem a corpos em que foi adicionado um piso à 

construção previamente existente. 

 

Figura 2.1 - Representação dos diferentes períodos construtivos do PNS (Sabugosa, 1903 e Melo A. e 

Ribeiro M, 2013) 

 

Este capítulo foi elaborado com recurso a informação facultada pela Parques de Sintra - Monte da Lua e 

por outra documentação encontrada em diversas fontes. Embora existam algumas obras de referência 

D. Dinis (séc XIII/XIV) 

D. João I (séc XIV/XV) 
 

D. Afonso V (séc XV) 
 D. Manuel I (séc XVI) 
 Século XVII 

D. Duarte (séc XV) 
 

Piso adicionado à 
estrutura 
existente 
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acerca do Paço Real de Sintra, entre as quais se destacam uma primeira monografia do Conde de Sabugosa 

(Sabugosa, 1903) e mais recentemente os trabalhos de Silva J. (2002) e Melo A. e Ribeiro M. (2013), é 

importante referir que os registos históricos detalhados referentes à evolução do palácio são bastante 

escassos. A informação existente é essencialmente resultado de interpretações baseadas em aspetos 

arquitetónicos e construtivos, realizadas pelos diversos autores, e de comparações com gravuras antigas 

do palácio, nomeadamente as realizadas por Duarte de Armas para o seu “Livro das Fortaleza” em 1507 

(Armas D., 1997). 

Para facilitar a localização dos espaços mencionados no texto dos próximos subcapítulos, no Anexo A 

apresenta-se o esquema do PNS com indicação dos locais em causa. 

 

2.2 – Enquadramento histórico 
 
A história do Palácio Nacional de Sintra remonta ao período de ocupação muçulmana na Península Ibérica 

(séc. VIII a séc. XI). De acordo com a informação retirada da página oficial dos Parques de Sintra - Monte 

da Lua (PSML, 2019), no século XI surge uma primeira referência à existência em Sintra de “dois castelos 

(...) de extrema solidez”, pelo geógrafo árabe Al-Bakri: um castelo localizado no cume da serra, que teria 

como função principal a defesa, é hoje conhecido como Castelo dos Mouros; o segundo castelo, localizado 

no declive da serra, terá supostamente servido de residência dos governantes muçulmanos da região. De 

facto, segundo o Conde de Sabugosa (Sabugosa, 1903), em data incerta, e com a finalidade de inspeção 

das alvenarias, foram abertos roços horizontais junto às paredes da capela, nos quais foram descobertos 

vestígios de alvenaria executada com técnica mourisca, herdada dos romanos. Esta é constituída por 

troços em alvenaria de pedra intercalados com troços em alvenaria de tijolo que, por sua vez, incluem 3 

ou 4 fiadas de tijolo. Este facto leva assim a acreditar que o PNS foi edificado sobre pré-existências deste 

segundo castelo mouro.  

De acordo com registos históricos (Silva J., 2002), D. Dinis terá sido o primeiro rei a realizar obras de fundo 

no PNS, tendo mandado edificar o corpo mais elevado e recuado de todo o palácio, hoje designado Bonet, 

bem como a capela, que terá sido construída sobre pré-existências de uma antiga mesquita árabe 

existente no local (corpos a azul na Figura 2.1). 

Um século mais tarde, D. João I pretendeu tornar o Palácio de Sintra numa das mais importantes 

residências reais. Como tal teve início a segunda campanha mais significativa de expansão do palácio que 

resultou na construção da grande maioria dos corpos presentes atualmente (marcados a verde na Figura 

2.1), incluindo as duas chaminés de forma cónica que têm vindo a servir de ícone do palácio até aos dias 

de hoje (Figura 2.2).  

Como resultado desta grande campanha de ampliação, o PNS tornou-se, à época, na residência real com 

maior relevância no Reino de Portugal. Consequentemente, os monarcas que se seguiram a D. João I, 

valorizaram o Palácio e ordenaram a realização de pequenas intervenções de conservação e ampliação. 
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Efetivamente, tal como referido na página oficial da Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML 2019), em 

1434, D. Duarte nomeia Diogo Gil responsável pela manutenção do Palácio de Sintra, mandando 

acrescentar um corpo que serve de ligação direta entre a capela e o palácio (assinalado a amarelo na 

Figura 2.1.). Por sua vez, D. Afonso V também ordenou a realização de obras na capela, nomeadamente o 

prolongamento do altar-mor (intervenção assinalada a laranja no Figura 2.1).  

A mais antiga gravura conhecida do palácio data do início no séc. XVI e foi encomendada por D. Manuel I 

a Duarte d‘Armas como parte da compilação de desenhos de 56 fortalezas e duas vilas portuguesas, uma 

das quais a vila de Sintra (Armas D., 1997). O manuscrito Livro das Fortalezas contém três gravuras datadas 

de 1507 representando o palácio sob três perspetivas diferentes, Figura 2.3. 

 

Figura 2.2 - Chaminés da 
cozinha principal do palácio 

Figura 2.3 - Gravura da vista de Sul do Palácio de Sintra 
presente no manuscrito Livro de Fortalezas (Armas D., 
1997) 

Ainda no reinado de D. Manuel I seguiu-se um projeto de renovação e ampliação do palácio. As obras de 

ampliação passaram pela construção de um novo corpo denominado “Ala Manuelina” bem como a 

conhecida Sala dos Brasões (Figura 2.4). As novas construções - assinaladas a vermelho na Figura 2.1 - têm 

bem presentes elementos de cantaria decorativos ao estilo arquitetónico de transição Manuelino (Figura 

2.5), abundantemente utilizado em Portugal no séc. XVI (Palácio Nacional de Sintra, 2014).  

  

Figura 2.4- Sala dos Brasões Figura 2.5 - Cantaria de uma 
janela com estilo Manuelino 

Até ao final da segunda dinastia, o palácio continuou a ser residência real. Presume-se que tenha 

necessitado de obras de reparação/reforço face aos eventuais danos sofridos na sequência do sismo de 

Lisboa de 1531, porém não existem quaisquer registos que corroborem as mesmas.  



8 

Após a crise de sucessão de 1580, que resultou na perda de independência de Portugal para o Reino de 

Espanha, o palácio foi deixado virtualmente ao abandono, situação que perdurou durante toda a terceira 

dinastia. Com a restauração da independência, o palácio não recuperou contudo a relevância que outrora 

tivera devido à construção de novas e mais modernas residências reais. 

O sismo de 1755 resultou na destruição de boa parte do palácio (Palácio Nacional de Sintra, 2014), com 

destaque para o colapso de uma torre localizada sobre a Sala Árabe (ver Anexo A), representada nos 

desenhos de Duarte d‘Armas, mas omissa na construção atual. As obras de recuperação terão sido 

iniciadas no final do séc. XVIII. Efetivamente, de acordo com a Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML, 

2019), entre 1784 e 1787 decorreram campanhas de restauro no Palácio, supervisionadas pelo arquiteto 

José Manuel de Carvalho e Negreiros. Contudo, embora seja possível reconhecer sinais de reconstrução 

após o colapso total ou parcial da estrutura, isto só é possível em certos casos concretos e muito 

localizados.  

Embora com menor ocupação, o palácio continuou a servir de residência real até ao fim da monarquia em 

1910. A Rainha D. Maria Pia, viúva do Rei D. Luís, foi a última a habitar o palácio, partindo daqui para o 

exílio. 

Após a proclamação da república, o PNS é incorporado no património do estado e procede-se à demolição 

de várias construções anexas ao Palácio (Elias M., 2011), com o intuito de requalificação e enquadramento 

na vila de Sintra do terreiro da Rainha Dona Amélia (Figura 2.6). Esse terreiro constitui-se desde então 

como a praça principal da vila e acesso ao palácio. 

 

 

Figura 2.6 - Fotografia do séc. XIX onde se destacam os edifícios de serviços anexos ao 
palácio (esquerda, fornecida pela PSML) que foram demolidos após 1910 e situação atual 
do terreiro (direita, Google 45º) 

 

Em 1992, a UNESCO incluiu a categoria “Paisagem Cultural” na Lista do Património Mundial da UNESCO, 

alargando assim as categorias de Património até então existentes. Sintra foi classificada como Património 

Mundial, no âmbito da categoria de Paisagem Cultural, em 1995. O Palácio Nacional de Sintra encontra-

se inserido na Paisagem Cultural de Sintra.  

Em 2000, a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua, S.A. foi criada com o objetivo de reunir as 

instituições com responsabilidade na salvaguarda e valorização da Paisagem Cultural de Sintra e o Estado 
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Português entregou-lhe a gestão do património cultural na zona, entre os quais está incluído o Palácio 

Nacional de Sintra. 

 

2.3 – Evolução Histórica 
 

A configuração atual do Palácio Nacional de Sintra resulta essencialmente de três grandes campanhas 

construtivas que tiveram lugar durante os reinados de D. Dinis, D. João I e D. Manuel I. Não obstante, é 

de esperar que outras mais pequenas e localizadas campanhas de obras tenham sido realizadas ao longo 

dos oito séculos de existência do PNS para o adaptar às necessidades da época. As três grandes 

campanhas construtivas incluíram a edificação de novos corpos anexos aos previamente existentes.  

Seguidamente expõem-se, de forma resumida, as principais campanhas construtivas a que o palácio foi 

sujeito ao longo da sua existência. 

 

2.3.1 – Período construtivo: D. Dinis (séc. XIII/XIV) 
 

Como referido anteriormente, D. Dinis (1279 - 1325) foi o primeiro monarca português a utilizar o palácio 

como residência real (Silva J., 2002). Como tal promoveu a construção de um novo paço (Figura 2.7) sobre 

os alicerces de um antigo castelo do período de ocupação muçulmana da Península Ibérica. No 1º andar 

do paço de D. Dinis pode encontrar-se uma sala larga - a atual Sala Chinesa - e um pequeno 

compartimento que permitia o acesso a outra dependência - o Quarto de D. Afonso VI (ver Anexo A). Estas 

dependências e a sua distribuição correspondem aos interiores típicos das habitações nobres de época, 

ou seja à antecâmara, câmara e trascâmara (Melo A. e Ribeiro M., 2013). O acesso ao 2º piso, onde se 

encontra uma sala e uma câmara, era garantido por uma escada inserida no corpo central saliente, 

voltado a norte que, de acordo com os mesmos autores (Melo A. e Ribeiro M., 2013), poderia ter sido 

uma das antigas torres da muralha do castelo mouro. A edificação de D. Dinis incluía também a capela 

(Anexo A) e, possivelmente, a Casa de Meca, uma torre de perfil retangular, com um piso alto e saliente, 

isolada do paço principal, representada por Duarte d‘Armas no local onde hoje se encontra a Sala dos 

Brasões, tal como se pode observar na Figura 2.8. 

 

Figura 2.7 – Identificação do Paço de D. 
Dinis (a encarnado) na configuração 
atual do Palácio (Google 45º) 

Figura 2.8 - Antiga casa de Meca, assinalado a 
vermelho na gravura elaborada por Duarte de 
Armas em 1507 (adaptado de Armas D., 1997) 
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2.3.2 – Período construtivo: D. João I, D. Duarte e D. Afonso V (séc.XIV/XV) 
 

Foi durante o reinado de D. João I (1379 - 1433) que ocorreu a maior campanha de ampliação do Palácio 

de Sintra. O paço mandado construir por D. João I seria isolado e autónomo do de D. Dinis. Este paço 

joanino foi concebido de forma bastante distinta do dionisino, traduzindo também neste caso a 

disposição habitual das casas de habitação nobres da época. Neste paço de D. João I pode encontrar-

se uma grande sala (atualmente designada por Sala dos Cisnes que é a mais antiga sala de aparato dos 

palácios portugueses) e um conjunto de quartos ou câmaras, dos quais se destaca a Câmara dos Árabes 

- “casa onde el rei costuma dormir” (Melo A. e Ribeiro M., 2013). Os novos corpos construídos durante 

este período localizam-se em torno de um pátio central, tendo a sua fachada principal virada a Sul, 

ocupada pela Sala dos Cisnes, independente de todos os outros aposentos. Foi também durante esta 

fase que foi construída a cozinha - que forma um corpo isolado, como era habitual na época - e a suas 

chaminés cónicas que marcam a imagem da vila de Sintra desde então (Figura 2.9). 

Figura 2.9 – Identificação (a vermelho) do Paço de D. 
João I na configuração atual do Palácio (Google 45º) 

 

Com base na análise efetuada, e de acordo com informação fornecida pela PSML (PSML, 2019), é possível 

admitir que tenha havido um reaproveitamento de construções anteriores nomeadamente as 

pertencentes à muralha do antigo castelo árabe. Esta situação parece ser evidente na atual sala das 

Sereias, onde uma das paredes apresenta uma espessura muito superior à espessura das paredes 

adjacentes (Figura. 2.10). Este facto, em conjugação com a configuração quadrangular desta sala, leva a 

crer que esta zona resultou de um aproveitamento de uma antiga torre da muralha muçulmana.  

 

Figura 2.10 - Planta da sala das Sereias (assinalado a vermelho) com 
destaque para a configuração quadrangular e para a excessiva 
espessura de uma das paredes 
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Devido à crescente relevância do palácio durante a segunda dinastia, os monarcas que se seguiram a D. 

João I ordenaram a realização de pequenas intervenções para adaptar o Palácio às necessidades que 

foram surgindo (Sabugosa, 1903). Especificamente, D. Duarte (1433 – 1438) foi responsável pela 

construção de um novo corpo de ligação do paço de D. João I com a capela que anteriormente estava 

isolada de ambos os paços (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 - Corpo de ligação do Paço de D. João com a capela 
edificado a mando de D. Duarte, identificado a vermelho (Google 
45º) 

 

A segunda obra de maior relevo realizada no período entre os reinados de D. João I e D. Manuel I terá 

consistido no prolongamento do altar-mor da capela. Contudo, tal como se pode observar na Figura 2.12, 

a interseção deste corpo com uma das chaminés levanta dúvidas quanto à datação destas construções, 

nomeadamente quanto à suposta maior antiguidade das chaminés face à capela-mor. 

 

Figura 2.12 – Interseção da parede da capela-mor com a chaminé norte da cozinha 

 

2.3.3 – Período construtivo: D. Manuel I (séc. XVI) 
 
Foi no reinado de D. Manuel I (1495 -1521) que o palácio sofreu a sua terceira grande campanha de 

expansão (Elias, 2011). O maior corpo resultante desta expansão consiste numa nova ala, com 

funcionamento independente do restante palácio, denominada Ala Manuelina (Figura 2.13). A ligação 

desta ala ao paço de D. João I é feita através da sala dos Archeiros, representada nos desenhos de Duarte 

Chaminé 
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d’ Armas como um terraço coberto, que viria a ser fechado para a criação de uma ligação interior entre a 

Ala Manuelina e a Sala dos Cisnes, como pode ser observado na Figura 2.14. O segundo novo corpo 

consiste numa torre de configuração quadrada que alberga a ilustre Sala dos Brasões. Esta construção 

encontra-se localizada na antiga casa de Meca, admitindo-se assim a possibilidade de reaproveitamento 

de antigas alvenarias durante a construção do novo corpo (Figura 2.15). 

 

Figura 2.13- Identificação (a vermelho) dos novos corpos 
resultantes da campanha construtiva manuelina (Google 45º) 

 
 

 

Figura 2.14 - À esquerda, identificação do terraço coberto (a vermelho), representado 
por Duarte d‘Armas (adaptado de Armas D., 1997); à direita, sala dos Archeiros na 
mesma localização (Google 45º) 

 
 

Figura 2.15 - À esquerda, identificação (a azul) na gravura de Duarte d‘Armas (adaptado de 
Armas D., 1997) das paredes da Casa de Meca que teriam sido reaproveitadas para a base 
da construção da torre da Sala dos Brasões (à direita , a azul) (Google 45º) 
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A nova Ala Manuelina foi edificada sobre um terreno que, nos desenhos de Duarte d‘Armas, era ocupado 

por outras construções que possivelmente serviriam como edifícios de serviços de apoio ao paço de D. 

João I. Não será então desapropriado assumir novamente a possibilidade de ter existido um 

aproveitamento de algumas paredes destes antigos edifícios na construção das zonas inferiores da nova 

Ala Manuelina. Na Figura 2.16 está representado a verde a correspondência entre a chaminé de uma 

cozinha de serviço, exibida no desenho de Duarte d‘Armas, e numa fotografia aérea atual. Destacado a 

azul mostra-se o possível aproveitamento das paredes, baseado na localização e na semelhante 

disposição de vãos entre o desenho de Duarte de Armas e a fotografia atual. 

 

Figura 2.16 – Identificação e localização (assinaladas a azul e verde) de paredes antigas 
possivelmente reaproveitadas durante a campanha construtiva realizada no reinado 
de D. Manuel I (adaptado de Armas D., 1997 e Google 45º) 

 

 

2.3.4 – Período construtivo: Século XVIII pós-terramoto 
 
Sabe-se que o sismo de 1755 causou danos significativos no Palácio Nacional de Sintra (Elias M., 2011), 

sendo, contudo, desconhecida a totalidade da extensão destes danos.  

Uma zona descrita como uma das mais afetadas de todo o palácio é o atual quarto de hóspedes e a sala 

Árabe (ver Anexo A). Efetivamente, nos desenhos de Duarte d‘Armas é patente a existência de um 

torreão, situado no piso superior da sala Árabe, com acesso para um terraço que atua como cobertura do 

quarto de hóspedes (Figura 2.17 e 2.18), atualmente inexistente. É assim possível presumir que o sismo 

originou o colapso deste torreão sobre a cobertura do quarto de hóspedes, causando danos severos nesta 

zona. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.17 - Torreão e cobertura em terraço 
representados por Duarte de Armas 
(adaptado de Armas D., 1997) 

Figura 2.18 - Esquema da localização do 
antigo torreão (azul) e do antigo terreiro 
(verde) (Google 45º) 
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Atualmente ainda é possível identificar a presença de alguns vestígios da antiga cobertura em terraço do 

quarto de hóspedes, presentemente com cobertura inclinada. A presença de lajedo do pavimento em 

paredes (Figura 2.19), bem como de antigos sistemas de drenagem localizados junto à base da chaminé 

sul (Figura 2.20) são exemplos de vestígios dessa antiga cobertura em terraço. São ainda visíveis antigas 

escadas, agora em desuso, que serviriam de acesso à cobertura, apresentadas na Figura 2.21. Além deste 

aspeto, o teto em abóbada do quarto de Hóspedes suportaria o referido terraço. 

 

  

Figura 2.19- Lajedo do pavimento da antiga 
cobertura em terraço do quarto de hóspedes 

Figura 2.20 - Caleira do pavimento da 
antiga cobertura em terraço do quarto 
de hóspedes 

 

 

 

Figura 2.21 - Vestígios de escadas que teriam como possível 
função garantir o acesso à cobertura em terraço 

 

 

De acordo com a informação da PSML, outra zona onde se pensa ter ocorrido um colapso local da 

estrutura foi na fachada principal. Acredita-se que a arcada que suporta a sala dos Cisnes (Anexo A) tenha 

cedido, resultando na destruição da fachada principal do palácio. Efetivamente, a análise comparativa da 

atual arcada com a representada nos desenhos de Duarte d’Armas permite verificar que a configuração 

dos arcos é diferente; os arcos representados por Duarte d’Armas são arredondados, enquanto os 

presentes atualmente são ogivais (Figura 2.22). É, contudo, importante salientar que esta representação 

no desenho de 1507 poderá ser errónea e não representar a realidade do que seria observado nessa 

época. 
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Figura 2.22 - À esquerda: arcos arredondados desenhados por Duarte de Armas em 
1507; à direita: fotografia atual da fachada principal (adaptado de Armas D., 1997) 

 

Existem também algumas evidências que geram dúvidas face ao período construtivo das chaminés 

existentes atualmente. Tal como referido anteriormente, o facto de existir uma parede, supostamente 

mais recente que a chaminé original, que intersecta a chaminé norte (Figura 2.12), em conjugação com a 

não existência atual da decoração das chaminés representada por Duarte d‘Armas, visível na Figura 2.23, 

sugere que as chaminés atuais podem não corresponder na sua totalidade às que foram originalmente 

construídas durante o reinado de D. João I.  

Por outro lado, não existem registos que mencionem uma reconstrução das chaminés. Desempenhando 

as chaminés, o papel de ícone representativo de todo o palácio, motivariam um elevado interesse pelo 

que seria expectável que fossem uma das zonas mais documentadas em caso de colapso ou reconstrução. 

Para além das situações acima mencionadas, os danos causados pelo sismo de 1755 estendem-se pelo 

resto do palácio, sendo que a sua escala e gravidade é, na sua maior parte, desconhecida.  

 

Figura 2.23 - Padrão das chaminés evidente 
nos desenhos de Duarte de Armas que não 
se encontra presente na atualidade 
(adaptado de Armas D., 1997) 

 

De acordo com a informação fornecida pela PSML, também durante o século XVIII foram acrescentados 

novos corpos ao palácio, nomeadamente a sala das Galés, o quarto dos Padres e a adição de um segundo 

piso na casa do Leão (ver Anexo A), construído com a gaiola Pombalina típica do final do séc. XVIII (Figura 

2.24).  
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Figura 2.24 - Ampliações que surgem no final do séc. XVIII 

 

2.3.5 – Período construtivo: Século XX 
 
No início do séc. XX, a zona envolvente aos corpos que atualmente integram o PNS foi intervencionada. 

As intervenções iniciais consistiram na demolição dos edifícios de serviço do PNS que se situavam no 

perímetro do largo Rainha Dona Amélia (Figura 2.6). Uma segunda intervenção, realizada na década de 

1940, consistiu na mudança de posição da escadaria da entrada principal do PNS e na abertura de vãos 

nas arcadas que se encontravam na altura fechadas (Figura 2.25 esquerda). 

 

Figura 2.25 – Escadarias e fachadas atuais do PNS (direita) e antes da intervenção 
realizada em 1940 (esquerda, imagem disponibilizada pela PSML, 2019) 

 

 

2.4 – Breve caracterização construtiva 
 

Neste subcapítulo procede-se a uma breve caraterização construtiva do PNS, fazendo-se referência aos 

elementos com função estrutural ou com alguma contribuição para a definição da sua compartimentação.  

Relativamente ao tipo de fundações encontradas no PNS, estas são fundações diretas, onde as paredes 

resistentes se prolongam até ao terreno. Efetivamente, a abertura de valas para as fundações encontra-

se bem documentada, sendo realizada por “braceiros” e referida nos documentos da época, como no 

Livro Truncado da Receita “a necessidade de fazer e abrir alicerces” (Melo A. e Ribeiro M.,2013). Contudo, 

em certos casos, as paredes do PNS foram assentes diretamente no leito rochoso sem haver necessidade 

de escavação de fundações (PSML, 2019) devido ao elevado número de afloramentos rochosos existentes 

na região. Também a reutilização de fundações de estruturas previamente existentes se encontra 
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documentada, como por exemplo “desfazer a parede do forno velho de tegelo onde se fundou a parede 

da Estrebaria” (Melo A. e Ribeiro M.,2013). 

A grande maioria das paredes foi construída em alvenaria de pedra ordinária (Correia J., 2013), utilizando 

pedra disponível na região de Sintra. Efetivamente, embora não haja referência às pedreiras de onde a 

pedra era extraída, o Palácio foi erguido sobre um maciço rochoso que poderá ter sido utilizado para 

extração de alguma pedra. Tal suposição pode fundamentar-se mais uma vez nos registos do Livro 

Truncado da Receita onde são feitas várias referências à “prática quebrar penedos” Melo A. e Ribeiro 

M.,2013). Fogem à regra as duas chaminés que, ao invés de alvenaria de pedra, foram construídas em 

alvenaria de tijolo cerâmico. O conhecimento relativo à constituição das chaminés resultou da informação 

recolhida na sequência da extração de uma carote de cada uma delas. 

A grande maioria das paredes foi construída em alvenaria de pedra ordinária (Correia J.M.L.M., 2013), 

utilizando pedra disponível na região de Sintra. Efetivamente, embora não haja referência às pedreiras de 

onde a pedra era extraída, o Palácio foi erguido sobre um maciço rochoso que poderá ter sido utilizado 

para extração de alguma pedra. Tal suposição pode fundamentar-se mais uma vez nos registos do Livro 

Truncado da Receita onde são feitas várias referências à “prática quebrar penedos” 

Os pavimentos têm constituições diferentes consoante sejam térreos ou elevados. No caso dos 

pavimentos térreos do PNS, estes foram provavelmente construídos recorrendo às técnicas tradicionais - 

uma constituição simples, tipicamente em terra batida e enrocamento de pedra revestido a lajedo ou 

tijoleira. No que diz respeito aos pavimentos elevados, estes são suportados por estruturas em abóbada 

ou por estruturas de madeira. No caso dos pavimentos apoiados em abobadas, o revestimento é em 

lajedo ou tijoleira, possivelmente aplicado sobre uma camada de argamassa que cobre o material de 

enchimento das abóbadas. Em certos casos, como no Paço de D. Dinis (zona mais antiga do palácio) e em 

alguns pavimentos elevados da Ala Manuelina, estes são suportados por um sistema de vigas paralelas de 

madeira, apoiadas nas paredes resistentes, e revestidos com tábuas de soalho. 

A cobertura inclinada é a solução presente na maioria das zonas construídas do palácio, com alguma 

variação nas pendentes de inclinação das diferentes águas. Estas coberturas foram executadas com 

estruturas e forros de madeira de pinho e castanho, e revestimento de telha cerâmica de canudo (Correia 

J., 2013). Em certas zonas do PNS encontram-se também coberturas em terraço. A estrutura destes 

terraços é semelhante à dos pavimentos descrita acima, onde era feito o enchimento e nivelamento da 

estrutura de suporte em arco e abóbada, que posteriormente recebia o revestimento em lajedo de pedra 

ou tijoleira. 

A generalidade das paredes do PNS encontra-se rebocada com argamassas tradicionais de cal aérea e 

areia (Correia J., 2013), e com soluções diversas de revestimento decorativo que incluem a caiação e o 

azulejo. 
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Deve também referir-se que o PNS integra elementos metálicos com funções estruturais, como tirantes, 

e outros integrados na rede de abastecimento de água potável, proveniente da serra de Sintra, feita 

sobretudo com tubagem em chumbo situados no interior da alvenaria. Os tirantes metálicos com função 

de reforço da estrutura de alvenaria possuem presença frequente em alguns corpos que integram o PNS.  

Finalmente é de notar que não é possível, à partida, encontrar diferenças substanciais nas técnicas e 

materiais utilizados entre os vários corpos de períodos construtivos diferentes.  
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3 – Avaliação qualitativa das alvenarias – Índices de 

qualidade 

 

3.1 – Considerações Iniciais 
 
O presente capítulo tem como objetivo identificar, localizar, descrever e estabelecer um índice de 

qualidade de um conjunto de alvenarias do PNS. O estudo foi efetuado com base na análise de carotes e 

de diversas áreas de alvenarias (com aproximadamente 1m2), nas quais se procedeu à remoção do reboco, 

correspondentes a diversos períodos construtivos do Palácio. Todas as carotes e painéis de alvenaria que 

foram expostos tiveram a autorização expressa da PSML. 

O capítulo apresenta e descreve também as metodologias utilizadas para a obtenção dos índices de 

qualidade das alvenarias, estabelecidos com base na análise visual e caracterização qualitativa das carotes 

e dos painéis de alvenaria. Tendo em atenção o interesse em procurar garantir que os índices de qualidade 

reflitam as características construtivas e a capacidade resistente das paredes, os valores obtidos são 

posteriormente analisados em conjunto com a informação recolhida por recurso à caracterização in situ 

(prospeção geofísica e caracterização mecânica) das alvenarias (Capítulo 5).  

 

3.2 – Alvenarias estudadas 
 

Sendo o Palácio Nacional de Sintra o resultado de sucessivas campanhas construtivas realizadas ao longo 

dos séculos é expectável que a caracterização das alvenarias faculte informações sobre aspetos 

construtivos dos diferentes períodos. Deste modo procedeu-se à seleção de 13 alvenarias para 

posteriormente serem analisadas por recurso à extração de carotes. A seleção das alvenarias e locais de 

carotagem foram suportadas na história construtiva do Palácio e na satisfação dos seguintes critérios: 

1. Garantir a amostragem por carotagem de alvenarias exemplificativas dos três principais períodos 

construtivos, correspondentes aos reinados de D. Dinis, D João I e D. Manuel I. 

2. Selecionar locais com reduzido valor intrínseco, por exemplo sem presença de revestimentos 

decorativos, e cuja estabilidade e integridade não pudesse vir a ser comprometida pela operação 

de carotagem. 

3. Selecionar locais de carotagem fora do percurso de visita, acessíveis sem meios auxiliares de 

elevação e preferencialmente com acesso pelo exterior do Palácio. 

A carotagem foi efetuada a seco e permitiu a obtenção de carotes, na maioria dos casos não íntegras, com 

sensivelmente 10 cm de diâmetro e comprimento variável, compreendido entre os 20 cm e 30 cm. Todas 

as carotes foram retiradas aproximadamente 1 m acima da cota do pavimento. A operação de carotagem 

foi realizada pela empresa IntempArt, contratada pela PSML (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 - À esquerda fixação da caroteadora; à direita 
caroteadora em funcionamento 

 

Salvo situações específicas, a generalidade das zonas e alvenarias selecionadas para extração de carotes 

foram objeto de caracterização mecânica por recurso a ensaios de macacos planos. A necessidade de 

remoção dos revestimentos das alvenarias (aproximadamente 1m2) para a execução deste tipo de 

ensaios, permitiu proceder à caracterização construtiva e material através da análise dos painéis de 

alvenaria que foram expostos.  

A Figura 3.2 procede à identificação e localização das alvenarias selecionadas. A nomenclatura adotada 

para identificar as alvenarias estudadas integra uma letra, que define o período construtivo do local 

(correspondente à inicial do nome do rei que mandou executar a obra), seguida por um código de 

números, identificativos da divisão em que se encontra a parede em estudo. No Anexo B encontram-se 

fotografias com a localização de todos os painéis e das carotes respetivas. 

 

 

Figura 3.2 - Locais de extração das carotes (a vermelho) e de abertura de painéis na alvenaria (a azul) 
e respetiva nomenclatura 

 

Em seguida, procede-se à listagem das paredes de alvenaria objeto de carotagem e razões para a sua 

seleção: 
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• D 6.11 – Pátio da Estufa - Parede exterior sul do antigo Paço de D. Dinis virada para o pátio da 

Estufa. A motivação para a escolha deste local centrou-se na possibilidade de a parede ter 

fundações do período árabe. 

• D 5.8 – Parede exterior norte da Capela – Parede potencialmente representativa do período 

construtivo do reinado de D. Dinis. Também neste caso existe a possibilidade desta alvenaria ser 

reaproveitamento de uma parede da antiga mesquita do castelo árabe. 

• J 4.38 – Cozinha - Parede exterior norte da Cozinha do PNS, possivelmente representativa do 

período construtivo do reinado de D. João I. 

• J 1.9 – Casa do Leão - Parede localizada no alinhamento de um dos contrafortes existentes. O 

estudo incidiu numa zona da alvenaria localizada no interior do piso inferior da Casa do Leão (ver 

Anexo A).  

• J 3.52 – Piso inferior da Sala das Sereias - Parede interior localizada no piso inferior da Sala das 

Sereias. A elevada espessura da zona selecionada indicia que a parede pode corresponder a um 

reaproveitamento de uma parede de uma antiga torre da muralha árabe, tal como referido em 

2.3.2. 

• J 3.28/I e J3.28/II – Corredor das residências - Parede exterior sul (J 3.28/I) e norte (J 3.28/II) do 

corredor das residências, localizado sob a Sala dos Cisnes (ver Anexo A). As áreas caracterizadas 

correspondem às faces interiores de ambas as alvenarias e o seu estudo foi motivado pela grande 

diferença de espessura das paredes do mesmo compartimento. 

• Chmn I e Chmn II - Chaminés norte (Chmn I) e sul (Chmn II). 

• A 5.8 – Parede Poente da Capela - Parede exterior poente da capela. A zona ensaiada será 

representativa da alvenaria da face exterior da parede localizada junto à cobertura da capela-mor. 

A zona da parede caracterizada integra suposta ampliação realizada a mando de D. Afonso V. 

• M (-1.1) – Parede exterior da casa da Dona Branca - Parede exterior localizada na zona junto ao 

terreno na Ala Manuelina. Esta parede apresenta elevada espessura e acredita-se ter resultado de 

um reaproveitamento de uma construção previamente existente (2.3.3). 

• M 1.15 – Ucharia - Face interior da parede exterior sul da Ala Manuelina na mesma cota do terreiro 

Rainha D. Amélia. Tal como em M (-1.1) acredita-se que a parede neste local possa ter sido 

resultante de um reaproveitamento de uma construção prévia do período do reinado de D. João I. 

• M 2.26 – Varanda Manuelina - Face exterior da parede sul da varanda do segundo andar da Ala 

Manuelina. A parede em questão é representativa da construção do período correspondente ao 

reinado de D. Manuel I e servirá como termo de comparação com M 1.15 

Os locais escolhidos para realização de ensaios de macacos planos e, portanto, para a exposição de 

alvenaria sob o reboco (assinalados na Figura 3.2), coincidem com os locais em que se precedeu à 

carotagem com a exceção de 4 casos - as duas chaminés, A 5.8 e J 1.9. 
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3.3 –Índice de qualidade das alvenarias com base na análise de 

carotes  

 

3.3.1 - Metodologia adotada na análise das carotes e parâmetros 
considerados 

 
A análise das carotes foi utilizada no âmbito do projeto de investigação “Caracterização das Alvenarias do 

Palácio Nacional de Sintra e dos seus Materiais Constituintes”, para o desenvolvimento de uma 

metodologia de avaliação qualitativa das alvenarias por recurso à avaliação visual de carotes. Na presente 

dissertação, a metodologia consistiu na análise qualitativa de cinco parâmetros principais aos quais foi 

atribuído um nível de classificação de 1 a 3 (sendo 1 correspondente ao nível de melhor qualidade). Os 

parâmetros considerados foram: coesão da carote, interface argamassa – pedra/tijolo, características da 

pedra/tijolo, coesão da argamassa e características da zona caroteada. 

A cada um destes parâmetros foi atribuída uma ponderação, estabelecida em função da sua influência no 

monolitismo e resistência mecânica da parede, e foi realizada a média ponderada definindo-se assim um 

índice de qualidade (IQ) para as carotes. De notar que nas várias fontes bibliográficas consultadas não foi 

possível encontrar trabalhos onde fossem definidos índices de qualidade de carotes, embora existam 

alguns trabalhos que apresentam metodologias para a definição destes índices no caso da análise visual 

de painéis de alvenaria (ver 3.4.1). Desta forma, neste trabalho propuseram-se alguns parâmetros, sendo 

o IQ obtido através da sua aplicação confrontado com as propriedades mecânicas da parede, com a 

finalidade validar a metodologia utilizada.  

Neste contexto descrevem-se seguidamente os vários parâmetros utilizados (exemplificados nas Figuras 

3.4 a 3.6) bem como o seu grau de ponderação. 

1. Coesão da carote (ponderação: 30%) – Este parâmetro avalia o nível de coesão do material 

obtido após carotagem. Desta forma, este parâmetro toma em consideração a integridade da 

carote e a dimensão dos fragmentos resultantes do processo de carotagem. O nível 1 

corresponde a uma carote íntegra (ou tendencialmente íntegra), com configuração cilíndrica e 

presença reduzida de fragmentos de pequena dimensão. Por outro lado, o nível 3 representa 

uma carote não íntegra na qual os fragmentos presentes são maioritariamente de pequena 

dimensão. 

2. Interface argamassa – pedra/tijolo (ponderação:15%) – Neste parâmetro é avaliada a aderência 

entre a argamassa de assentamento e o material constituinte da alvenaria (pedra/cerâmico). 

Uma interface de nível 1 não apresenta descontinuidades, com a argamassa tendencialmente 

aderente à pedra/cerâmico, enquanto uma interface de nível 3 representa os casos em que a 

argamassa constituinte se encontra tendencialmente destacada do material constituinte da 

alvenaria. 
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3. Características da pedra/tijolo (ponderação: 5%) – Este parâmetro avalia o estado de 

degradação da pedra ou do material cerâmico que integram a alvenaria. Devido ao facto da maior 

parte dos materiais se encontrarem em boas condições e não se terem encontrado diferenças 

significativas entre as variedades de pedras e suas resistências nas diferentes carotes, foi dado 

um peso diminuto a este parâmetro. 

4. Coesão da argamassa (ponderação: 20%) – O nível de coesão das argamassas apresentou 

diferenças para as várias carotes pelo que se decidiu dedicar um parâmetro à sua coesão. O nível 

1 é representativo de uma argamassa com aspeto são e coeso enquanto o nível 3 corresponde a 

uma argamassa em que o processo de carotagem originou fragmentos de pequena dimensão e 

que revela tendência para se desagregar quando manuseada. 

5. Zona caroteada (ponderação: 30%) – Este parâmetro avalia o estado do interior da parede 

observável após carotagem. Naturalmente o nível 1 representa uma alvenaria sem qualquer 

vazio enquanto o nível 3 representa uma alvenaria com presença significativa de vazios com 

dimensão considerável. 

 
3.3.2 – Índice de qualidade das alvenarias com base na análise de carotes 
 
Na Figura 3.3 apresenta-se, a título de exemplo, o aspeto de uma carote extraída no PNS (o aspeto de 

todas as carotes extraídas é apresentado no Anexo B). Com a exceção da carote J 1.9, o processo de 

carotagem não permitiu a obtenção de carotes íntegras, sendo de referir que o grau de integridade, e 

portanto a dimensão dos fragmentos obtidos foi variável, sendo um dos parâmetros a considerar na 

atribuição do IQ. 

 

Figura 3.3 - Carote obtida na alvenaria J 3.28/I 

 

O estudo das carotes iniciou-se pela identificação e descrição dos materiais constituintes (apresentados 

na Tabela 3.1). A análise permitiu identificar duas tipologias de alvenaria: alvenaria de tijolo de barro 

vermelho, encontrada nas carotes retiradas das duas chaminés, e alvenaria de pedra ordinária nas 

restantes paredes estudadas. Nas carotes foram detetadas uma variedade de argamassa de 

assentamento (semelhante nas duas tipologias de alvenaria), duas variedades principais de pedra 

(presentes nas alvenarias de pedra ordinária) e duas tipologias de material cerâmico, uma utilizada como 

elemento resistente principal nas chaminés, e outra como material de preenchimento (encontrada tanto 

nas alvenarias de pedra ordinária como nas alvenaria de tijolo). Em todas as carotes foi também registada 

a presença de reboco com espessura variável, compreendida entre 4 cm a 8 cm. 
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Tabela 3.1 - Breve descrição dos materiais constituintes das carotes 

Foto Descrição do material 

Argamassas de assentamento 

 

Argamassa de cor branca com agregados de cor rosada, 
constituídos por partículas com dimensões compreendidas 
tendencialmente entre 3 e 10 mm. Algumas argamassas 
integravam também outros agregados pétreos de cores mais 
escuras e com menores dimensões (ɸ<5 mm). Na maioria das 
argamassas foi possível identificar a presença de partículas 
cerâmicas. Grande parte das argamassas registavam a presença 
de nódulos brancos, com dimensão (compreendida entre 1 mm 
e 10 mm) e frequência de ocorrência variável. 

Variedades pétreas 

 

A variedade mais frequente correspondeu a um calcário cinzento 
escuro, muito compacto, podendo ou não apresentar 
descontinuidades de cor variável e espessura inferior a 3 mm 

 

O calcário de cor clara/alaranjada, bastante compacto com 
diversas descontinuidades, correspondeu à variedade menos 
frequente.  

Material cerâmico 

 

Tijolo cerâmico de barro vermelho, correspondeu ao material 
resistente da alvenaria das chaminés, com cor laranja forte e 
abundância de partículas pétreas na matriz cerâmica. A matriz 
cerâmica registava a presença de numerosos vazios de forma 
alongada ou arredondada com dimensão compreendida entre 1 
e 3 mm 

 

Material cerâmico de cor laranja pálido presente não só nas 
carotes das chaminés mas também em algumas carotes 
retiradas de paredes de alvenaria de pedra. Os fragmentos deste 
material cerâmico registavam a presença de raras partículas 
pétreas na matriz cerâmica de dimensões muito reduzidas. Os 
vazios eram tendencialmente alongados e de espessura reduzida 
(<1mm) 
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As argamassas de assentamento que integravam as carotes revelaram-se visualmente semelhantes 

(Tabela 3.1), não tendo sido possível identificar diferenças significativas entre as argamassas provenientes 

de alvenarias de diferentes períodos construtivos. No entanto, apesar das semelhanças de aspeto visual, 

registou-se alguma heterogeneidade na dimensão dos fragmentos que resultaram do processo de 

carotagem, aspeto que pode resultar de diferentes condições associadas ao processo de carotagem e/ou 

de diferenças no nível de coesão das argamassas. 

As variedades pétreas registadas nas carotes caracterizavam-se, na sua maioria, por possuírem elevada 

resistência mecânica. Embora os fragmentos de pedra analisados apresentassem dimensões variáveis de 

carote para carote, é, contudo, lícito assumir que essas variações se devem principalmente a fraturas 

ocorridas durante processo de carotagem e não a diferenças na resistência do material.  

O material cerâmico, sob a forma de tijolo, que integrava as carotes extraídas das chaminés encontrava-

se disposto radialmente e possuía dimensões da ordem de 3,5x6x15 cm. A presença de material cerâmico, 

sob a forma de fragmentos de pequena dimensão, em várias das carotes estudadas, é atribuída à 

necessidade de colmatar espaços vazios (ver Tabela 3.1). 

Uma vez analisadas as carotes, e selecionados os parâmetros e ponderações a considerar procedeu-se ao 

cálculo do índice de qualidade das carotes. A Tabela 3.2 apresenta este índice que resultou da 

metodologia proposta em 3.3.1 e em desenvolvimento no âmbito do projeto de investigação 

“Caracterização das Alvenarias do Palácio Nacional de Sintra e dos seus Materiais Constituintes”. O 

esquema de cores da tabela define o período construtivo de acordo com a Figura 2.1. 

 

Tabela 3.2 - Índice de qualidade das carotes 

Local 
Coesão da 

carote (30%) 

Interface 
argamassa – 
pedra/tijolo 

(15%)  

Características 
da pedra/tijolo 

(5%)  

Coesão da 
argamassa 

(20%)  

Zona 
caroteada 

(30%)  
IQ 

D 6.11 2 3 2 1 2 1,95 

D 5.8 3 3 2 3 3 2,95 

J 4.38 3 3 1 3 2 2,60 

J 3.52 3 3 2 3 2 2,65 

J 3.28/I 1 2 2 2 3 2,00 

J 3.28/II 2 2 1 1 1 1,45 

J 1.9 1 1 1 1 2 1,30 

Chmn I 1 1 1 1 1 1,00 

Chmn II 2 2 1 1 1 1,45 

A 5.8 2 2 1 1 2 1,75 

M (-1.1) 2 1 1 1 1 1,30 

M 1.15 3 3 1 2 1 2,10 

M 2.26 2 3 1 3 3 2,60 

 

Relativamente ao parâmetro de coesão da carote apenas em 3 casos (todos correspondentes ao período 

construtivo do reinado de D. João I) foi atribuído o nível 1 correspondente à maior integridade. Por 

contraste, grande parte das carotes apresentou-se pouco íntegra, pelo que lhes foi atribuído o nível 3. A 
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título exemplificativo apresenta-se na Figura 3.4 duas situações de carotes dos níveis 1 e 3 

respetivamente. 

A mesma situação foi observada na interface argamassa - pedra/tijolo onde apenas 3 carotes foram 

classificadas no grau 1, exemplificadas na Figura 3.5. Novamente a grande maioria das carotes apresentou 

argamassas tendencialmente destacadas da pedra/tijolo, pelo que foram classificadas em níveis 2 ou 3. 

 
 

Figura 3.4 - Em cima: carote nível 1 (J 1.9); em 
baixo: carote nível 3 (M 1.15) 

Figura 3.5 – Exemplo de boas condições de 
aderência entre a argamassa e a pedra na 
carote M (-1.1) 

 
Relativamente às características das unidades pétreas que integravam as alvenarias não foram 

encontradas diferenças significativas e, de modo geral, o material resistente incidia elevada resistência 

tendo sido atribuído níveis de qualidade elevados. O mesmo já não é válido quanto à coesão das 

argamassas, onde se verificaram carotes com argamassas de baixa coesão e outras com elevado grau de 

coesão. 

Finalmente, relativamente à zona caroteada em certas situações foram encontrados numerosos vazios, 

de dimensão significativa, o que é traduzido nos diferentes graus de qualidade atribuídos a este 

parâmetro. Na Figura 3.6 apresentam-se exemplos dos 3 níveis atribuídos. 

 
 

Figura 3.6 – Interior da zona caroteada correspondentes da esquerda para a direita 
aos níveis 1 (J 3.28/II), 2 (D 6.11) e 3 (D 5.8) 

 

Na Figura 3.7 encontra-se representado o índice de qualidade em função dos diferentes períodos 

construtivos, mantendo o esquema de cores previamente definido. 
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Figura 3.7 - Índice de qualidade das várias carotes avaliadas 

 

Da análise da figura parece ser possível concluir que a carote obtida na capela (D 5.8), edificada durante 

o reinado de D. Dinis, foi a que apresentou pior qualidade o que talvez possa ser associada com a maior 

antiguidade da construção, sugerindo novamente a hipótese de se tratar de um reaproveitamento de 

uma parede do período árabe. Relativamente às carotes representativas dos períodos construtivos dos 

reinados de D. João I e D. Afonso V (a verde e amarelo, respetivamente) estas apresentam uma qualidade 

boa/média com exceção dos casos de J 4.38 e J 3.52, sendo que nesta última situação se pensa tratar-se 

de uma alvenaria mais antiga (reaproveitamento da parede da torre da muralha árabe). É de notar a 

diferença significativa entre o índice de qualidade das carotes D 5.8 e A 5.8 (ambas provenientes de 

paredes da Capela), o que parece poder eventualmente confirmar ter havido uma intervenção no reinado 

de D. Afonso na Capela originalmente mandada edificar por D. Dinis. Convém, contudo, referir que a 

amostragem realizada nas paredes do período de D. Dinis e D. Afonso V é baixa, o que pode tirar 

representatividade aos resultados. A carote da chaminé norte (alvenaria de tijolo cerâmico) foi a que 

apresentou o melhor índice de qualidade. 

Finalmente, é de notar a diferença no índice de qualidade que existe entre M (-1.1) e as outras duas 

carotes da Ala Manuelina (M 1.15 e M 2.26) o que pode ser associado com o facto da carote M (-1.1) ter 

sido extraída na zona mais inferior deste corpo, numa parede com elevada espessura que se acredita ter 

resultado de um reaproveitamento de uma construção previamente existente. Contudo, de acordo com 

esta suposição, seria também de esperar algumas diferenças entre os índices de qualidade de M 1.15 e M 

2.26. 
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3.4 - Índice de qualidade das alvenarias com base na análise de 

painéis de alvenaria 

 

3.4.1 - Metodologia adotada na análise de painéis de alvenaria e 
parâmetros considerados 

 
Tal como na avaliação qualitativa das carotes, no âmbito do projeto de investigação “Caracterização das 

Alvenarias do Palácio Nacional de Sintra e dos seus Materiais Constituintes” no qual a presente 

dissertação se insere, foram também estudados parâmetros e ponderações para o estabelecimento de 

um índice de qualidade das alvenarias com base na análise visual dos painéis. A definição dos parâmetros 

baseou-se nos trabalhos de Borri et al (2015) e Borri et al (2018), que exploraram e calibram um 

procedimento para classificar alvenarias históricas definindo um índice de qualidade (“Masonary Quality 

Index”). Este índice baseia-se na inspeção visual de alvenarias considerando como críticos vários 

parâmetros e, de acordo com os autores, é relacionável com as propriedades mecânicas das paredes, 

tornando-se assim num método alternativo e/ou complementar aos ensaios mecânicos de natureza semi-

destrutiva. 

A metodologia adotada nesta dissertação adapta alguns dos parâmetros estabelecidos por estes autores. 

A não aplicação de alguns deles está relacionada com o facto de não ter sido possível aceder a informação 

relevante para sua a definição, como por exemplo não ter sido possível observar a constituição e 

características construtivas da secção transversal das paredes para definição do tipo e grau de ligação 

entre os panos da alvenaria. 

Os parâmetros utilizados, adaptados da literatura ou propostos neste trabalho, encontram-se descritos 

em baixo. A cada um deles foi atribuída uma ponderação por forma a obter uma média ponderada do 

índice de qualidade das alvenarias com base na observação visual dos painéis. A análise qualitativa 

baseou-se em cinco parâmetros principais aos quais foi atribuído um nível de classificação de 1 a 3 (sendo 

1 correspondente ao nível de melhor qualidade): 

 

1. Dimensão das unidades constituintes (ponderação 20%) – Este parâmetro leva em consideração 

a dimensão das unidades que constituem a alvenaria (pedra/cerâmico). Unidades de maior 

dimensão conferem à parede uma natureza mais monolítica, onde a 

desagregação/desintegração sob ação de cargas será mais difícil de ocorrer. Por outro lado, o 

maior peso das unidades constituintes causa um efeito de confinamento mútuo entre pedras 

adjacentes, o que facilita a distribuição de tensões ao longo de uma porção maior de alvenaria, 

logo maior resistência mecânica Borri et al (2015). Desta forma, o nível 1 representa paredes com 

maior percentagem de pedras com dimensão superior a 20 cm enquanto o nível 3 corresponde 

a paredes com uma grande percentagem de pedras com dimensão inferior a 15 cm.  
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2. Forma das unidades constituintes (ponderação 15%) – A forma das unidades que integram a 

alvenaria tem reflexo nas características mecânicas da parede e, consequentemente, na 

qualidade da alvenaria, na medida em que elementos cortados em formas mais regulares 

aumentam a área de contacto, garantindo o maior atrito entre si. Assim, o nível 1 representa 

paredes com unidades com formas tendencialmente mais retangulares e regulares, enquanto o 

nível 3 carateriza paredes com prevalência de elementos arredondados irregulares. Note-se que 

este parâmetro se encontra ajustado ao conjunto de paredes estudadas, já que em nenhuma foi 

possível encontrar blocos cortados em formas retangulares perfeitas, pelo que o nível mais alto 

não representa esta situação. 

3. Alinhamento das juntas de argamassa (ponderação 20%) – O alinhamento das juntas de 

argamassa é importante para a capacidade resistente à compressão da parede, visto que estas 

garantem uma distribuição de cargas equivalente em toda a parede, evitando zonas de 

concentração de tensões. O nível 1 traduz juntas horizontais de argamassa contínuas enquanto 

o nível 3 representa juntas de argamassa não contínuas de pequena extensão. 

4. Qualidade da argamassa de assentamento (ponderação 25%) – Este parâmetro é importante na 

medida em que garante a transmissão e distribuição das ações entre elementos resistentes de 

forma uniforme. A argamassa, além de regularizar o contato entre as pedras garante um maior 

grau de coesão à alvenaria traduzindo-se no aumento da sua natureza monolítica. Desta forma, 

o nível 1 representa argamassas muito coesas com boa aderência ao elemento resistente 

enquanto o nível 3 é indicativo de argamassas pouco coesas com facilidade de desagregação. 

5. Presença de vazios (ponderação 20%) – A presença de espaços vazios na alvenaria tem 

consequências óbvias na sua capacidade resistente e natureza monolítica, pelo que se sugere 

este parâmetro para a definição do índice de qualidade das alvenarias. O nível 1 representa uma 

parede em que não foi observado qualquer vazio. Por outro lado, o nível 2 representa paredes 

com um ou dois vazios pouco relevantes enquanto o nível 3 traduz paredes com grande número 

de vazios. 

 

3.4.2 – Índice de qualidade das alvenarias com base na análise de painéis 
de alvenaria 

 

À semelhança do que foi feito no Capítulo 3.3.2 também a análise qualitativa dos painéis de alvenaria se 

iniciou com a sua análise visual. A Tabela 3.3 resume as principais características dos painéis de alvenaria 

de pedra ensaiados que foram passíveis de obter por observação visual. 
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Tabela 3.3 - Algumas propriedades observadas nos painéis de alvenaria 

Local 
Homogeneidade 

construtiva  
Forma e dimensão 

dos blocos 

Alinhamento/configuraç
ão das juntas horizontais 

de argamassa 

Variedade 
pétrea 

predominante 

Coesão da 
argamassa 

Presença de 
vazios 

D 6.11 
Zona superior 

irregular / Zona 
inferior regular 

Zona inferior: 
blocos retangulares 
alongados de 15 a 

20 cm; Zona 
superior: formas 

heterogéneas  

Na zona inferior 
alinhamento de juntas na 

direção horizontal. Na 
zona superior juntas 

irregulares e 
desalinhadas 

Calcário 
cinzento 
escuro 

Elevada 

Total 
inexistência de 

vazios na 
alvenaria 

D 5.8 Irregular 

Forma 
heterogénea. 

Dimensão entre 20 
e 30 cm 

Desalinhamento total 
das juntas 

Calcário claro 
/alaranjado  

Baixa 
Vazios 

numerosos  

J 4.38 Regular 
Forma retangular. 
Dimensão de 20 a 

30 cm 

Alinhamento de juntas 
segundo a direção 

horizontal  

Calcário 
cinzento 
escuro 

Baixa 

Total 
inexistência de 

vazios na 
alvenaria 

J 3.52 

Irregular. 
Heterogeneidade 

na relação 
pedra/argamassa 

Formas 
maioritariamente 

retangulares. 
Dimensão entre 15 

e 20 cm com 
alguns blocos de 

dimensão superior 
a 30 cm 

Juntas tendencialmente 
desalinhadas 

Calcário 
cinzento 
escuro 

Média 

Total 
inexistência de 

vazios na 
alvenaria 

J 3.28/I Regular 

Tendencialmente 
retangulares com 
dimensão de 20 a 

30 cm 

Junta seca, apenas 
preenchida com 

argamassa na zona mais 
superficial da parede. 

Calcário 
cinzento 
escuro e 

calcário claro 
/alaranjado 

Média 

A alvenaria de 
junta seca 

resulta numa 
grande 

quantidade de 
vazios. 

Adicionalmente 
observa-se um 
vazio de grande 

dimensão  

J 3.28/II Irregular 

Heterogeneidade 
de formas com 

maioria dos blocos 
de pequena 

dimensão (5 a 15 
cm) 

Juntas tendencialmente 
desalinhadas 

Calcário 
cinzento 
escuro + 
cerâmico 

Elevada 

Total 
inexistência de 

vazios na 
alvenaria 

M (-1.1) Irregular 
Formas variadas e 
dimensões entre 

20 e 30 cm 

Juntas tendencialmente 
desalinhadas 

Calcário 
cinzento 
escuro 

Elevada 
Apenas um 

vazio de grande 
dimensão  

M 1.15 Regular 

Forma 
tendencialmente 

retangular. 
Dimensão entre 20 

a 25 cm 

Alinhamento de juntas 
segundo a direção 

horizontal 

Calcário 
cinzento 
escuro 

Média 
Alguns vazios 
presentes na 

alvenaria 

M 2.26 Irregular 

Maioritariamente 
retangular de 

dimensões 
variáveis atingindo 

os 40 cm 

Desalinhamento total 
das juntas 

Calcário 
cinzento 
escuro 

Baixa 
Vazios 

abundantes na 
alvenaria 

 

A análise efetuada e a evolução construtiva que se tem assumido para PNS indicia que: 

• Relativamente a J 3.28/I e J 3.28/II foram identificadas diferenças na inspeção visual dos painéis 

(que, contudo, não foram expressivas na análise visual das carotes). O aparelho construtivo de 

J3.28/II era mais irregular, com blocos de pedra da alvenaria exibindo uma grande variedade de 

formas, enquanto J 3.28/I revelou um aparelho construtivo mais regular, com camadas bem 

definidas e junta seca. Para além deste aspeto, em J 3.28/II detetou-se a presença de material 
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cerâmico, para além de blocos de pedra calcária. Assim, estas diferenças podem suportar o facto 

de, embora no mesmo aposento, as duas paredes possam ter tido origem construtiva diferente tal 

como postulado com base na diferença das suas espessuras.  

• A análise comparativa dos painéis localizados na Ala Manuelina identificou algumas diferenças, 

nomeadamente a nível da regularidade do pano de alvenaria. De facto, em M 1.15, ao contrário 

de M 2.26, a alvenaria possuía um aparelho muito regular, com juntas alinhadas. Além deste 

aspeto, a presença de vazios era muito mais frequente em M 2.26. Estas observações são assim 

compatíveis com o referido em 3.2 onde se supõe ser a alvenaria M 1.15 (Ucharia) 

reaproveitamento de uma construção preexistente. 

Da mesma forma, no caso da parede M (-1.1) pensa-se também que este local possa ser um 

reaproveitamento de uma antiga construção. A análise visual não permitiu confirmar com certeza 

esta suposição, embora seja de notar que, relativamente às anteriores, esta alvenaria revelou total 

ausência de vazios e uma argamassa de elevada coesão. 

 
Seguidamente apresenta-se na Tabela 3.4 o nível atribuído aos 5 parâmetros propostos em 3.2.3 que 

permitiram definir o índice de qualidade dos diversos painéis de alvenaria estudados de acordo com a 

metodologia descrita em 3.4.1. 

 

Tabela 3.4 - Índice de qualidade da alvenaria obtido por análise dos painéis 

Local 

Dimensão das 
unidades 

constituintes 
(20%) 

Forma das 
unidades 

constituintes 
(15%)  

Alinhamento 
das juntas de 

argamassa 
(20%)  

Qualidade da 
argamassa de 
assentamento 

(25%)  

Presença de 
vazios (20%)  

IQ 

D 6.11 2 2 2 1 1 1,55 

D 5.8 1 2 3 3 3 2,45 

J 4.38 1 1 1 3 1 1,50 

J 3.52 1 1 3 2 1 1,65 

J 3.28/I 1 2 2 2 3 2,00 

J 3.28/II 3 3 2 1 1 1,90 

M (-1.1) 1 2 2 1 2 1,55 

M 1.15 2 1 1 2 2 1,65 

M 2.26 1 2 3 3 3 2,45 

 

Relativamente à dimensão das unidades constituintes da alvenaria, na sua grande maioria atribuiu-se o 

nível 1 a este parâmetro devido ao facto de os blocos de pedra terem revelado, de um modo geral, 

dimensão considerável. Apenas a J 3.28/II foi atribuído o nível 3 visto que as unidades resistentes deste 

painel eram de pequena dimensão.  

Os blocos de pedra apresentavam de modo geral forma bastante heterogénea e o seu posicionamento 

não levava à presença de juntas de argamassa tendencialmente contínuas, com exceção das alvenarias J 

4.38 e M 1.15 em que estas juntas revelavam alguma continuidade e horizontalidade.  
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Quanto ao parâmetro “qualidade da argamassa de assentamento” é de notar que, em grande parte dos 

casos, se detetaram algumas diferenças comparativamente ao observado na análise das carotes (Tabela 

3.2). Efetivamente, existem casos onde argamassas que revelaram um baixo nível de coesão na carote se 

apresentam coesa e bem aderente à pedra nos painéis, e vice-versa. 

Finalmente é de referir que apenas em três casos foi observado uma alvenaria com vazios numerosos e 

de dimensão considerável (D 5.8, J 3.28/I e M 2.26). De notar que na observação do interior da zona 

caroteada em D 5.8 e M 2.26 foram também observados vazios numerosos, mas em J 3.28/I essa situação 

não se verifica, visto que a alvenaria não é de junta seca no local caroteado. 

A título de exemplo, na Figura 3.8 apresentam-se as duas alvenarias para as quais se obteve a melhor e o 

pior nível de qualidade global (J 4.38 e M 2.26 respetivamente). Em J 4.38 pode observar-se que a 

alvenaria era constituída por blocos de pedra de grande dimensão (nível 1), de forma tendencialmente 

retangular regular (nível 1), e juntas de argamassa com alinhamento contínuo (nível 1) o que resulta numa 

alvenaria de aspeto bastante regular com camadas de pedra bem definidas dispostas horizontalmente. 

Por outro lado, em M 2.26, observou-se uma alvenaria com blocos de dimensão tendencialmente elevada 

(nível 1), mas com formas algo irregulares (nível 2), com juntas de argamassa descontínuas (nível 3) e uma 

argamassa degradada com fraca aderência à pedra (nível 3) o que resulta na presença de vazios (nível 3) 

 

 

Figura 3.8 - Esquerda: painel J 4.38; Direita: painel M 2.26. Em M 2.26 é possível observar, em pormenor, a 
fraca aderência da argamassa aos blocos de pedra 

 

Na Figura 3.9 encontra-se representado o índice de qualidade em função dos diferentes períodos 

construtivos, mantendo-se o esquema de cores previamente definido. Como se pode observar não é 

possível estabelecer uma relação direta entre o índice de qualidade e o período construtivo, já que em 

todos os períodos se encontram alvenarias de diversos níveis de qualidade. Como referido, o melhor 

índice de qualidade foi atribuído à alvenaria do período de D. João I (J 4.38) e o pior às alvenarias D 5.8 e 

M 2.26  
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Figura 3.9 - Índice de qualidade das alvenarias obtidos por análise dos painéis 

 

3.5 – Índices de qualidade das alvenarias – Carotes versus painéis 

 

Numa tentativa de comparar as duas metodologias utilizadas na avaliação qualitativa das alvenarias 

apresenta-se na Figura 3.10 a comparação entre o IQ que resultou por análise das carotes e dos painéis. 

De notar que a metodologia utilizada na avaliação das carotes foi desenvolvida de raiz enquanto no caso 

da avaliação dos painéis se adaptou uma metodologia existente na literatura. 

 

 

Figura 3.10 – Comparação do IQ atribuídos às alvenarias, por análise de carotes e painéis 

 

Verifica-se que ambas as curvas revelam um andamento relativamente semelhante. Por exemplo, as 

alvenarias D 5.8 e M2.26 revelaram valores de IQ’s obtidos por recurso às carotes e aos painéis elevados, 

representativos de uma baixa qualidade.  

As diferenças mais significativas entre as duas metodologias adotadas correspondem às alvenarias J 3.52 

e J 4.38 do período de D. João I. Relativamente à alvenaria J 3.52 é importante notar que os ensaios foram 

realizados em faces opostas de uma parede de grande espessura (2,7 m) o que significa que a avaliação 

qualitativa pode não estar a ser realizada para o mesmo pano de alvenaria, pelo que esta comparação de 

índices de qualidade perde significado. Em J 4.38, apesar da pequena distância entre a localização dos 

ensaios, a diferença entre IQ obtida foi também bastante elevada. Este facto deve-se possivelmente aos 
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critérios adotados na metodologia empregue em cada um dos casos. Efetivamente, os parâmetros 

empregues na avaliação das carotes centram-se mais na qualidade dos materiais enquanto os parâmetros 

utilizados na avaliação dos painéis recaem fundamentalmente sobre características construtivas da 

parede. De facto, olhando para a Tabela 3.4 constata-se que à alvenaria J 4.38 foi atribuído o nível 1 aos 

parâmetros relativos à tipologia construtiva (forma e dimensão dos blocos e alinhamento das juntas de 

argamassa) enquanto ao parâmetro de qualidade de argamassa foi atribuído o nível 3.  

 

3.6 – Considerações finais 

 

Foi objetivo do Capítulo 3 a avaliação qualitativa e descrição construtiva de um conjunto de alvenarias do 

Palácio Nacional de Sintra. 

Nesta perspetiva, começou por se proceder à inspeção visual das várias alvenarias por recurso à análise 

de carotes e de áreas expostas das alvenarias. Comparando as duas abordagens, a carotagem apresenta 

a vantagem de permitir uma análise em maior profundidade da parede, muito embora com um cariz muito 

localizado, ao contrário das áreas expostas das alvenarias que permite analisar uma maior área da 

alvenaria, mas superficial. Em termos visuais, ambas as abordagens permitiram verificar que as 

argamassas são bastante semelhantes em todas as alvenarias estudadas. Relativamente ao material 

pétreo, destaca-se o calcário cinzento escuro como o mais utilizado independentemente do período 

construtivo, provavelmente proveniente de pedreiras locais. Foi também detetado material cerâmico, 

utilizado como elemento resistente principal nas alvenarias das chaminés e, em certos casos, fragmentos 

de menor dimensão com função de enchimento. Da observação visual não foi possível fazer uma distinção 

entre diferentes períodos construtivos. 

Procedeu-se também à tentativa de relacionar a informação recolhida através da observação visual das 

alvenarias com eventuais casos notáveis como paredes demasiado espessas ou situações onde pareça ter 

havido reaproveitamento de construções previamente existentes. As diferenças observadas nas 

características das alvenarias J 3.28/I e J 3.28/II ou M 2.26, M1.15 e M(-1.1) permitiram em principio 

confirmar alguns destes pressupostos, embora esta análise deve ser encarada com as devidas reservas. 

Foi atribuído um índice de qualidade às alvenarias recorrendo a uma metodologia em desenvolvimento 

para o efeito, com base na análise de carotes, e na adaptação de uma já disponível na literatura, que se 

baseia na análise de painéis de alvenaria. Os valores de IQ obtidos por recurso a ambas as metodologias 

indicaram serem as alvenarias D 5.8 (Capela) e M 2.26 (varanda Ala Manuelina) as que revelaram pior 

qualidade e que M (-1.1) (Casa da Dona Branca) é a que apresenta melhor qualidade. Foram, contudo, 

observadas algumas diferenças entre as duas metodologias, o que estará relacionado com os parâmetros 

definidos nos dois casos: enquanto o IQ das carotes avalia essencialmente a qualidade dos materiais 

constituintes, o IQ dos painéis reflete mais os aspetos construtivos da alvenaria. 
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4 – Caracterização de materiais constituintes das 

alvenarias 

 

4.1. Considerações iniciais 
 

O presente capítulo tem como objetivo dar um contributo para a campanha experimental de 

caracterização dos materiais constituintes (argamassa, pedra e material cerâmico) das alvenarias do 

Palácio Nacional de Sintra. A presente dissertação inclui parte da caracterização física realizada com base 

num conjunto de amostras provenientes das carotes e painéis das alvenarias descritos e analisados no 

Capítulo 3. O trabalho laboratorial foi realizado nos Laboratórios do DECivil do IST. 

O estudo das variedades pétreas presentes em alvenarias do Palácio incluiu também a caracterização de 

cinco blocos de pedra facultados pela PSML. Estes blocos são provenientes de diversas alvenarias do 

Palácio e foram obtidos na sequência de intervenções recentes destinadas a melhorar as condições de 

visita. 

A caraterização dos materiais em estudo (pedra, argamassa e cerâmicos) incluiu a determinação da massa 

volúmica real e aparente, da porosidade acessível à água e da absorção de água por capilaridade. Além 

das determinações referidas também foi determinada a velocidade de propagação de ultra-sons em 

blocos de pedra recolhidos no Palácio. 

 

4.2 – Métodos de ensaio e amostras ensaiadas 
 

As Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam as amostras de argamassa e material cerâmico caracterizadas no 

presente trabalho, provenientes de carotes e painéis de alvenaria. 

Tabela 4.1 - Amostras de argamassa caracterizadas  

Período 
construtivo 

Proveniência 
Número de 
amostras  

Função/Observações 

D. Dinis D 5.8 - Parede poente da capela 3 Assentamento  

D. João I 

J 3.28/I - Parede sul do corredor 
das Residências 

4 Assentamento 

J 3.28/II - Parede norte corredor 
das Residências 

3 Assentamento  

J 1.9 - Contraforte da Casa do 
Leão 

2 Assentamento  

J 4.38 - Parede norte da cozinha 1 
Argamassa de reparação, de aspeto mais 

recente, proveniente de zonas 
intervencionadas 

D Manuel I 

M (-1.1) - Parede da casa da 
Dona Branca 

2 Assentamento  

M 2.26 - Parede varanda da Ala 
Manuelina 

3 Assentamento 

M 2.26 - Parede varanda da Ala 
Manuelina 

2 
Argamassa de reparação, de aspeto mais 

recente, proveniente de zonas 
intervencionadas 
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Tabela 4.2 - Amostras de material cerâmico caracterizadas 

Proveniência  Descrição Fotografia 

Chmn I - Chaminé Norte 
Variedade de cerâmico laranja pálido 

com poucos vazios de reduzida 
dimensão 

 

Chmn II - Chaminé Sul 
Variedade de cerâmico laranja forte 
com numerosos vazios de dimensão 

até 3 mm 

 

 

Relativamente à caracterização dos materiais pétreos, as amostras ensaiadas foram provenientes 

exclusivamente das carotes, com a exceção de 5 blocos de pedra provenientes de alvenarias 

intervencionadas (localizadas a verde na Figura 4.1). Acredita-se que estas paredes sejam da época do 

reinado de D. João I.  

 

 

Figura 4.1 - Zona de onde foram extraídos os blocos de pedra (a verde) 

 

 

A determinação da velocidade de propagação de ultrassons foi realizada nestes blocos visto que as 

amostras de pedra provenientes das carotes não apresentavam dimensão suficiente para a sua realização. 

A determinação da porosidade acessível à água e da massa volúmica real e aparente, foram realizadas 

para todas as amostras, independentemente da sua proveniência, enquanto a determinação da absorção 

de água por capilaridade apenas foi realizada em amostras que permitiram, após corte, a obtenção de 

provetes cúbicos com 2,5 cm de aresta. A Tabela 4.3 apresenta a listagem das amostras de material pétreo 

caracterizadas. 
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Tabela 4.3 - Amostras de material pétreo caracterizadas 

Período 
construtivo 

Proveniência 
Número 

de 
amostras 

Descrição 
Fotografia (apenas das amostras 

cortadas em cubos de forma regular) 

Material pétreo proveniente das carotes 

D. Dinis 

D 6.11 - Pátio 
das Estufas 

4 
Calcário compacto de cor 

escura 

 

D 5.8 - Parede 
poente da 

capela 
3 

Calcário de cor alaranjada 
com numerosos veios 
castanhos e brancos 

 

D. João I 

J 3.52 - Divisão 
inferior da Sala 

das Sereias 
4 

Calcário compacto de cor 
escura 

 

J 4.38 - Parede 
norte da cozinha 

6 
Calcário compacto de cor 

escura com veios brancos e 
vermelhos 

 

D. Manuel I 

M 1.15 - Ucharia 4 
Calcário compacto de cor 

escura com veios castanhos 

 

M 2.26 - Parede 
varanda da Ala 

Manuelina 
4 

Calcário compacto de cor 
escura com veios castanhos 

 

Material pétreo proveniente de blocos de alvenarias intervencionadas pela PSML 

D João I 

P1 4 
Calcário compacto de cor 

escura com veios castanhos 

 

P2 2 
Calcário compacto de cor 

escura com veios castanhos 

 

P3 3 
Calcário de cor alaranjada 

com numerosos veios 
castanhos e brancos 

 

P4 2 
Calcário de cor alaranjada 

com numerosos veios 
castanhos 

 

P5 3 

Bloco de mármore branco 
com forma regular, 

indicativo de antiga pedra de 
revestimento de pavimento 

 

P6 4 
Calcário cinzento claro com 
veios castanhos, brancos e 

avermelhados 
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• Determinação da porosidade acessível à água e das massas volúmicas 

A determinação da porosidade acessível à água e da massa volúmica aparente e real recorreu a métodos 

gravimétricos e foi baseada no procedimento descritos em RILEM Test No. I.1. (1980). Inicialmente, as 

amostras foram colocadas numa estufa ventilada a 60ºC, durante um período mínimo de 24 horas, sendo 

retiradas quando a sua massa atingiu um valor constante (m1), situação que corresponderá à perda de 

toda a humidade das amostras. Uma vez determinada a massa constante, as amostras foram colocadas 

no interior de um exsicador em vácuo (-0,7 bar) durante um período de 24 horas (Figura 4.2) após o que 

foi introduzida água lentamente até as amostras se encontrarem totalmente imersas. Os materiais 

imersos foram sujeitos a mais um período de 24 horas em vácuo por forma a garantir que os poros fiquem 

totalmente preenchidos por água. Após este período retirou-se a tampa do exsicador deixando as 

amostras imersas, mas agora à pressão atmosférica, durante mais 24 horas. O passo seguinte consistiu 

numa pesagem hidrostática, isto é, uma pesagem com a amostra submersa, registando a massa (m2) para 

cada uma das amostras.  

 

Figura 4.2 - Pormenor das amostras sob 
vácuo no exsicador 

 

Finalmente as amostras foram retiradas da imersão e procedeu-se à limpeza do excesso de água com um 

pano húmido. Os materiais foram pesados e a massa (m3) registada. Este último valor corresponde à 

massa saturada da amostra.  

Os valores das massas obtidos através das pesagens anteriormente descritas permitem calcular a 

porosidade acessível (P), de acordo com a equação 4.1,  

𝑃 =
𝑚3−𝑚1

𝑚3−𝑚2
× 100 [%]      (4. 1) 

o teor máximo em água (Wmáx) que, como o próprio nome indica, corresponde à percentagem máxima de 

água que a amostra pode absorver (equação 4.2), 

𝑊𝑚á𝑥 =  
𝑚3−𝑚1

𝑚1
× 100 [%]      (4.2) 

e a massa volúmica aparente - Mvol.apa. - (equação 4.3) e real -Mvol.real - (equação4.4). A diferença entre 

estas duas grandezas é que enquanto na massa volúmica aparente o volume considerado é o volume total 

da amostra (volume do material + volume dos poros) no caso da massa volúmica real o volume 

considerado é apenas o do material.  

𝑀𝑣𝑜𝑙.𝑎𝑝𝑎. =  
𝑚1

𝑚3−𝑚2
× 103 [

𝐾𝑔

𝑚3]     (4.3) 
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𝑀𝑣𝑜𝑙.𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑚1

𝑚1−𝑚2
× 103 [

𝐾𝑔

𝑚3]      (4.4) 

Pode referir-se que, para além de não-destrutivos, os métodos gravimétricos utilizados permitem a 

análise de materiais com formas irregulares o que, para o presente trabalho é importante na medida em 

que, devido ao facto de se estar a trabalhar com amostras retirados do Palácio, nem sempre foi possível 

obter amostras com geometria definida.  

 

• Determinação da absorção de água por capilaridade 

O ensaio de absorção de água por capilaridade baseou-se no procedimento estabelecido na RILEM Test 

No. II.6. (1980). Este ensaio pressupõe, tal como no ensaio anterior, uma secagem prévia das amostras 

até que estas atinjam uma massa constante. 

No caso das amostras de material pétreo previamente cortadas em provetes cúbicos de 2,5 cm de aresta, 

estes provetes foram colocados num tabuleiro com água, assentes em geotêxtil para garantir a absorção 

de água na face inferior do provete (Figura 4.3). No caso das amostras de argamassa, devido à sua forma 

irregular e ao risco de perda de material no decurso do ensaio, optou-se por as colocar em caixas de rede 

de arame sobre as quais se dispôs o geotêxtil, que ficou em contacto com a água, e no qual assentaram 

as bases das amostras, tal como o proposto por Veiga, R., 2004 (Figura 4.4). 

 

Figura 4.3 - Ensaio de absorção de água por 
capilaridade em provetes de material pétreo 

Figura 4.4 - Ensaio de absorção de água por capilaridade 
em amostras de argamassa 

 

 

Após diferentes períodos de tempo, estabelecidos de acordo com o tipo de material, procedeu-se à 

pesagem das amostras. No caso das amostras de pedra, devido à natureza pouco absorvente deste 

material, os intervalos entre pesagens foram mais espaçados. No caso das amostras de argamassa, sendo 

estes materiais mais porosos, não foi necessário usar períodos de tempo tão longos. Assim, os intervalos 

de medição para as argamassas foram muito mais curtos, especialmente na fase inicial do ensaio. Para 

reduzir a evaporação da água nos períodos entre pesagens, os tabuleiros que continham as amostras 

foram cobertos. Imediatamente antes de cada pesagem foi retirado o excesso de água com o auxílio de 

um pano húmido. 

O estudo de absorção de água por capilaridade é normalmente efetuado através da análise da evolução 

da quantidade de água absorvida por unidade de área em função da raiz quadrada do tempo. Os valores 
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de absorção de água por unidade de área são determinados através da relação 
𝑚𝑡−𝑚1

𝑆
, em que m1 é a 

massa constante da amostra, mt é o valor da massa registada após t segundos e S é a área da base da 

amostra que se encontra em contacto com a água. Devido à forma irregular das amostras de argamassa 

a determinação da área da base foi feita através do desenho do seu contorno o que permitiu, após 

digitalização, o cálculo da área com recurso a suporte informático (AutoCAD). 

A representação da absorção de água/unidade de área em função da raiz quadrada do tempo permite 

obter a curva de absorção de água que se carateriza pela presença de duas regiões: um troço inicial linear, 

com ordenada na origem igual a 0, a que corresponde a fase de absorção rápida de água, e uma segunda 

região associada com uma absorção lenta de água. A determinação experimental do coeficiente de 

capilaridade (CC) é obtida através do declive da zona linear da primeira região e, tal como já referido, 

representa a velocidade com que a água é inicialmente absorvida pelo material. 

 

• Determinação da velocidade de propagação de ultra-sons 

O ensaio de ultra-sons consiste na determinação da velocidade de propagação dum impulso ultrassónico, 

entre dois pontos, que permite, de forma não destrutiva, avaliar as propriedades dos materiais testados 

(Galvão, 2009). Baseia-se no princípio da propagação das ondas elásticas segundo o qual a sua velocidade 

depende das propriedades elásticas do meio (Gomes, 1995). Por outras palavras, a propagação das ondas 

ocorre através da vibração das partículas sólidas do material ensaiado pelo que a velocidade de 

propagação será tanto maior quanto mais denso for o material. 

O ensaio é realizado com a emissão de vibrações acústicas com frequência superior a 20 kHz. O 

equipamento emite estes sinais e regista o tempo que a onda demora a percorrer a distância 

compreendida entre a sua emissão, no transdutor emissor, até à sua receção, no transdutor recetor. O 

ensaio foi realizado por transmissão direta, isto é, situação em que em que os transdutores emissor e 

recetor são colocados no mesmo plano e em faces paralelas opostas do material. Tipicamente esta é a 

situação mais favorável uma vez que o impulso é transmitido segundo a direção normal além de que o 

comprimento do percurso pode ser medido com maior precisão (Nepomuceno, 1999).  

Para a realização do ensaio utilizou-se um equipamento de ultra-sons (Proceq Pundit) com dois pares de 

transdutores (frequências de 150 Hz e 54 Hz). O ensaio foi efetuado nos blocos de pedra secos ao ar. No 

contacto entre os transdutores e a pedra foi utilizada vaselina para minorar a presença de ar na interface. 

Para que o ensaio seja válido é requerida uma distância mínima de 10 cm entre as duas faces de colocação 

dos transdutores, pelo que foi apenas possível realizar este ensaio nos blocos P1, P2, P3, P4 e P5. Foram 

realizadas três medições para cada conjunto de pontos colineares, marcados em superfícies paralelas 

obtidas através do corte dos blocos de pedra (Figura 4.5). No caso de P2 apenas foi possível obter um 

conjunto de pontos colineares com espaçamento de 10 cm.  
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Figura 4.5- Dois exemplos de pontos a ensaiar (P5 à esquerda e P2 à 
direita) e esquema de transmissão direta 

 

4.3 – Características das amostras ensaiadas 
 

Na Tabelas 4.4 são apresentados os valores de porosidade, massa volúmica e teor em água máximo, 

determinados experimentalmente para as diferentes argamassas, pedras e cerâmicos.  

 

Tabela 4.4 - Caracterização física das amostras – Argamassa, Pedra, Cerâmico  

Material Proveniência 
Porosidade 

[%] 

Massa volúmica [kg/m3] Teor em 
água 

máximo [%]  Real Aparente 

Argamassa 

D 5.8 32,7 2546 1714 19,1 

J 3.28 /I 39,0 2547 1553 25,2 

J 3.28/II 40,5 2299 1364 29,9 

J 1.9 38,3 2539 1568 24,4 

Chmn I 37,0 2529 1593 23,4 

Chmn II 37,9 2519 1578 23,8 

J 4.38 (arg. reparação) 16,8 2203 1833 9,2 

M (-1.1) 35,0 2471 1606 21,8 

M 2.26 35,8 2572 1652 22,1 

M 2.26 (arg. reparação) 17,9 2531 2079 8,6 

Cerâmico 
Chmn I 27,6 2520 1825 15,1 

Chmn II 34,1 2562 1688 20,3 

Pedras 

Carotes 

D 6.11 4,7 2732 2604 1,8 

D 5.8 4,5 2825 2697 1,7 

J 3.52 1,4 2703 2665 0,5 

J 4.38 2,3 2710 2648 0,9 

M 1.15 1,5 2727 2687 0,5 

M 2.26 1,9 2683 2634 0,7 

Blocos de pedra 

P1 1,2 2713 2681 0,4 

P2 0,7 2712 2694 0,3 

P3 5,4 2739 2590 2,1 

P4 7,8 2800 2580 3,0 

P5 0,7 2730 2712 0,2 

P6 0,5 2691 2677 0,2 
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• Caracterização das amostras de argamassa 

Na Figura 4.6 representam-se os valores médios de porosidade obtidos para os vários grupos de 

argamassas testadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Argamassas - Valores de porosidade 

 

Da análise do gráfico da Figura 4.6 é possível concluir que, com exceção das argamassas de reparação, as 

diferenças entre os valores de porosidade das argamassas dos diferentes períodos construtivos variam 

entre os 32% e os 40,6%, ou seja, apresentam alguma variabilidade. Os valores mais elevados de 

porosidade pertencem a argamassas provenientes de alvenarias supostamente construídas durante o 

reinado de D. João I (a verde) e os valores mais baixos pertencem a amostras representativas de paredes 

construídas durante os reinados de D. Dinis e D. Manuel I. De notar que, a avaliação qualitativa das 

alvenarias D 5.8 e M 2.26 identificou a presença relevante de vazios e argamassa com fraca coesão (valor 

de IQ alto correspondente a uma baixa qualidade). A observação dos valores máximos e mínimos para 

cada amostra revela existir alguma variabilidade nos resultados, especialmente no caso de J 3.28/II, M 

2.26 e em ambas as chaminés. A variabilidade dos valores é condicionada pelo número de amostras 

testadas e pelo grau de heterogeneidade do material em estudo.  

Da observação da figura é também evidente que as argamassas de reparação registaram valores de 

porosidades bastante inferiores, da ordem dos 17%, possivelmente indicativos que estas argamassas 

possuem alguma componente hidráulica, já que estes valores são bastante inferiores aos obtidos em 

argamassas de cal. 

Os valores de massa volúmica real das amostras de argamassa encontram-se compreendidos entre 2200 

kg/m3 e 2550 kg/m3, Tabela 4.4. Por outro lado, tal com o esperado, a massa volúmica aparente é sempre 

inferior à real sendo essa diferença tanto mais acentuada quanto maior for a porosidade da amostra.  

A absorção de água por capilaridade em materiais porosos é um fenómeno importante, devendo assim 

ser levado em consideração na determinação das propriedades dos materiais de construção. Através 

deste ensaio é possível obter valores do coeficiente de capilaridade, parâmetro que representa a 

velocidade de penetração da água nos momentos iniciais. 
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Na Figura 4.7 apresentam-se a título exemplificativo os resultados obtidos para uma amostra de 

argamassa (M -1.1) e de pedra (Bloco P4), onde se pode observar a diferença no declive (coeficiente de 

capilaridade) entre os dois materiais.  

 

 

Figura 4.7 - Curvas de absorção de água por capilaridade de amostras de 
argamassa e pedra 

 

Na Tabela 4.5 apresentam-se os valores dos coeficientes de capilaridade obtidos após análise dos gráficos 

traçados na sequência dos ensaios efetuados às diferentes argamassas. 

 

Tabela 4.5 - Amostras de argamassa – Coeficientes de 
capilaridade (CC) 

Localização 
Número de 
amostras 
ensaiadas 

CC                               
[kg/m2.s0,5] 

D 5.8 1 1,058 

J 3.28/I 2 0,435 

J 3.28/II 1 0,068 

J 1.9 1 0,792 

J 4.38 (argamassa cinzenta) 1 0,028 

M (-1.1) 2 0,658 

M 2.26 2 0,947 

M 2.26 (argamassa cinzenta) 1 0,040 
 

A análise da Tabela 4.5 permite verificar que três amostras de argamassa (J 3.28/II , J 4.38 e M 2.26 ) se 

distinguem das restantes pelo facto de apresentam valores baixos de coeficiente de capilaridade, 

inferiores a 0,1 kg/m2.s0,5. Duas delas são as argamassas de reparação, mais compactas, recolhidas em 

zonas de encasque das alvenarias (J 4.38 e M 2.26), e a outra (J 3.28/II) é uma argamassa de coloração 

branca pertencente à alvenaria da parede norte do corredor das residências. Embora no caso das 

argamassas de reparação, o menor valor do coeficiente de capilaridade possa estar associado à sua menor 

porosidade, o mesmo não é válido no caso da amostra de J 3.28/II. De qualquer forma deve ter-se em 

conta que o fenómeno de capilaridade ocorre fundamentalmente em mesoporos (Ribeiro 2007) enquanto 
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que no ensaio de porosidade são, à partida, quantificados todos os poros existentes. Os valores de CC 

mais elevados (>1 kg/m2.s0,5 ) foram obtidos em amostras provenientes de alvenarias da capela, do 

período de D. Dinis (D 5.8) e da parede da varanda da Ala Manuelina (M 2.26) o que permitiria supor que 

estas alvenarias teriam um número superior de mesoporos, que permitem uma mais rápida absorção de 

água. 

 

• Caracterização das amostras de material pétreo e cerâmico 

A caracterização física efectuada às amostras de material cerâmico proveniente das chaminés revelou 

diferença significativa nos valores de porosidade obtidos. Esta diferença está de acordo com a observação 

visual (Tabela 3.1) através da qual é facilmente detetável um maior volume de poros na variedade 

cerâmica testada proveniente da Chmn II. De notar também que, os valores de porosidade acessível à 

água obtidos para o material cerâmico são da mesma ordem de grandeza dos obtidos para as argamassas. 

A massa volúmica dos cerâmicos é semelhante à das argamassas, verificando-se mais uma vez que o 

material mais poroso (Chmn II) apresenta uma maior diferença entre a massa volúmica real e aparente. 

Os valores de porosidade acessível à água obtidos para as pedras são apresentados de forma gráfica na 

Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 – Material pétreo - Valores de porosidade  

 

Como se pode observar, e de acordo com o esperado, os valores de porosidade aberta dos materiais 

pétreos são significativamente inferiores aos das argamassas e material cerâmico, sendo também 

observável semelhanças nos valores obtidos para amostras da mesma variedade pétrea. A variedade que 

registou valores mais elevados foi o calcário claro/alaranjado, presente em D 5.8 e nos blocos P3 e P4 (≈ 

5% a 8%). As amostras da variedade calcária cinzenta escura apresentam valores tendencialmente 

inferiores (1% a 2,5%) podendo variar consoante a abundância de descontinuidades, com exceção do 
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grupo de amostras recolhidas na parede do pátio das estufas D 6.11, que apresentaram valores de 

porosidade superiores (4,7%), apesar do seu aspeto ser semelhante às restantes amostras da mesma 

variedade pétrea. Finalmente, é de referir que as amostras correspondentes aos blocos P5 (mármore 

branco) e P6 (calcário cinzento claro) foram as que apresentaram os valores de porosidade mais baixos 

(<1%). No entanto, a forma prismática regular que o bloco P5 apresentava leva a crer que este resulta de 

um aproveitamento de uma antiga pedra de revestimento do pavimento que terá sido incorporado na 

alvenaria, pelo que não terá grande representatividade nas alvenarias do palácio.  

No caso do material pétreo é possível verificar que os valores de massa volúmica real das amostras se 

situam entre 2760 kg/m3 e 2830 kg/m3, sendo, tal como o esperado, superiores aos valores encontrados 

para as argamassas e cerâmicos.  

 

Para além do coeficiente de capilaridade um outro parâmetro que pode ser analisado é o valor assintótico 

da curva de absorção de água por capilaridade (ver Figura 4.7), que permite avaliar a quantidade de água 

absorvida para longos períodos de contacto com a água. Contudo, para que possa ser comparado, este 

parâmetro requer que exista forma uniforme das amostras pelo que foi apenas determinado para as 

amostras de pedra que possuíam forma cúbica regular. A Tabela 4.6 apresenta os valores de coeficiente 

de capilaridade (CC) e dos valores assimptóticos (VA) dos materiais pétreos. Tendo em atenção que as 

amostras referentes a D 6.11 não possuem forma semelhante às restantes (cubos de 2,5 cm de aresta) os 

respetivos valores assimptóticos não são comparáveis com os dos outros grupos de amostragem, pelo 

que se optou por não os apresentar. 

 

Tabela 4.6 - Amostras de material pétreo– Coeficientes de 
capilaridade (CC) e valores assintóticos (VA) 

Localização 
Variedade 

pétrea 

Número de 
amostras 
ensaiadas 

CC                               
[kg/m2.s0,5] 

VA                                      
[kg/m2] 

Carotes 

D 6.11 calc. escuro 2 0,074 - 

D 5.8 calc. alaranjado 2 0,126 0,87 

J 3.52 calc. escuro 3 0,028 0,37 

J 4.38 calc. escuro 3 0,045 0,33 

M 1.15 calc. escuro 2 0,039 0,29 

M 2.26 calc. escuro 2 0,094 0,62 

Blocos de pedra 

P1 calc. escuro 3 0,023 0,30 

P2 calc. escuro 2 0,008 0,12 

P3 calc. alaranjado 3 0,121 1,03 

P4 calc. alaranjado 2 1,099 2,27 

P5 
mármore 

branco 
3 0,006 0,10 

P6 calc. cinza claro 3 0,010 0,15 
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Os resultados obtidos para o material pétreo revelam que, tal como observado nos valores de porosidade, 

é possível notar semelhanças nos valores de CC e VA para amostras da mesma variedade pétrea. 

Efetivamente, os blocos P3 e P4 e as amostras de pedra calcária clara/alaranjada provenientes da 

alvenaria da parede da capela (D 5.8) foram as que revelaram maiores valores de porosidade e 

manifestaram também uma maior velocidade inicial de absorção de água por capilaridade. Por outro lado, 

contrariamente ao observado no ensaio de porosidade, no caso das amostras oriundas da alvenaria do 

pátio das estufas (D 6.11) não se detetou nos valores de CC e VA diferenças significativas relativamente 

às outras amostras da mesma variedade pétrea (calcário cinzento escuro). É também de destacar as 

amostras do bloco P4 que apresentam CC e VA muito superiores a todas as outras amostras ensaiadas. 

Contudo, em todos os outros materiais, os valores dos coeficientes de capilaridade e valor assimptótico 

são muito baixos, indicando que a absorção de água não é significativa nestes materiais. Finalmente, é de 

referir que os valores de CC das pedras, tirando as exceções referidas, são de uma ordem de gradeza 

inferior aos obtidos para as argamassas de acordo com a sua natureza menos porosa. 

Na Tabela 4.7 são apresentados os valores médios da velocidade de propagação de ondas ultra-sons, bem 

como os respetivos valores de desvio padrão. Os resultados estão apresentados graficamente na Figura 

4.9. 

 

Tabela 4.7 - Velocidade de propagação de ultra-sons 
nos blocos de pedra 

 
Número de 

determinações 
efetuadas 

Velocidade 
propagação 
ultra-sons 

[m/s] 

Desvio 
padrão 

P1 9 6195 182 

P2 3 6314 
- 

P3 9 5144 235 

P4 9 4064 210 

P5 9 6684 41 
 

 
Figura 4.9- Velocidade de propagação de ultra-sons - 
blocos de pedra 

 

O calcário de cor escura (P1 e P2), que corresponde ao mais frequente nas alvenarias estudadas, 

apresenta valores de velocidade de propagação de ultra-sons bastante superiores aos obtidos no calcário 

alaranjado (P3 e P4) que, embora presente em algumas das alvenarias estudadas, é bastante menos 

frequente. O bloco P5 de mármore branco foi aquele que apresentou maior velocidade de propagação de 

ultra-sons indicando a maior compacidade deste material, em acordo com os resultados de porosidade 

acessível e CC. O incremento de porosidade foi acompanhado pela redução da velocidade de propagação 

de ultra-sons e pelo incremento da taxa inicial de absorção de água por capilaridade (CC) (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 – Material pétreo - Porosidade versus velocidade de propagação de ultra-
sons e  porosidade versus CC 

 

4.4 – Considerações finais 
 

Neste capítulo procedeu-se à caracterização dos materiais constituintes das várias alvenarias estudas no 

PNS tendo-se determinado a porosidade acessível à água, a massa volúmica aparente e real, os 

coeficientes de capilaridade e a velocidade de propagação de ultra-sons. 

A caracterização experimental do material recolhido no PNS evidenciou nas amostras de pedra uma 

correlação entre as diferentes propriedades e o tipo de pedra, sendo os calcários alaranjados aqueles que 

apresentam maiores valores de porosidade e coeficientes de capilaridade e menores velocidades de 

propagação de ultrassons.  

Relativamente às argamassas de cal verificou-se que a porosidade acessível à água das amostras 

recolhidas na alvenaria D 5.8 são as mais baixas, revelando maior compacidade, apesar do pior índice de 

qualidade atribuído quer à carote quer ao painel. No caso das argamassas de reparação recolhidas em 

zonas de encasque, os valores de porosidade e CC foram significativamente inferiores aos registados nas 

restantes amostras de argamassa estudadas pelo que se conclui que se tratam de argamassas de natureza 

distinta das restantes. 

Quanto ao material cerâmico foi possível detetar diferenças no valor da porosidade entre as duas 

amostras ensaiadas, em acordo com a análise visual efetuada com Capítulo 3.  

Finalmente é de referir que, à semelhança do que se verificou na análise qualitativa das alvenarias, não 

foi possível relacionar as propriedades dos diferentes materiais com os períodos construtivos das 

alvenarias. 
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5 – Caracterização de alvenarias - Georradar e Ensaios de 

Macacos Planos 

 

5.1 – Considerações Iniciais 

O presente capítulo centra-se na descrição e análise dos resultados provenientes de uma campanha de 

prospeção geofísica com recurso a georradar e de uma campanha de ensaios de macacos planos, realizada 

para a caracterização mecânica das alvenarias. 

A campanha de prospeção geofísica esteve a cargo da empresa MORPH, Lda. e teve os seguintes objetivos 

principais: 

• Avaliação da espessura de paredes; 

• Caracterização do aparelho construtivo; 

• Identificação de compartimentos ou espaços vazios nas paredes. 

A informação recolhida através deste estudo permitirá assim confrontar as espessuras das paredes com 

os dados das plantas, que podem eventualmente não ser precisos por terem sido estimados nalguns 

casos; caracterizar o aparelho construtivo numa grande área da parede, sem que seja necessário a 

remoção do reboco; avaliar o ambiente no interior das paredes para deteção de espaços vazios ou outras 

estruturas no seu interior. 

Embora estes ensaios tenham sido realizados num conjunto extensivo de paredes e pavimentos, apenas 

serão abordados neste trabalho aqueles que foram realizados nos mesmos locais em que se extraiu uma 

carote ou se procedeu à abertura de painéis para realização dos ensaios de macacos planos. 

Os ensaios de macacos planos foram realizados na sequência da necessidade da estimação das 

propriedades mecânicas das paredes, nomeadamente o módulo de elasticidade e a capacidade resistente 

das alvenarias, bem como o seu estado de tensão. Estas propriedades serão confrontadas com a 

informação obtida através da caracterização das alvenarias apresentada no Capítulo 3. Estes ensaios 

foram realizados pela empresa Oz - Diagnóstico, Levantamento e Controlo de Qualidade em Estruturas e 

Fundações, Lda. 

 

5.2 – Plano experimental e identificação das alvenarias estudadas 

5.2.1. Alvenarias estudadas 

O georradar foi realizado em todas as alvenarias em que se extraiu uma carote e em que se realizou o 

ensaio de macacos planos (ver Figura 3.2), com a finalidade de complementar a informação recolhida no 

Capitulo 3. 
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Quanto aos ensaios de macacos planos, o critério de escolha dos locais teve por base as localizações das 

carotes previamente extraídas, com três exceções: as duas chaminés e a parede este da capela. 

Efetivamente, devido à natureza semi-destrutiva dos ensaios optou-se por não se realizar este ensaio 

nestes locais. Por outro lado, apesar de ter sido planeada a realização do ensaio de macacos planos na 

parede sul do corredor das residências (J 3.28/I), a descoberta de um vazio de grandes dimensões na 

alvenaria inviabilizou a realização do mesmo 

Na Figura 3.2 (Cap. 3) estão assinalados a azul todos os locais onde foram efetuados os ensaios mecânicos 

de macacos planos (correspondendo à abertura dos painéis), com exceção da alvenaria J 3.28/I onde este 

ensaio não foi realizado.  

 

5.2.2. Georradar 

O radar de penetração no solo, ou georradar, é um método não destrutivo que permite detetar 

remotamente objetos ou estruturas inacessíveis e que se baseia na emissão de uma onda eletromagnética 

de elevada frequência e na receção das reflexões que são gerados nas interfaces entre materiais com 

propriedades elétricas diferentes (Fernandes F.M., 2007). Quando a onda eletromagnética que é emitida 

atravessa meios diferentes, parte da energia é refletida na interface entre esses meios, voltando à 

superfície, enquanto a restante é usada para atravessar o novo meio (Figura 5.1). O tempo decorrido entre 

a emissão da onda e a captação do seu reflexo correlaciona-se com a profundidade a que a interface se 

encontra (Bergamo, O. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Tipicamente um aparelho de georradar contém uma antena emissora de impulsos eletromagnéticos que 

são posteriormente recebidos noutra antena recetora, após terem sido parcialmente refletidos dentro da 

estrutura ensaiada. As antenas estão ligadas a uma unidade de controlo que gere a emissão da onda e os 

parâmetros de aquisição e armazenamento dos dados. As antenas são deslocadas sobre a superfície a 

investigar obtendo-se os radargramas - imagens gráficas bidimensionais do tempo em função da distância. 

A título ilustrativo apresenta-se na Figura 5.2 um radargrama, obtido deslocando o georradar 

meio 1 

meio 2 

meio 3 

antenas 
recetora 

unidade de controlo 

transmissora 

onda refletida ou traço 

tempo (ns) 

profundidade (m) 

solo Onda direta 

Figura 5.1 - Representação esquemática do princípio de funcionamento 
do georradar (adaptado de Anbazhagan P. 2018) 
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a b

a 

c

a 

verticalmente numa parede de betão armado, onde se podem observar hipérboles que correspondem às 

armaduras horizontais.  

 

Figura 5.2 - Exemplo de um 
radargrama (Franco D., 2010) 

 

Para além da obtenção de perfis a duas dimensões, a técnica permite também obter um modelo 

tridimensional do interior da amostra em estudo - tomografia 3D - que corresponde a mapas em corte a 

uma dada profundidade (time slice). 

No presente caso os trabalhos de prospeção geofísica consistiram na passagem de um radar de 

penetração no solo ao longo de linhas de aquisição de dados na estrutura a estudar utilizando antenas 

com diferentes frequências, dependendo da sensibilidade e profundidade de análise desejadas. 

 

5.2.3. Ensaio de macacos planos 

O ensaio com macacos planos é uma técnica versátil e fiável que permite a determinação in situ de 

algumas propriedades mecânicas das alvenarias. No presente trabalho foram utilizadas duas técnicas de 

avaliação: o ensaio simples, que permite avaliar o estado de tensão instalado nas paredes, e o ensaio 

duplo que permite determinar as características de deformabilidade e de resistência da alvenaria. 

Seguidamente será feita uma descrição detalhada de ambos os ensaios. 

• Ensaio Simples 

Este ensaio é baseado na variação do estado de tensão num determinado ponto da estrutura, resultante 

de um corte que é feito perpendicularmente à superfície. A abertura deste corte (ou entalhe) provoca um 

alívio parcial das tensões causando uma deformação. É então introduzido um macaco plano hidráulico no 

entalhe ao qual é aplicado gradualmente uma carga até que a deformação seja eliminada. A pressão que 

é necessário impor ao macaco plano para repor o estado de deformação inicial, reflete o valor do estado 

de tensão vertical a que a alvenaria se encontrava sujeita antes do corte (Binda L., 1999). Na Figura 5.3 

apresenta-se as várias fases do ensaio de macacos planos simples. 

 

 

 

Figura 5.3 - Ensaio simples (a) antes da abertura do entalhe; (b) após abertura do entalhe 
(c) pressurização a uma pressão equivalente ao estado de tensão da parede [Lourenço 
P., 2000] 
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No presente trabalho o ensaio utilizou um macaco semicircular (Figura 5.4) de área 750 cm2. O macaco 

possui duas entradas: uma destinada à entrada/saída do fluido hidráulico que permite a aplicação da 

carga e outra para purgar o ar que se encontra no interior do macaco.  

 

Figura 5.4 - Macaco plano hidráulico usado 
nos ensaios do PNS 

Para a realização deste ensaio foi necessário proceder à remoção do reboco existente, numa janela com 

uma área de sensivelmente 1 m2, com a finalidade de expor a alvenaria da parede. A medição das 

deformações foi realizada com recurso a bases, compostas por um par de miras de controlo, dispostas 

perpendicularmente ao entalhe, e equidistantes deste. Um alongâmetro mecânico foi montado sobre as 

bases para realizar a leitura da distância entre miras e monitorizar as alterações nessas distâncias ao longo 

de todo o processo de teste. Embora no procedimento descrito na norma RILEM TC 177-MDT (2004) seja 

sugerida a utilização de quatro bases de medição, com as dimensões apresentadas na Figura 5.5, no 

presente caso foram apenas utilizadas 3 bases com dimensões variáveis. 

Os ensaios iniciaram-se com o registo das distâncias iniciais entre miras (medições de referência) após ao 

que se procedeu à abertura do entalhe horizontal na parede em estudo. A deformação da parede foi 

quantificada pela medição da convergência entre as miras de controlo. Seguidamente introduziu-se um 

macaco plano hidráulico no entalhe (Figura 5.6), no qual é aplicada gradualmente uma carga até que 

tenha sido eliminada a convergência medida anteriormente no par de miras, acedendo-se assim ao valor 

do estado de tensão (σ instalado).  

 

A tensão (σ) previamente existente pode assim ser extrapolada da pressão hidráulica (𝑝) registada no 

macaco hidráulico através da equação 5.1. 

  

Figura 5.5 - Esquema de fixação das bases de medição 
no ensaio simples, de acordo com RILEM TC 177-MDT 

Figura 5.6 – Vista do macaco plano introduzido num 
entalhe da alvenaria e sua pressurização 



53 

𝜎 = 𝑝 × 𝐾𝑚 × 𝐾𝑎  (5.1) 

onde 𝐾𝑚 é uma constante do macaco, que depende da sua rigidez e características geométricas sendo 

determinada em laboratório pelo fabricante, e 𝐾𝑎 traduz a relação entre a área do macaco e a área do 

corte, determinada por medição direta no local. 

 

• Ensaio duplo 

O ensaio de macacos planos duplo difere relativamente ao ensaio de macacos planos simples nos 

procedimentos de ensaio. Neste ensaio, como o próprio nome indica, são utilizados dois macacos planos 

inseridos em dois entalhes horizontais paralelos entre si (Figura 5.7). Desta forma a alvenaria 

compreendida entre ambos os entalhes ficará isolada do resto da parede envolvente e considera-se que 

o seu estado de tensão é nulo. Este ensaio permite uma boa caracterização mecânica do material que se 

situa entre os macacos planos.  

Após as secções de corte terem sido escolhidas são fixadas as bases de medição. No caso do presente 

trabalho foram selecionados três pares de pontos para a medição dos deslocamentos verticais e um para 

medição do deslocamento horizontal com distância entre miras superior ao comprimento dos cortes, tal 

como mostra a Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.7 - Ensaio duplo Figura 5.8 - Esquema de fixação das bases de medição no 
ensaio duplo 

 

Seguidamente os macacos planos são inseridos em ambos os cortes sendo aplicada uma tensão uniaxial 

à amostra da alvenaria localizada entre os macacos. O ensaio é realizado através da aplicação de vários 

ciclos de carga/descarga, com um aumento gradual de tensão em cada novo ciclo, acompanhados pelas 

respetivas medições da extensão entre as bases de medição. Os níveis máximos de tensão são 

selecionados em função das características mecânicas da parede. O carregamento é aumentado até à 

rotura da alvenaria, detetada pelo relaxamento ou ausência de reação à aplicação depressão nos 

macacos. 
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O ensaio permite traçar as curvas de tensão/extensão para os vários ciclos de carga/descarga. O valor de 

tensão é obtido através da pressão dos macacos, tendo em conta os fatores de correção Km e Ka (eq. 5.1). 

O valor de extensão (), correspondente à deformação medida nas várias bases de medição, é 

determinada pela equação 5.2. 

𝜀 =
𝑙0−𝑙

𝑙0
   (5.2) 

onde que l0 representa a distância inicial entre as bases de medição e l a distância entre as bases de 

medição após aplicação da carga. 

Na Figura 5.9 apresentam-se, a título de exemplo, os gráficos  vs.  obtidos no ensaio realizado na parede 

da Casa da Dona Branca (M -1.1) para as bases de medição 2 e 4 (ver Figura 5.8).  

 

Figura 5.9 - Curva carga/deformação (OZ, 2018) 

 

O valor do módulo de elasticidade (E) pode ser calculado através do declive da região linear, para cada 

intervalo de tensão, através da expressão 5.3: 

𝐸 =
𝜎

𝜀
    (5.3) 

Por sua vez, a partir dos dados apresentados, pode também obter-se o valor da tensão de cedência da 

parede (σced), que corresponde ao valor de tensão registado para o qual deixa de ser válida a linearidade 

entre a tensão e a deformação, ou seja, o valor a partir do qual a deformação é permanente, e tensão 

máxima ou de rotura (σmáx), coincidente com o instante em que, para o mesmo incremento de carga, as 

deformações são cada vez maiores. 

 

5.3 – Caracterização por prospeção geofísica 

Neste subcapítulo analisa-se a caracterização das alvenarias efetuada por prospeção geofísica com 

recurso a georradar. O estudo incidiu nas alvenarias abordadas no capítulo anterior no sentido de fazer 

um cruzamento de informação. As interpretações dos resultados da prospeção geofísica foram realizadas 

pela empresa Morph Ltd. (Morph, 2018). Na Tabela 5.1 apresentam-se os principais resultados obtidos 

para os diferentes locais analisados. 
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Tabela 5.1 - Comparação dos resultados obtidos através da prospeção geofísica e da avaliação visual no local 

Espessura da parede Caracterização geral da alvenaria 

Medição in 
situ & 

Plantas 
Prospeção geofísica  Janelas de alvenaria + carotagem Prospeção geofísica  

D 6.11 – Páteo das Estufas 

60 cm 
63 cm (zona contígua 
ao compartimento a 

poente) 40 cm no resto 

Alvenaria com elevada coesão; inexistência 
de vazios; blocos irregulares de dimensão 

entre 10 cm e 20 cm 

Inspeção em torno do local de extração da 
carote revelou uma parede homogénea 
sem alterações laterais. Alvenaria pouco 

distinta e irregular com uma largura média 
de 0.3m/0.4m 

D 5.8 - Capela 

100 cm 95 cm 
Alvenaria muito pouco coesa com grande 

número de vazios evidentes 

Parede homogénea com alvenaria muito 
pouco evidente. A análise da secção não 
permitiu recolher dados fiáveis sobre a 

estrutura interna da alvenaria 

J 4.38 – Parede norte da cozinha 

130 cm 
105 cm com pano de 

alvenaria superficial de 
20 cm 

Alvenaria coesa regular sem vazios 
evidenciados 

A parede revela dois ambientes 
construtivos completamente distintos. No 

ambiente da esquerda foi detetada 
alvenaria pouco evidente e no da direita 
um material mais refletor e homogéneo 

J 3.52 – Piso inferior da Sala das Sereias 

200 cm 

Parede com 70 cm 
atrás da qual existe 

material de 
enchimento 

Alvenaria coesa sem vazios evidenciados. 
Heterogeneidade no assentamento de 

argamassa. Blocos grandes. 

Parede homogénea sem grandes 
alterações de constituição. Aparelho 

construtivo irregular 

J 3.28/I – Parede sul do corredor das Residências 

200 cm 180 cm 
Alvenaria de aspeto regular com juntas 

secas 
Parede homogénea com alvenaria pouco 

distinta 

J 3.28/II – Parede norte do corredor das Residências 

75 cm não detetada 
Alvenaria muito coesa com total 

inexistência de vazios 
Parede heterogénea com dois ambientes 

construtivos diferentes  

M (-1.1) – Casa da Dona Branca 

220 cm 224 cm Alvenaria irregular e com elevada coesão 
Parede homogénea, alvenaria não 

identificada 

M 1.15 - Ucharia 

120 cm 120 cm Alvenaria regular com alguns vazios  
Alvenaria irregular com blocos sem 

dimensão regular 

M 2.26 – Varanda da Ala Manuelina 

90 cm 80 cm 

Alvenaria irregular muito pouco coesa, com 
numerosos vazios na sua constituição. Os 

blocos de pedra têm dimensão irregular, os 
mais pequenos entre 5 e 15 cm e os 

maiores entre 30 e 40 cm 

Parede homogénea com alvenaria difícil 
de reconhecer, possivelmente 

corresponde a elementos entre 30 e 40 
cm 
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Relativamente ao primeiro objetivo definido para este estudo, da análise da tabela conclui-se que o valor 

da espessura das paredes obtido através desta técnica é semelhante ao valor estimado através das plantas 

e das medições efetuadas no local, confirmando-se assim estes dados.  

Para além da espessura total da parede, a prospeção geofísica permitiu também, em grande parte dos 

casos, a deteção do limite dos panos de parede interiores. A título de exemplo, apresenta-se na Figura 

5.10 o radargrama do perfil horizontal da parede J 4.38 que mostra três limites refletores na parede. O 

primeiro, assinalado a verde na figura, corresponde possivelmente ao limite do pano de alvenaria 

superficial da parede; o terceiro limite, a vermelho, assinala a espessura total da parede de 105 cm. Existe 

também um outro limite localizado no interior da parede a 55 cm. Este limite, marcado a azul na figura, 

poderá ser alusivo à interface entre o enchimento e o pano da parede da face interior.  

Esta técnica também permitiu detetar a presença de ambientes construtivos diferentes numa mesma 

parede, como por exemplo o observado no time slice obtido em J 3.28/II (Figura 5.11); o ambiente da 

esquerda, correspondente àquele no qual se extraiu a carote e onde se realizou o ensaio de macacos 

planos, é descrito como sendo mais atenuante do sinal eletromagnético e tem aparelho construtivo de 

maior dimensão, enquanto o ambiente da direita é mais refletor e tem aparelho de menor dimensão. 

 

Figura 5.10 - Radargrama de J 4.38 Figura 5.11 - Time slice de profundidade de 8 cm em J 3.28/II 

 

Noutros casos foram detetadas estruturas que se pensa serem mais antigas no interior das paredes 

(Figura 5.12), como por exemplo nos casos de D 6.11 - onde é possível observar uma estrutura ortogonal, 

(assinalada a azul), com espessura de 1 metro que possivelmente representa um encaixe de uma antiga 

parede presente no local - ou de D 5.8 onde se observa uma estrutura (assinalada a verde) que se presume 

que esteja associada a elementos de cantaria de uma antiga janela  

 

Figura 5.12 - Radargrama de D 6.11 (esquerda) e Time slice da parede norte da capela D 5.8 (direita) 

 

Contudo, apesar dos aspetos mencionados acima, deve referir-se que os ensaios de prospeção geofísica 

com georradar não permitiram satisfazer todos os objetivos previamente definidos já que a técnica não 

permitiu detetar os vazios de grande dimensão, detetados visualmente nas alvenarias M (-1.1) e J 3.28/I, 
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e de pequena dimensão no caso das paredes M 1.15 e M 2.26. Embora este tipo de vazios não tenha sido 

detetado, é possível a sua deteção com a técnica utilizada (Wendrich A., 2006) uma vez que a velocidade 

de propagação de ondas eletromagnéticas no ar tem diferenças significativas face à velocidade de 

propagação em material sólido ou líquido (Fernandes F.M., 2007). 

Esta técnica não conseguiu também caracterizar de modo conclusivo o aparelho construtivo das paredes, 

não tendo sido na maior parte dos casos possível recolher dados fiáveis sobre a estrutura da alvenaria. 

 

5.4 – Caracterização mecânica in situ – Ensaios de macacos planos 

• Estado de tensão das alvenarias – ensaio de macacos planos simples 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados do estado de tensão das alvenarias obtido a partir do ensaio de 

macacos planos simples. Os valores do estado de tensão apresentados correspondem aos valores obtidos 

na base 2 por ser aquela que se situa na zona mais central entre os cortes na alvenaria.  

Os resultados foram obtidos pela empresa encarregue dos trabalhos e fornecidos em forma de relatório 

(Oz, 2018). 

Tabela 5.2 - Valores do estado de tensão instalado nas alvenarias ensaiadas (Oz, 2018) e estimativa da altura 
de parede localizada superiormente à zona ensaiada 

Ensaio 
Estado de tensão -  

(MPa) 

Espessura do 
elemento ensaiado 

(m) 

Altura aproximada da 
parede acima do 

ensaio (m) 

D 5.8 0,30 1,00 10,50 

D 6.11 0,14 0,65 10,00 

J 4.38 0,06 1,30 8,30 

J 3.52 0,19 2,10 10,50 

J 3.28/II 0,00 0,80 3,00 

M -1.1 0,44 2,20 21,00 

M 1.15 0,11 1,20 17,50 

M 2.26 0,20 0,80 11,00 
 

Como se pode observar, os valores de estado de tensão mais elevados foram obtidos na parede da casa 

da Dona Branca M -1.1 (0,44 MPa) e na parede da Capela D 5.8 (0,30 MPa), tendo-se obtido valores nulos 

para J 3.28/II. Este caso verificou-se na parede norte do corredor das Residências e, apesar do ensaio ter 

sido realizado sob a zona de descarga de um arco de suporte da cobertura, a parede tinha um 

desenvolvimento em altura bastante reduzido a partir do local ensaiado (sensivelmente 3 metros) 

resultando assim numa tensão de compressão muito baixa. 

De referir que os valores de estado de tensão são fundamentalmente dependentes do peso próprio da 

estrutura, não sendo por isso relacionáveis com o período construtivo. De facto, é possível relacionar a 

altura da parede acima do local de realização do ensaio, que se reflete no peso próprio da parede, com a 

tensão instalada. Esta correlação é visível na Figura 5.13, onde se verifica que o estado de tensão e a altura 
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da parede seguem aproximadamente o mesmo andamento, com exceção do ensaio M1.15. Esta diferença 

pode ser justificada com o facto das dimensões das pedras e o seu aparelho poderem criar caminhos de 

força alternativos e preferenciais pelo que, devido a efeitos locais singularidades das paredes junto a 

zonas ensaiadas dão por vezes um valor muito particular, não representativo de um valor médio como 

pretendido. 

 

Figura 5.13 - Estado de tensão e altura de alvenaria localizada sob a zona em ensaio 

 

• Módulo de elasticidade, tensão de cedência e de rotura à compressão das alvenarias - ensaio 

de macacos planos duplos 

Na Tabela 5.3 apresentam-se os valores do módulo de elasticidade (E), tensão de cedência (σced) e tensão 

máxima (σmáx), obtidos a partir dos ensaios de macacos planos duplo, realizados nas diferentes alvenarias 

(Oz, 2018), sendo os resultados apresentados de forma gráfica nas Figuras 5.14 e 5.15. 

 

Tabela 5.3 - Valores do módulo de elasticidade vertical, tensão de 
cedência e tensão máxima (*rotura não foi atingida) (Oz, 2018) 

Ensaio E (GPa) σced (MPa) σmáx (MPa) 

D 5.8 1,9 0,9 1,8 

D 6.11 8,9 1,7 2,94* 

J 4.38 1,2 0,4 1,3 

J 3.52 2,4 1,1 1,7 

J 3.28/II 2,2 2,2 2,94* 

M -1.1 3,4 1,1 2,4 

M 1.15 0,5 0,4 1,1 

M 2.26 0,1 0,2 0,7 
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Figura 5.14 – Valores do módulo de elasticidade das alvenarias ensaiadas (Oz, 2018) 

 

Os valores do módulo de elasticidade correspondem ao módulo de elasticidade vertical, determinados 

até à aplicação de uma tensão de 0,4 MPa, valor para o qual as alvenarias ainda apresentam 

comportamento elástico. Como se pode observar, os valores do módulo de elasticidade apresentam 

alguma heterogeneidade: duas alvenarias apresentam baixa rigidez, traduzida em valores de módulo de 

elasticidade inferiores a 0,5 GPa, ambas pertencentes a paredes construídas no período do reinado de D. 

Manuel II (M 1.15 e M 2.26); por outro lado a parede do Páteo das Estufas apresentou a maior rigidez, 

com um módulo de elasticidade igual a 8,9 GPa, valor muito superior aos registados nas alvenarias 

restantes; as restantes alvenarias apresentam um valor de rigidez médio, com valores de módulo de 

elasticidade variáveis entre 1,2 e 3,6 GPa.  

Os valores de módulo de elasticidade obtidos neste trabalho para a maior parte das alvenarias (1,2 a 3,6 

GPa), embora sejam algo superiores, são da mesma ordem de grandeza dos encontrados na bibliografia. 

Pode referir-se o trabalho de Simões, A et al (2014), que obtiveram valores de E=2,0 GPa para alvenarias 

de pedra da fachada exterior de um edifício Pombalino, ou de Vicente, R. (2008) cuja rigidez média obtida 

foi de 2,08 GPa para alvenarias de construções na baixa de Coimbra.  

O valor mais baixo de E, registado na parede M 2.26, pode ser justificado pelas características da alvenaria, 

dado que a argamassa se revelou muito pouco coesa e com elevada percentagem de vazios (tanto na 

análise da carote como na dos painéis) e à qual foi atribuído um baixo nível de qualidade (IQcarote = 2,6 e 

IQpainel = 2,45). Pelo contrário, a parede de alvenaria que apresentou maior rigidez (D 6.11), revelou um 

nível de coesão muito elevado e total ausência de vazios traduzidos por um IQcarote = 1,95 e IQpainel = 1,55. 

Estes resultados dos ensaios mecânicos estão assim em acordo com a avaliação qualitativa das alvenarias 

apresentada no Capítulo 3 por recurso aos índices de qualidade. 

Relativamente aos valores de tensão máxima e tensão de cedência, pela análise da tabela 5.3 e do gráfico 

da Figura 5.15, é possível verificar que máx varia entre 0,7 e 2,9 MPa e que, na maioria dos casos, é mais 

de 50% superior às respetivas tensões de cedência. 

Os valores de tensão máxima obtidos são, na generalidade, da mesma ordem de grandeza dos obtidos 

por diversos autores para alvenarias de pedra irregular (Tabela 5.4). 
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Tabela 5.4 - Valores da tensão de máxima para algumas alvenarias de pedra irregular 

Alvenaria de: σmáx (MPa) 

Pedra irregular (Kržan, M. 2014) 0,7-1,8 

Pedra irregular com argamassa de cal aérea (Simões, A. 
2014) 

1,89 

Pedra calcária irregular e argamassa de cal aérea (Vicente, 
R. 2015) 

1,0 - 2,0 

 

Considerando as características construtivas, apresentam-se na Tabela 5.5 os valores de tensão máxima 

de compressão propostos no “Italian Building Code” (IMIT 2009). Os valores obtidos no presente trabalho 

estão de acordo com o facto de as tipologias construtivas observadas no PNS se assemelharem com as 

alvenarias descritas em I e II da tabela. 

Tabela 5.5 - Valores da tensão de máxima para diferentes tipos de alvenaria 

Textura Descrição da alvenaria σmáx (MPa) 

I 
Blocos de pedra com formas e 

dimensão irregular e juntas 
desalinhadas 

0,7-1,8 

II Blocos de pedra com forma 
tendencialmente retangular, 

algum alinhamento de juntas e 
boa coesão da argamassa 

2,6 – 3,8 

III Alvenaria de pedra retangular 
regular com juntas totalmente 

alinhadas e boa coesão da 
argamassa 

4,7 - 8,0 

 

Na Figura 5.15 apresentam-se graficamente os valores de σinstalado, σced e σmáx.  

 

Figura 5.15 – Estado de tensão, tensão de cedência e máxima nas alvenarias ensaiadas 

 

A análise dos dados apresentados na Figura 5.15 permite verificar que o maior e menor valor de tensão 

máxima (ou de cedência) obtidos são coerentes com a caracterização das alvenarias apresentada no 
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Capítulo 3. Efetivamente, o valor menor de σmáx (assim como σced) ocorre na parede da varanda Manuelina 

(M 2.26) à qual foram atribuídos valores de IQ elevados (2.60 por análise da carote e 2.45 por análise do 

painel de alvenaria) indicando a baixa qualidade desta alvenaria (elevado número de vazios e argamassa 

de assentamento muito pouco coesa). Por sua vez, os valores de tensão mais elevados foram registados 

na parede norte do corredor das Residências (J 3.28/II), no Páteo das Estufas (D 6.11) e na Casa da Dona 

Branca (M -1.1), alvenarias às quais foram atribuídos bons níveis de qualidade através de uma ou de 

ambas as metodologias.  

Esta relação entre a qualidade das alvenarias e a sua resistência mecânica pode ser observada na Figura 

5.16 onde se apresentam sobrepostos os valores de tensão máxima obtidos nos ensaios de MP e os níveis 

de qualidade atribuídos às alvenarias por recurso à análise das carotes e dos painéis de alvenaria (em 

escala invertida).  

 

Figura 5.16 - Confrontação entre σ máx e (A) IQ das carotes e (B) IQ dos painéis 

 

Relativamente ao nível de qualidade obtido por recurso às carotes (Figura 5.16 A) pode observar-se um 

andamento das curvas muito semelhante: valores de σmáx superiores implicam um maior grau de 

qualidade da carote, traduzido por um menor valor de IQ, enquanto as alvenarias com menor capacidade 

resistente apresentaram graus de qualidade inferiores (maior valor de IQ). Esta relação é facilmente 

visualizada na Figura 5.17 onde se representa a correlação entre o IQ carotes e a tensão máxima 

independentemente do período construtivo. Da observação do gráfico podem considerar-se duas regiões: 

uma primeira, para valores de IQ < 2 (valor a que corresponde uma qualidade média), para a qual os 

valores de σmáx são elevados (superiores ou iguais a 2,4 MPa) e outra, para IQ >2, a que correspondem 

menores valores de capacidade resistente em acordo com o pior nível de qualidade atribuído à carote 

respetiva. Embora o número de casos analisados seja limitado, parece ser possível concluir que a 

metodologia adotada, em termos de parâmetros e sua ponderação, foi adequada para a atribuição do 

nível de qualidade das alvenarias por recurso à análise de carotes na medida em que são correlacionáveis 

com a resistência mecânica das alvenarias.  
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No caso dos IQ’s das alvenarias obtidos por análise dos painéis de alvenaria (Figura 5.16B), embora seja 

possível observar algumas semelhanças no andamento das curvas, estas não são tão evidentes. De facto, 

o IQ atribuído por análise dos painéis não parece ser tão sensível a diferenças na resistência mecânica das 

alvenarias, detetando-se algumas discrepâncias, nomeadamente para o caso das alvenarias J 4.38, J 3.52 

e M 1.15.  

Esta menor correlação entre o IQ dos painéis e a resistência mecânica pode ter origem na ponderação 

dos parâmetros considerados na metodologia adotada, dado que esta incide muito mais nas 

características construtivas (para as quais a totalidade das ponderações dos parâmetros correspondem a 

55%) do que na qualidade dos materiais constituintes (ponderação de 25%). Efetivamente, apesar de por 

exemplo a alvenaria J 4.38 ser uma alvenaria regular, constituída por blocos de forma tendencialmente 

mais regular de dimensões elevadas e juntas alinhadas (o que motivou a atribuição do nível 1 a estes 

parâmetros), a qualidade da argamassa era reduzida (nível 3). Assim, o bom IQ atribuído ao painel não 

refletiu a resistência mecânica da parede, que neste caso foi das mais baixas. Por outro lado, as 

metodologias de análise qualitativa das alvenarias encontradas na literatura levam também em 

consideração a análise da secção transversal das paredes, sendo o grau de ligação entre os panos da 

parede um parâmetro chave para o comportamento global da estrutura. No presente estudo este 

parâmetro não pôde ser avaliado visto que não foi possível ter acesso à secção transversal das paredes. 

Estes factos podem justificar assim a menor sensibilidade do IQ dos painéis face à resistência mecânica 

da alvenaria. 

Finalmente, relativamente à observação da Figura 5.15 falta referir que na grande maioria dos casos, os 

valores de tensão de cedência e de rotura à compressão são significativamente superiores ao valor de 

tensão instalada, determinada pelo ensaio simples. Existe, contudo, uma exceção: em M 2.26 - caso em 

que a alvenaria apresentava a pior qualidade de acordo com ambas as metodologias empregues na 

avaliação qualitativa - apesar do valor da tensão máxima ser 3,5 vezes superior, o valor da tensão instalada 
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é igual ao valor da tensão de cedência da alvenaria. Todavia na generalidade, todas as alvenarias 

estudadas evidenciam um elevado coeficiente de segurança às ações verticais. 

5.5 Considerações finais 

Neste capítulo procedeu-se à caracterização das alvenarias do Palácio Nacional de Sintra recorrendo a 

georradar e a ensaios in situ de macacos planos. 

Relativamente ao estudo por georradar a técnica utilizada não permitiu atingir todos os objetivos 

propostos. Com efeito, não foi possível distinguir com sucesso o aparelho construtivo nem detetar 

espaços vazios, observáveis visualmente na inspeção dos painéis e das zonas caroteadas, apesar da maior 

velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar. Tal pode ser devido ao facto de o 

espaçamento entre passagens da antena ter sido demasiado elevado (5 cm) impossibilitando a obtenção 

de time slices com resolução adequada. 

Contudo, a técnica revelou-se mais eficiente na determinação da espessura das paredes e permitiu, em 

alguns casos (como por exemplo em J 4.38) a deteção e avaliação da espessura de panos de alvenaria 

interiores, que não foram obviamente identificados por simples observação dos painéis ou mesmo por 

carotagem já que, na maior parte das vezes, se encontravam a uma profundidade superior à profundidade 

da carote extraída. Foi também possível determinar aparelhos construtivos diferentes numa mesma 

parede embora sem os caracterizar totalmente, permitindo concluir que em certos casos a carote retirada 

poderá não ser representativa de toda a parede em causa. 

Relativamente às observações apresentadas em 3.4.2, onde se procurou relacionar a informação 

recolhida através da observação visual dos painéis com eventuais casos notáveis (por exemplo 

aproveitamento de construções previamente existentes) a técnica de georradar não permitiu de forma 

clara confirmar essas suposições embora seja de referir que também não apresentou evidências em 

contrário. 

O estudo das características mecânicas das alvenarias, realizados por ensaios de macacos planos simples 

e duplos, permitiu tirar as seguintes conclusões: 

• O estado de tensão das paredes é em todos os casos bastante baixo sendo relacionável com a altura 

do pano de alvenaria existente sobre o local ensaiado; 

• Os valores obtidos para o módulo de elasticidade e tensão máxima são comparáveis aos valores 

encontrados na bibliografia para alvenarias semelhantes, sendo a tensão máxima 1,5 vezes superior 

à tensão de cedência; 

• As alvenarias que se revelaram na observação visual muito compactas, sem vazios e com argamassa 

de assentamento com elevada coesão apresentaram os maiores valores de E, max e ced, enquanto 

alvenarias de pior qualidade (presença relevante de vazios e argamassa de assentamento pouco 

coesa) registaram os menores valores; 
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• As propriedades mecânicas das alvenarias correlacionam-se com os IQ atribuídos às mesmas 

alvenarias no Capítulo 3 indicando que os parâmetros utilizados para atribuição destes níveis são 

adequados para avaliar qualitativamente, e em termos relativos, a capacidade resistente das 

alvenarias, e comprova que a metodologia adotada na caracterização qualitativa das carotes é 

adequada e útil em casos futuros. 

• Relativamente aos IQ’s dos painéis, embora estes também sejam correlacionáveis com a resistência 

mecânica das alvenarias, a sua sensibilidade é bastante menor comparativamente ao IQ das carotes. 

Isto poderá resultar do facto de não ter sido possível analisar a secção transversal da parede, não 

sendo possível levar em conta um parâmetro considerado fundamental na metodologia encontrada 

na literatura, como a ligação entre panos de alvenaria. Assim, devido a estas limitações os 

parâmetros selecionados e as suas ponderações deverão ser recalibrados. 

• Os valores de tensão máxima são 3,5 a 20 vezes superiores à tensão instaladas, com exceção do caso 

da alvenaria M 2.26. 
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6– Edifício Bonet – Avaliação do estado de conservação 
 

6.1 – Considerações Iniciais 
 

O presente capítulo incide sobre o levantamento e análise das anomalias localizadas nas divisões do piso 

superior do edifício Bonet (Figura 6.1). O estudo foi suportado no levantamento in situ das anomalias e 

na campanha de inspeção geofísica, realizada pela empresa Morph, levada a cabo com o objetivo de 

avaliar a espessura das paredes e caracterizar o seu aparelho construtivo. De referir que este edifício 

também foi também alvo de um estudo com o objetivo de avaliar o seu desempenho estrutural face a 

eventos sísmicos (Querido J. 2018). 

O edifício Bonet foi construído no reinado de D. Dinis (séc. XIII) e representa o corpo mais antigo de todo 

o PNS. Os pisos superiores deste edifício registam a presença de diversas anomalias e um estado de 

conservação que se distingue da generalidade dos outros espaços do PNS. 

 

Figura 6.1 - Edifício Bonet e planta do último piso do edifício Bonet (Google 45º) 

 

O edifício apresenta uma planta de forma tendencialmente retangular irregular (Figura 6.1). A 

irregularidade das paredes e as suas diferentes espessuras sugerem que este corpo tenha sofrido 

alterações ao longo do tempo, que poderão ter provocado alterações ao comportamento da estrutura 

face aos esforços nela aplicados. Um exemplo dessas alterações é o facto de no piso intermédio existir 

apenas uma divisão de pequena dimensão (a verde na Figura 6.2), o que sugere ter havido remoção da 

estrutura do pavimento durante a campanha construtiva de D. João I com o objetivo de aumentar o pé 

direito das duas divisões adjacentes a esta (a vermelho na Figura 6.2). Tal alteração pode ter resultado na 

redução do travamento entre paredes, o que pode ter consequências a nível de funcionamento da 

estrutura causando anomalias estruturais.  

 

Figura 6.2 - Planta do piso inferior (esquerda) e do piso intermédio (direita) 
com as divisões em que a estrutura de pavimento foi removida assinaladas 
a vermelho, e a divisão do piso intermédio assinalada a verde 
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O Edifício Bonet segue as linhas construtivas gerais do PNS descritas no Capítulo 2. Da mesma forma que 

nos outros corpos do PNS a estrutura do edifício Bonet é constituída por paredes resistentes em alvenaria 

de pedra ordinária com espessura entre 25 e 30 cm. Relativamente à estrutura dos pavimentos dos pisos 

superiores deste corpo, estas são constituídos por vigas bi-apoiadas de secção retangular orientadas 

segundo o vão mais pequeno do compartimento. Entre o revestimento com tábuas de soalho e as vigas 

principais da estrutura encontram-se vigas transversais. O revestimento do pavimento é em tábuas de 

soalho de madeira, salvo em duas exceções onde está presente um revestimento de tijoleira (apoiado 

sobre a mesma estrutura de madeira). O piso inferior tem pavimentos revestidos a pedra e tijoleira. 

A cobertura do edifício é constituída por asnas, sendo este o elemento principal da sua estrutura. As 

madres colocadas sobre as asnas sustentam a subestrutura de suporte da cobertura, composta pelas 

varas e ripas. O revestimento da cobertura é feito com telhas cerâmicas, e o dos tetos com placas 

ornamentadas de madeira fixas na estrutura de cobertura. 

 

6.2 – Prospeção Geofísica por Georradar 
 

No piso superior do Edifício Bonet, caso de estudo deste capítulo, foi efetuada prospeção geofísica por 

georradar em duas paredes do Salão Grande (norte e sul) com os objetivos de determinar a sua espessura 

e proceder à caracterização do seu aparelho construtivo.  

Na Figura 6.3 apresenta-se o time slice obtido Morph na parede sul, que o relatório da empresa refere 

corresponder a uma parede homogénea, com cerca de 0,25m a 0,3m de espessura, sem alterações 

laterais significativas (Morph, 2018). Mais uma vez não foi possível a caraterização detalhada do aparelho 

construtivo. 

 

Figura 6.3 - Time slice da parede sul do Salão Grande (Morph, 2018) 

 

Na parede norte inspecionada, o relatório da Morph faz referência à presença de dois troços com 

características construtivas bastante distintas (Figura 6.4): um troço de parede constituído por alvenaria 

regular (à esquerda da linha vermelha) e um segundo troço constituído por alvenaria com materiais mais 

refletores e, aparentemente, constituída por elementos de dimensões menos regulares (à direita). A 

variação do índice de reflectância permite supor a existência de materiais diferentes em relação ao 

primeiro troço de parede referido (Morph, 2018). Este facto sugere a possibilidade de terem sido 

efetuadas alterações na parede norte do edifício.  
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Figura 6.4 - Time slice da parede norte do Salão Grande (Morph, 2018) 

 

A análise efetuada por georradar não forneceu dados que permitissem explicar as anomalias encontradas 

no Edifício Bonet. 

 

6.3 – Análise do estado de conservação 

 

As principais anomalias que justificaram a análise do estado de conservação do último piso de edifício 

Bonet foram a presença de fissuração e fendas em paredes, visto que a sua frequência é bastante elevada 

assim como a amplitude da sua abertura. No entanto registaram-se também a presença de outras 

anomalias, como manchas de humidade e degradação de materiais construtivos (pedras das cantarias e 

madeiras), que foram também objeto de estudo.  

Deste modo, procedeu-se ao levantamento e mapeamento das anomalias mais relevantes localizadas em 

paredes, pavimentos, tetos e em elementos de cantaria. 

 

6.3.1 – Anomalias em paredes de alvenaria de pedra 

As anomalias estruturais das construções de alvenaria de pedra podem ter diversas origens e agravam-se 

normalmente com o número de alterações estruturais realizadas ao longo do tempo, como seja a 

remoção de paredes previamente existentes (resistentes ou divisórias) ou o corte de vigas do pavimento 

para a introdução/modernização das instalações técnicas (Roseiro J., 2012) ou para requalificação dos 

espaços, como foi o caso da remoção dos pavimentos do piso intermédio do Edifício Bonet mencionada 

acima. 

Uma das anomalias estruturais mais frequentes em estruturas de alvenaria é a presença de fissuração e 

fendas em paredes, as quais correspondem às principais anomalias identificadas nas paredes do piso 

superior do edifício Bonet. De notar que as restantes paredes do PNS, sejam elas interiores ou exteriores, 

não revelam a mesma extensão e frequência de fissuração observada no edifício Bonet, possivelmente 

devido ao facto desses espaços terem vindo a ser reabilitados ao contrário do que ocorreu no piso 

superior do Edifício Bonet que não faz parte do percurso de visitas. 

A fendilhação de índole estrutural surge tipicamente junto a aberturas de vãos ou na ligação de paredes 

ortogonais, nomeadamente nos cantos - zonas de concentrações de tensões que estão na origem do início 

e progressão deste fenómeno. A ocorrência deste tipo de anomalia pode ter diversas causas, como por 

exemplo: assentamentos diferenciais das fundações (com desvios de verticalidade das paredes), impulsos 

horizontais, provocados pelo deficiente funcionamento de asnas de cobertura ou por tirantes, ou a 
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abertura de vãos em zonas inferiores da parede. A forma como esta anomalia progride, a formação de 

uma ou várias fendas e a amplitude da sua abertura, dependem de numerosos fatores, entre os quais é 

preponderante a constituição e qualidade das próprias alvenarias. 

Para além da fissuração/fendas, foram também observadas no piso superior do Edifício Bonet algumas 

manchas de humidade no reboco das paredes. A existência desta anomalia está associada com 

deficiências de funcionamento da cobertura ou caixilharias.  

Na sequência do levantamento das anomalias em paredes de alvenaria do local em estudo, as fissuras e 

fendas identificadas e localizadas foram agrupadas consoante a sua abertura em cinco grupos: [0 a 1[mm, 

[1 a 2[mm, [2 a 5[mm, [5 a 9[mm e ≥9 mm. A Figura 6.5 apresenta a legenda para os códigos de cores 

utilizados no levantamento (ver Tabela 6.1), bem como para as manchas de humidade. 

A planta do piso superior do edifício Bonet, estudado neste capítulo, é apresentada na Figura 6.6 com a 

indicação das divisões analisadas: A – Salão Grande; B – Caixa de escadas; C – Câmara; D – Anexo 

 

Figura 6.5 - Código de cores utilizado no levantamento 
das anomalias em paredes 

Figura 6.6 - Planta do último piso do Edifício Bonet 
com indicação das divisões estudadas 

 

O levantamento das anomalias do local em estudo é apresentado na Tabela 6.1.  

 

Tabela 6.1 - Levantamento do estado de conservação das paredes do piso superior do Edifício Bonet 

Divisão A – Parede Norte 

 

 

A 
B 

C D 
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Divisão A – Parede Oeste 

 

Divisão A – Parede Sul 

 

Divisão A – Parede Este 

 

Divisão B– Parede Norte 

 

Divisão B– Parede Oeste 

 

Tabela 6.1 - Levantamento do estado de conservação das paredes do piso superior do Edifício Bonet 
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Divisão B– Parede Sul 

 

Divisão B– Parede Este 

 

Divisão C– Parede Norte 

 

Divisão C– Parede Oeste 

 

Divisão C– Parede Sul 

 

Tabela 6.1 - Levantamento do estado de conservação das paredes do piso superior do Edifício Bonet 
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Divisão C– Parede Este 

 

Divisão D – Parede Norte 

 

Divisão D – Parede Oeste 

 

Divisão D – Parede Sul 

Não apresenta anomalias 

Divisão D – Parede Este 

 

 

Da observação da tabela é possível verificar que grande parte da fissuração ocorre junto a vãos (zona de 

concentração de tensões). Também as manchas de humidade estão preferencialmente localizadas nestas 

zonas (Figura 6.7). 

Tabela 6.1 - Levantamento do estado de conservação das paredes do piso superior do Edifício Bonet 
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Figura 6.7 – Exemplos de anomalias junto a vãos: à esquerda presença de fenda (divisão C 
– parede este); à direita manchas de humidade na zona inferior da caixilharia (divisão D) 

 

Registou-se também a presença de fissuração/fendas sem aparente relação com a localização dos vãos, 

atribuível a movimentações da estrutura provocada por diferentes causas. Uma dessas causas poderão 

ser impulsos horizontais provocados por paredes ortogonais - como eventualmente será o caso das 

anomalias observadas na zona central da parede este da divisão C - ou devida à ação dos tirantes 

(observado na parede sul da divisão A). Ambas estas situações se encontram ilustradas na Figura 6.8, onde 

se pode observar o mapeamento das fissuras e fendas sobre um modelo Revit do edifício realizado por 

Querido, J. (2018). De acordo com o estudo do comportamento dinâmico do edifício Bonet (Querido, J. 

2018) a fendilhação observada poderá estar relacionada com atividade sísmica ocorrida no passado. 

 

Figura 6.8 - Exemplos de fissuras e fendas causadas por impulsos horizontais de parede ortogonal e tirantes 

 

É também de notar a presença de fissuras/fendas oblíquas, aproximadamente com 45º de inclinação, que 

são indicativas de movimentos diferenciais. Um exemplo desta ocorrência é o caso da fissura, com 

abertura superior a 9 mm, na parede este da divisão D, que pode estar associada com a abertura de um 

vão no piso inferior (Figura 6.9). Este vão terá sido aberto no séc. XVII, numa parede adjacente à capela, 

para permitir a D. Afonso VI assistir à missa enquanto esteve prisioneiro no Palácio. Este vão ao ter sido 

aberto na zona inferior da parede em questão, pode ter causado movimentações diferenciais da 

estrutura, responsáveis por esta fenda. 
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Figura 6.9 - Fenda possivelmente associada com a abertura de um vão 

 

É também de notar que, no local em estudo, existe um elevado número de fendas de grande abertura. A 

título de exemplo, apresenta-se na Figura 6.10 um caso onde é visível o desalinhamento do paramento, 

parecendo ter havido um recuo da zona superior à fissura eventualmente causado por funcionamento 

deficiente da estrutura da cobertura. 

 

Figura 6.10 - Fenda horizontal na divisão B – parede norte 

 

Finalmente, convém referir que em certos casos as fendas revelam atividade recente na medida em que 

existem vários testemunhos de gesso, aplicados em 2017, que se encontram fissurados (Figura 6.11). 

Existe também uma argamassa recente, aplicada para preencher um roço aberto para passagem de cabos 

elétricos, que também se encontra fissurada no mesmo alinhamento da fenda preexistente (Figura 6.12).  

  

Figura 6.11 - Testemunho 
de gesso fraturado 

Figura 6.12 - Argamassa mais recente 
fissurada 

 

D 

Piso superior 

Piso intermédio 
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6.3.2 – Anomalias em elementos de cantaria 

A ocorrência de fissuras e fraturas em elementos de cantaria das janelas é a anomalia mais comummente 

registada no piso superior do edifício Bonet. A principal causa desta anomalia poderá estar relacionada 

com ações de natureza mecânica, como o esmagamento localizado causado por esforços excessivos 

transmitidos aos elementos de pedra, devido por exemplo a movimentos das paredes. A Figura 6.13 

mostra dois exemplos de fraturas em colunelos em cantaria localizados em janelas. 

 

Figura 6.13 - Fraturas em elementos de cantaria 

Outra anomalia observada com alguma frequência nas cantarias é a existência de juntas de argamassa 

não funcionais entre elementos de pedra. Esta anomalia caracteriza-se pela perda de aderência e, em 

alguns casos inexistência, da argamassa de assentamento entre os elementos de pedra. Esta anomalia 

poderá estar relacionada com movimentos relativos entre os elementos de pedra, possivelmente 

relacionados com a ocorrência de concentração de tensões, e com a infiltração de água. A Figura 6.14 

mostra uma junta não funcional na cantaria de uma porta, em que se observa um desalinhamento entre 

os elementos de pedra, levando a crer que esta esteja relacionada com esforços excessivos localizados no 

vão. Na Figura 6.15 exemplifica-se a abertura de juntas da cantaria de uma janela associada com a erosão 

da argamassa promovida pela infiltração de água nas juntas. 

  

Figura 6.14 - Junta disfuncional na cantaria da porta Figura 6.15 - Juntas disfuncionais na cantaria da janela 

 

6.3.3 – Anomalias em pavimentos e tetos 

As anomalias identificadas nos pavimentos são fundamentalmente associadas à ocorrência de fluência da 

madeira, isto é, ao aumento da deformação ao longo do tempo sob ação de uma carga permanente. Por 

outro lado, a natureza orgânica deste material torna-o suscetível à sua decomposição, conduzindo à perda 
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da integridade estrutural e consequente destruição (Appleton J., 2003; Martins J. e Fioriti C., 2015). De 

entre os fatores externos responsáveis por essa deterioração podem assinalar-se a humidade, os bolores, 

os fungos (nomeadamente de podridão em zonas de entrega das vigas) ou os insetos xilófagos, atuando 

isoladamente ou de forma combinada (Sousa V et al, 2003). Por outro lado, as variações dimensionais 

causadas pelos ciclos de molhagem e secagem podem também ser responsáveis pelos níveis de 

deterioração registados. Todos estes fenómenos se podem traduzir na deformação dos pavimentos com 

aparecimento de pendentes de inclinação e flexas a meio vão. Efetivamente observaram-se no local em 

estudo deformações excessivas nos pavimentos, o que sugere que a estrutura de suporte de madeira se 

encontra deteriorada. Na Figura 6.16 apresentam-se esquematicamente as pendentes e o valor da 

inclinação dos pavimentos registados nas divisões A, C e D (ver Figura 6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 - Pendentes e valores da inclinação dos pavimentos 

 

No presente estudo, detetou-se também o envelhecimento da madeira causado pela humidade 

proveniente de infiltrações através das caixilharias e/ou paredes e coberturas, o que, em conjugação com 

variações de temperatura, gerou um ambiente propício ao desenvolvimento de fungos e insetos xilófagos 

(Pavão R., 2016). A Figura 6.17 permite observar o ataque de caruncho em tábuas de soalho.  

 

Figura 6.17 – Deterioração das tábuas de 
soalho junto a uma janela da divisão A 

Figura 6.18 - Pavimento em tijoleira do 
edifício Bonet 

A 

C D 
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Relativamente aos revestimentos de pavimento à base de materiais cerâmicos (tijoleira), as principais 

anomalias presentes são a existência de lacunas de material de preenchimento de juntas e as que 

resultam do desgaste devido ao uso, desagregação usualmente devida a reação material com a água e 

agentes de limpeza, entre outras. A extensão destes problemas serão obviamente função das 

características do cerâmico, nomeadamente da sua dureza e porosidade. Na Figura 6.18 observa-se o 

estado de desgaste da tijoleira, podendo também observar-se uma fissuração nas juntas provavelmente 

consequência da deformação da estrutura de pavimento. 

 

As tábuas de madeira que integram o revestimento de teto encontram-se fissuradas, tal como mostra a 

Figura 6.19, possivelmente em consequência da ocorrência de variações de temperatura, responsáveis 

por variações dimensionais.  

 

 

 

 

 

Figura 6.19 - Fissuração longitudinal do revestimento do teto em madeira 

 

6.4 – Considerações finais 
 

Neste capítulo procedeu-se ao levantamento do estado de conservação do Edifício Bonet tendo sido 

identificadas e localizadas as principais anomalias:  

• Nas paredes de alvenaria de pedra as principais anomalias detetadas correspondem à presença 

de fissuração/fendas e manchas de humidade. A fissuração/fendas é possivelmente resultante 

de impulsos horizontais - provocados por ação das paredes ou tirantes – movimentos das 

paredes ou zonas de concentração de tensões (vãos). Algumas das fendas revelam atividade 

recente visível em testemunhos de gesso. 

• Nas cantarias, as principais anomalias detetadas foram a ocorrência de fissuras e fraturas em 

elementos de pedra, resultantes de cargas excessivas, e juntas não funcionais entre elementos 

de pedra devido à desagregação da argamassa. 

• Por último, as anomalias identificadas em pavimentos estão relacionadas com efeitos da fluência 

da madeira, que combinada com a sua deterioração por efeito da humidade e insetos xilófagos, 

levou à deformação dos pavimentos. Nos revestimentos de madeira dos tetos foi detetada 

fissuração longitudinal associada com variações dimensionais. 

A prospeção geofísica com georradar realizada no local em estudo não permitiu obter informação 

relacionável com as anomalias identificadas. 
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7 - Conclusões e sugestão de trabalhos futuros  

 

7.1 – Conclusões 
 

O Palácio Nacional de Sintra é um monumento nacional de elevada importância histórica e cultural. Os 

edifícios que compõem o Palácio foram sofrendo várias ampliações e adaptações ao longo dos séculos 

de modo a adaptar a infraestrutura às necessidades das diferentes épocas e da sua utilização. 

Foi objetivo da presente dissertação a caracterização de alvenarias do PNS, selecionadas de modo a serem 

representativas dos diferentes períodos históricos, e dos seus materiais constituintes. Como tal, 

procedeu-se inicialmente a uma análise visual das alvenarias através de dois métodos: por recurso à 

extração de carotes e através da análise de áreas de alvenaria, com aproximadamente 1 m2, que foram 

expostas na sequência da remoção do reboco (painéis de alvenaria).  

A análise efetuada pelos dois métodos forneceu, na maioria dos casos, informação semelhante em termos 

dos materiais constituintes das alvenarias estudadas. Ambos os métodos permitiram verificar que a 

maioria das alvenarias do PNS são de pedra ordinária com a exceção das duas chaminés que foram 

contruídas em alvenaria de tijolo de barro vermelho. 

A observação visual das argamassas de assentamento revelou bastantes semelhanças entre todas as 

alvenarias - argamassas à base de cal, com agregados de cor rosada e/ou pétreos e presença de partículas 

cerâmicas - algo que não seria de esperar visto que as paredes estudadas são representativas de períodos 

construtivos temporalmente distantes entre si. Contudo, o seu nível de coesão e a interface com a 

pedra/cerâmico é bastante diferente, não sendo, contudo, correlacionável com o período construtivo. A 

análise das alvenarias revelou também que há uma variedade de pedra - calcário cinzento escuro - 

utilizada em larga escala nas paredes de diferentes períodos construtivos. Foram ainda registadas duas 

variedades principais de material cerâmico: uma de cor mais forte e com numerosos vazios, utilizada 

maioritariamente como elemento resistente das chaminés, e outra de cor mais pálida e com menos 

vazios, utilizado como enchimento, não só nas chaminés, mas também em alguns outros casos de 

alvenaria de pedra ordinária. 

A dissertação teve também como objetivo recorrer a duas metodologias para a atribuição de um índice 

de qualidade às alvenarias do PNS que reflitam as suas características construtivas e capacidade 

resistente. Estas metodologias basearam-se na informação recolhida através da avaliação visual das 

carotes e dos painéis de alvenaria. Os resultados obtidos foram confrontados com a informação 

proveniente da caracterização das alvenarias com recurso a ensaios in situ (Georradar e Macacos planos). 

A atribuição de um índice de qualidade às alvenarias por recurso à análise de carotes constitui-se como 

um contributo inovador, enquanto que a sua atribuição através da análise de painéis de alvenaria foi 

adaptada de outros trabalhos. Ambas as metodologias forneceram informação similar. A título de 
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exemplo pode referir-se que ambas as metodologias atribuíram níveis de qualidade elevados à alvenaria 

M -1.1 e os mais baixos às alvenarias D 5.8 e M 2.26. No entanto, foram também detetadas algumas 

diferenças entre os IQ’s obtidos por análise das carotes e dos painéis (por exemplo em J 4.38) que poderão 

estar relacionadas com os parâmetros e/ou ponderações selecionados para cada metodologia, dado que 

a informação obtida por carotagem, apesar de mais localizada, permite obter informação em 

profundidade da alvenaria e analisar parâmetros relacionados com a qualidade dos materiais 

constituintes. Por outro lado, e embora seja um método mais intrusivo em termos de volume de alvenaria 

envolvido, a análise dos painéis de alvenaria permite aceder a informação sobre as características 

construtivas e analisar uma maior área da alvenaria. 

Para uma caracterização mais completa das alvenarias procedeu-se também à caracterização física dos 

seus materiais constituintes. Nos ensaios realizados nos materiais pétreos obteve-se uma correlação 

evidente entre as diferentes propriedades e o tipo de pedra, verificando-se que o calcário cinzento escuro, 

presente em todas as alvenarias estudadas, revelou baixa porosidade e elevada compacidade. Pelo 

contrário não se obtiveram diferenças significativas nos resultados obtidos para as diferentes argamassas, 

não sendo possível a distinção entre elas tendo como referência a caracterização efectuada, com exceção 

do caso das argamassas de reparação, que revelaram valores de porosidade significativamente inferiores 

às restantes, possivelmente associado com a eventual presença de componente hidráulica. Relativamente 

às duas variedades de material cerâmico estudadas, foram observadas diferenças significativas nas suas 

características físicas, em acordo com o observado visualmente. 

As alvenarias selecionadas para este estudo foram também alvo de uma campanha de prospeção geofísica 

com recurso a georradar e de uma campanha de ensaios de macacos planos, para a caracterização 

mecânica das alvenarias. A prospeção geofísica com georradar não permitiu atingir a totalidade dos 

objetivos propostos: embora a técnica se tenha revelado bastante eficiente na determinação da espessura 

das paredes e tenha permitido, em certos casos, detetar o limite do pano de parede mais superficial ou 

estruturas no interior das paredes, revelou, contudo, bastantes limitações na caracterização do aparelho 

construtivo da parede e na identificação de espaços vazios. 

A caracterização mecânica, realizada por ensaio de macacos planos, mostrou que os estados de tensão 

das paredes são em geral relativamente baixos e encontram-se fortemente condicionados, como 

expectável, com a altura de parede localizada acima do local de realização do ensaio, não tendo sido 

identificada nenhuma relação com o período construtivo. Por outro lado, foi possível verificar que as 

paredes estudadas possuem valores de tensão de cedência e de rotura significativamente superiores à 

tensão instalada, com exceção da alvenaria M 2.26 

Adicionalmente, os resultados da caracterização mecânica foram utilizados para a validação dos índices 

de qualidade previamente estabelecidos com o recurso da análise das carotes e dos painéis. De facto, 

verificou-se uma boa correlação entre os IQ’s obtidos através da análise das carotes e os valores de max 

das alvenarias: as alvenarias que apresentaram melhores características em termos da coesão da 

argamassa, boa qualidade de interface argamassa/pedra e ausência de vazios foram as que apresentaram 
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os maiores valores de E, max e ced, o que permite concluir que os parâmetros e coeficientes de 

ponderação adoptados para atribuição do índice de qualidade através da análise das carotes reflectiram 

características com influência nas propriedades mecânicas da parede. Por outro lado, os índices de 

qualidade dos painéis não apresentaram uma correlação tão evidente com os valores de max o que pode 

estar relacionado com os parâmetros e coeficientes utilizados na sua definição. Deste modo conclui-se 

que a metodologia empregue na avaliação dos painéis deve ser recalibrada. 

O último objetivo proposto neste trabalho foi o levantamento do estado de conservação do último piso 

do edifício Bonet, que corresponde a um dos corpos mais antigos do PNS. As principais patologias 

estruturais identificadas nas paredes de alvenaria de pedra deste corpo foram a fissuração, promovida 

possivelmente por impulsos horizontais e movimentos diferenciais, e manchas de humidade. Nos 

elementos de cantaria foram detetadas fissuras, resultantes de cargas excessivas, e juntas não funcionais 

entre elementos de pedra devido à desagregação da argamassa. Verificou-se também deformação das 

estruturas de madeira do pavimento, devido ao efeito da fluência conjugado com a presença de humidade 

e agentes deteriorantes, e fissuração longitudinal revestimentos de madeira dos tetos. 

 

7.1 – Sugestões para desenvolvimentos futuros 

 

A realização desta dissertação possibilitou a identificação de algumas sugestões para trabalhos futuros, 

tais como: 

• Calibração dos parâmetros e das ponderações utilizadas na atribuição dos índices de qualidade 

das alvenarias (com maior foco na metodologia utilizada na análise dos painéis) com base nos 

resultados obtidos através dos ensaios mecânicos. 

• Realizar uma campanha experimental mais extensiva, com o intuito de determinar as 

características físicas, químicas e mecânicas dos materiais recolhidos, e confrontar os resultados 

obtidos com os índices de qualidade atribuídos, para validação e/ou calibração das metodologias 

empregues na sua definição. 

• Alargar a utilização das metodologias desenvolvidas no âmbito desta dissertação a outras 

construções históricas de diversos períodos e estados de conservação, com o objetivo de validar 

os índices de qualidade propostos.  

• Sugerir medidas de monotorização e/ou reparação das anomalias registadas no Edifício Bonet. 
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Anexos 

Anexo A – Localização dos vários espaços do PNS (adaptado da brochura da PSML) 

Anexo B – Aspeto das carotes extraídas 

Anexo C – Localização detalhada de cada carote e/ou painel de alvenaria  
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Anexo B – Aspeto das carotes extraídas  
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Anexo B – Localização detalhada de cada carote e/ou painel de alvenaria  
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