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Resumo 
 

O presente trabalho visa analisar a metodologia corrente para avaliação estrutural de pavimentos 

de madeira em edifícios antigos. Esta baseia-se na classificação visual adaptada a estruturas em 

serviço, acrescendo a abordagem referente à degradação biológica. Esta avaliação estrutural foi 

dividida em duas fases: a campanha de inspeção e diagnóstico e análise estrutural. 

Dada a complexidade e quantidade de conceitos inerentes a esta avaliação, foi desenvolvida uma 

metodologia expedita para cada uma das fases. Neste sentido, foi elaborada uma ficha de inspeção e 

diagnóstico a utilizar na respetiva campanha, e resumida a análise estrutural descrita no Eurocódigo 5. 

Esta metodologia foi testada num caso de estudo para demonstrar o procedimento completo numa 

avaliação de vigamentos de madeira em serviço. 

Apresenta-se, ainda, uma metodologia alternativa para a quantificação de propriedades físico-

mecânicas da madeira, através de uma técnica de diagnóstico não destrutiva. Neste âmbito, foi 

realizada uma campanha laboratorial para obtenção dos valores reais de massa volúmica e resistência 

à compressão axial, que foram comparados com os valores estimados para esses parâmetros in-situ, 

segundo correlações propostas neste método, de modo a validar a metodologia. 

O ensaio de perfuração controlada demonstrou ser um equipamento de elevada relevância para 

este tipo de estruturas, principalmente a complementar a inspeção visual.  

Relativamente ao caso de estudo e como conclusão da tese, constatou-se que 70% das vigas da 

estrutura analisada verificam critérios de desempenho rigorosos. Isto demonstra que outros edifícios 

similares podem ter muitos dos seus elementos de madeira preservados aquando a sua reabilitação, 

abordagem invulgar na atualidade. 
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Abstract 
 

The current approach to the assessment of traditional timber floor is studied in this dissertation. It 

is based on the visual strength grading adopted to old timber structures, together with the biological 

damage approach. The assessment was divided into two stages: the first being the inspection and 

diagnosis campaign whilst the second represents the structural analyses. 

A simple and effective procedure was developed for each stage, due to the amount of complex 

concepts regarding this assessment. In this sense, an inspection and diagnosis survey was elaborated, 

and the structural analyses presented by Eurocode 5 was summarized. This methodology was tested in 

a case of study to demonstrate the full procedure for the assessment of traditional timber buildings. 

A second approach for the quantification of the physical and mechanical properties through non-

destructive methods is also discussed. For this subject, the real values for the density and axial 

compression strength were obtained in a laboratory campaign, so they could be compared to the on-

site estimated ones, and the accuracy of this method tested. 

The drilling technique proved to be a relevant equipment for this sort of structures and for the future, 

with the increased developments in the correlations, it will become essential for their assessment. 

As a conclusion of the dissertation, the case of study demonstrated that 70% of the beams in the 

analysed structure surpass rigorous performance criteria. This proves that other similar buildings can 

have their timber elements saved from demolition, which is not the current rehabilitation approach. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e justificação do tema 

 

Atualmente, é dada uma grande atenção a obras de reabilitação, consequência da elevada 

densidade do edificado construído nas metrópoles, a carecer de intervenção. Com o contínuo êxodo 

rural, estas cidades enfrentam o desafio de acolher um número crescente de habitantes, com a mínima 

expansão geográfica – os subúrbios são menos valorizados. Isso implica, naturalmente, o 

reaproveitamento das habitações existentes, para que estas se ajustem aos requisitos de exigência 

contemporâneos. A reabilitação de edifícios passou, assim, a ser uma estratégia bastante recorrente 

nas cidades de grande dimensão, de que em Portugal são exemplo Lisboa ou Porto.  

A maioria das construções alvo de reabilitação são edifícios antigos, nos quais a falta de 

manutenção levou à sua desadequação e posterior abandono. Estas remontam, frequentemente, ao 

final do século XIX e início do século XX, em que as técnicas de construção eram muito diferentes das 

atuais. Nessa época, a técnica mais utilizada recorria à madeira como elemento estrutural, material 

entretanto substituído pelo betão e aço (Henriques & Appleton, 2018). Esta transição, por volta dos 

anos 30-50 do século XX [W1], refletiu-se também no âmbito académico, tendo em conta ao desapreço 

demonstrado a este material natural. Como consequência deste desinteresse, surgem no mercado 

engenheiros com falta de conhecimentos técnicos quanto à madeira como material de construção que, 

ainda assim, são alocados a obras de reabilitação deste tipo. 

Por outro lado, é de conhecimento geral a dificuldade de execução deste tipo de obra, decorrente 

da limitação do estaleiro e da necessidade de preservação do património do edifício. Aliado a este 

facto, a probabilidade de o responsável contratado para esse efeito não ter conhecimento técnico 

acerca do método de caracterização da madeira é elevada. Como salvaguarda, a solução adotada 

pelos engenheiros em muitos destes casos, é a substituição destes elementos de madeira por outros, 

por vezes menos resistentes (menores secções, mas sem degradação) ou, pior ainda, por betão 

armado, material com o qual estão mais familiarizados. Para além de mais oneroso, Ilharco (2008) 

aponta que esta medida pode provocar sobrecargas excessivas nas paredes, para além da incerteza 

acerca da correta ligação do betão armado com a restante envolvente. Essa estratégia pode não ser 

ideal no ponto de vista da segurança, para além de acarretar um impacto financeiro elevado. 

Esta dissertação insere-se precisamente nesse âmbito, desenvolvendo uma metodologia de 

avaliação bem estruturada e delineada para os casos de reabilitação de edifícios antigos com 

pavimentos de madeira. Deste modo é desenvolvida uma ferramenta orientadora, na qual os técnicos 

se podem basear durante a fase de análise aos edifícios em questão.  

Uma intervenção de reabilitação deve ser dividida em dois períodos. O primeiro centra-se na 

avaliação da estrutura existente, enquanto o segundo remete para a intervenção estrutural, adotando 

as técnicas construtivas corretas, de acordo com o resultado da avaliação estrutural. A importância 

desta dissertação deriva precisamente da complexidade de aplicar o primeiro passo a estruturas de 
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madeira (figura 1 da página seguinte), o que, por sua vez, se reflete na decisão acerca da remoção ou 

manutenção dos elementos de madeira, por parte dos diretores de obra. 

A madeira sendo um material natural, conduz a que a sua produção nunca seja inteiramente 

controlada, originando sempre numa certa variabilidade das propriedades mecânicas do produto final. 

Para combater essa particularidade, foram elaboradas normas para a caracterização dos elementos de 

madeira, com base nos seus atributos ou defeitos. O processo por detrás desta caracterização é 

denominado por classificação visual é empregue na construção nova, onde a inspeção dos elementos 

(em fábrica) é facilitada, comparativamente a edifícios antigos. 

A sua adaptação para estruturas em serviço visa englobar os parâmetros originais (inspeção 

visual) com a possível condicionante da degradação biológica, processo no qual as técnicas auxiliares 

de diagnóstico apresentam um papel fulcral. A conjugação entre os dois proporciona uma abordagem 

estrutural mais correta para o tipo de edifícios em análise. Ainda assim, para Machado et al. (2009), 

esta adaptação acarreta alguns constrangimentos, o que levou à necessidade de encontrar uma 

solução alternativa, desenvolveu-se o segundo método de caracterização da madeira segundo 

correlações com ensaios não destrutivos. 

O crescente interesse na reabilitação tem levado a um aperfeiçoamento contínuo destas técnicas 

(Henriques & Appleton, 2018), permitindo que, hoje em dia, existam equipamentos que aliam a elevada 

portabilidade com a qualidade dos resultados. Este processo é recíproco, uma vez que estas melhorias 

atraem um número crescente de interessados para o mundo da reabilitação. 

Outro fator preponderante na escolha do tema da dissertação, deriva do impacto do mercado da 

construção na emissão de gases de efeito-estufa, o qual, nos países desenvolvidos, é responsável por 

40% do total (Berardi, 2013). Este será, certamente, dos primeiros mercados a sofrer as consequências 

de uma sociedade com crescente sensibilização ambiental – a sustentabilidade será, certamente, um 

dos pilares da construção civil num futuro próximo. O conteúdo presente nesta dissertação contribui 

nesse sentido, na medida em que incentiva a preservação das estruturas de madeira existentes 

(reduzindo os resíduos de construção e demolição). Este tema permite também expandir o 

conhecimento num material “ambientalmente sustentável” que apresenta um grande potencial de 

desenvolvimento para o futuro (Marques, 2008). Para além dessa característica podem ser referidas 

outras mais-valias da madeira relativamente ao betão e aço, que podem ser exploradas de forma a 

fomentar ainda mais esse potencial: 

 Maior resistência à flexão e compressão e tração axiais comparativamente ao aço, num ponto de 

vista resistência/massa (Machado et al., 2009); 

 Apesar de combustível, manifesta um bom comportamento face ao fogo. A perda das 

propriedades mecânicas ocorre apenas numa camada carbonizada exterior do elemento que se 

desenvolve lentamente para o interior, ao passo que as estruturas metálicas facilmente perdem a 

sua resistência, quando sujeitas ao calor de um incêndio, semelhante ao que acontece com os 

varões de aço presentes no betão armado (Martins, 2010); 

 O valor estético que, aliado ao ponto anterior, permite a aplicação da madeira “à vista”; 
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 A sustentabilidade ambiental, traduzida pelo fácil acesso e extração da matéria prima, juntamente 

com um processo de laboração simples e a reduzida produção de resíduos (Pinto, 2004). A 

pegada ecológica torna-se uma das principais virtudes deste material, quando comparado com 

outras soluções existentes. 

Para compreender melhor a sequência e organização da dissertação, foi construído o seguinte 

fluxograma que demonstra as ligações entre técnicas, processos e resultados no âmbito da reabilitação 

de estruturas de madeira em serviço. Este fluxograma serve como síntese deste documento, ao qual o 

leitor pode recorrer a qualquer instante, para se “localizar” dentro desta rede de conceitos. Como por 

exemplo, os termos fase e etapa, referenciados ao longo da dissetação, encontram-se bem definidos 

no fluxograma da figura 1.  

A sombreado corresponde o trabalho analisado na campanha laboratorial, ao passo que os 

restantes conceitos foram aplicados ao edifício caso de estudo. 

  

Figura 1: Fluxograma síntese da metodologia a adotar na avaliação de estruturas de madeira em serviço. 
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1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como principal objetivo contribuir para a redução do número de estruturas de 

madeira demolidas em edifícios antigos. Estas demolições devem-se ao facto de a metodologia para a 

avaliação de elementos de madeira em serviço ser um processo complicado e desconhecido para 

muitos engenheiros. Por isso, torna-se imperativo a descrição deste procedimento e a sua otimização, 

para que seja adotado nas obras de reabilitação.  

Neste sentido, é proposta a metodologia mais adequada para proceder à avaliação dessas 

estruturas, na qual se resume toda a informação relevante a nível mecânico. Para tal, são abordados 

os conceitos presentes em normas e os resultados provenientes de técnicas auxiliares de diagnóstico.  

Só assim se consegue limitar intervenção aos locais onde esta é estritamente necessária, 

satisfazendo o princípio exposto pelo ICOMOS International Wood Committee (IIWC, 2003), de que a 

intervenção em edifícios antigos deve respeitar as necessidades da humanidade contemporânea, 

preservando ao máximo a construção existente. A preservação deste tipo de estruturas devia ser do 

interesse de toda a comunidade, uma vez que resulta numa reabilitação mais sustentável e com custos 

reduzidos. 

Será então testada esta metodologia num caso de estudo, para averiguar quais os aspetos a 

melhorar. Assim sendo, pretende-se contribuir para a redução do número de interpretações incorretas 

acerca da capacidade estrutural dos pavimentos de madeira e, consequentemente, apoiar na decisão 

de reabilitação dos mesmos, combatendo o paradigma atual. No final de contas, o custo de uma obra 

será tão inferior, quanto maior a preservação dos elementos da construção existente. 

Por fim, é executada uma campanha laboratorial que visa explorar uma técnica alternativa que 

tem sido amplamente investigada nos últimos anos. Com esta, pretende-se analisar o princípio no qual 

se baseia, e proceder a ensaios laboratoriais de modo a testar esta nova metodologia e a apurar a 

validade dos resultados provenientes de um estudo nesta matéria. 

1.3  Enquadramento normativo 

Neste capítulo são referidas as normas abordadas ao longo da dissertação, servindo como uma 

base de dados num vasto mundo de normas. Considerando que um dos objetivos mencionados acima 

é a organização e simplificação, destacam-se as normas essenciais para cumprir todo o processo, 

desde a inspeção ao estudo da capacidade estrutural: 

 NP EN 335-1:2011 – Durabilidade da madeira e de produtos derivados da madeira. Definição de 

classes de risco. Parte 1: Generalidades; 

 NP EN 335-2:2011 - Durabilidade da madeira e de produtos derivados da madeira. Definição de 

classes de risco. Parte 2: Aplicação à madeira maciça; 

 NP EN 350-1:2008 – Durabilidade da madeira e de produtos derivados. Durabilidade natural da 

madeira maciça. Parte 1: Guia dos princípios de ensaio e classificação da durabilidade natural da 

madeira; 
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 NP EN 350-2:2001 – Durabilidade da madeira e de produtos derivados. Durabilidade natural da 

madeira maciça. Parte 2: Guia da durabilidade natural da madeira e da impregnabilidade de 

espécies de madeira selecionadas pela sua importância na Europa; 

 EN 1310:1997 - Round and sawn timber. Method of measurement of features; 

 NP EN 1912:2013 – Madeira para estruturas. Classes de resistência. Atribuição de classes de 

qualidade e espécies; 

 NP 4305:1995 – Madeira serrada de pinheiro bravo para estruturas. Classificação visual; 

 BS 4978:2007 – Visual strength grading of softwood. Specification (Classificação visual para 

Casquinha e Pitespaine); 

 NF B 52-001-1:2018 – Règles d’utilisation du bois dans la construction. Classement visuel pour 

l’emploi en structures des bois sciés résineux et feuillus. Partie 1: Bois massif (Classificação visual 

para a espécie de madeira Carvalho Europeu) 

 UNI 11035-2:2010 – Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica - Parte 

2: Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza meccanica e valori caratteristici 

per tipi di legname strutturale (Classificação visual do Castanho); 

 UNE 56546:2013 – Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 

frondosas (Classificação visual de Eucalipto); 

 EN 384:2004 – Structural timber. Determination of characteristic values of mechanical properties 

and density; 

 EN 338:2009 – Structural timber. Strength classes; 

 EN 408:2010 – Timber structures – Structural timber and glued laminated timber – Determination 

of some physical and mechanical properties; 

 UNI 11119:2004 – Beni culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli edifici - Ispezione in 

situ per la diagnosi degli elementi in opera (Inspeção in-situ para diagnóstico de elementos 

de madeira); 

 ASTM D 143-94 (2000) – Standard test methods for small clear specimens of timber; 

 NP EN 1990:2009 (Eurocódigo 0) – Bases para o projeto de estruturas; 

 NP EN 1991-1-1:2009 (Eurocódigo 1) – Ações em estruturas; 

 EN 1995-1-1:2004 (Eurocódigo 5) – Design of timber structures. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em sete capítulos, que são expostos de uma forma sequencial, 

de modo a proporcionar ao leitor uma compreensão clara. 

O presente capítulo enquadra o leitor, quer em termos temáticos quer em termos normativos, 

acerca dos aspetos levantados ao longo do documento. Apresenta-se ainda uma reflexão sobre a 

escolha do tema e o impacto que é esperado no mundo da construção português, relativamente à 

reabilitação de estruturas de madeira. 

No capítulo dois são abordados todos os fatores que condicionam ou propiciam um bom estado 

de conservação da madeira, no qual os agentes de degradação biológica são claramente o principal 

foco de caracterização. Discutem-se, ainda, algumas técnicas auxiliares de diagnóstico que contribuem 

para a determinação do estado de conservação da madeira.  

No capítulo três desenvolve-se a caracterização das propriedades físico-mecânicas dos 

elementos em serviço, ou seja, dos dados necessários para a análise estrutural, seguindo os 

Eurocódigos. O recurso a técnicas de diagnóstico para a obtenção de certas propriedades também é, 

de igual modo, introduzido neste capítulo. 

O capítulo quatro foca-se no desenvolvimento de uma metodologia prática que englobe todo o 

processo de avaliação de um edifício antigo. Isto é, cria-se uma estratégia eficaz para uma campanha 

de inspeção e diagnóstico in-situ e apresenta-se, de uma forma explícita, a análise estrutural abordada 

pelos Eurocódigos. Elabora-se, com esse propósito, uma ficha de inspeção para pôr em prática no 

edifício a avaliar.  

O capítulo cinco representa a participação desta dissertação no âmbito de uma campanha de 

investigação a nível nacional. Procura-se validar um estudo apresentado por Henriques et al. (2011) e, 

ao mesmo tempo, fornecer valores de propriedades, obtidos em laboratório, à base de dados do projeto 

de investigação TEC-TIMBER – “Desenvolvimento de técnicas para o reconhecimento de propriedades 

de madeira estrutural em edifícios antigos”, em desenvolvimento pelo ISEL-IPL e IST-UL. 

No capítulo seis introduz-se um edifício que serviu como caso de estudo dos procedimentos 

desenvolvidos no decorrer deste documento. É fornecida uma breve descrição deste património, 

tocando em aspetos estruturais e arquitetónicos gerais. Apresenta-se uma memória descritiva relativa 

à aplicação do procedimento desenvolvido no capítulo 4 a um vigamento desse edifício, expondo as 

advertências encontradas e a sua resolução. No final, são discutidos os resultados obtidos e 

apresentadas algumas soluções para o cumprimento dos estados limite. 

No capítulo sete, e último, faz-se uma reflexão sobre o trabalho realizado, no qual se registam as 

conclusões obtidas e analisam os objetivos atingidos, assim como as condicionantes encaradas. Por 

fim, apresentam-se propostas de desenvolvimento futuro, que visam colmatar lacunas científicas em 

áreas que, ao longo do trabalho, se evidenciaram como tendo informação escassa ou até mesmo 

inexistente.  
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2 Estado de conservação 
Antes da ação de reabilitação de um edifício, a principal preocupação é o reconhecimento do 

estado de conservação dos seus elementos construtivos. Este processo pode revelar-se complexo, 

sobretudo em estruturas de madeira, em virtude da diversidade de mecanismos de deterioração ao 

qual podem estar sujeitas, sendo normalmente preponderante a degradação biológica. 

A importância dada à preservação de uma estrutura de madeira não pode, de maneira alguma, 

ser menosprezada. Conforme Larsen & Marstein (2016) demonstram nos inúmeros exemplos de 

construções que perduram até à atualidade, a preservação de um bom estado de conservação pode 

resultar numa longa vida útil. Contudo, um projeto com falta de manutenção ou sem cuidados perante 

as fragilidades da madeira, pode refletir numa maior taxa de degradação.  

A madeira é suscetível a diferentes tipos de degradação para além de biológica. Cruz & Nunes 

(2012) apontam para a ação conjunta do sol e chuva, no qual o primeiro, através da radiação ultravioleta 

decompõe a superfície, deixando ao segundo o processo de desgaste, expondo assim uma nova 

camada de lenho vulnerável. Os mesmos autores apontam ainda para o facto de ser um material 

combustível. Não obstante, estes fenómenos apresentam pouca importância no que respeita a 

estruturas em serviço, visto que a incidência solar e da chuva não é relevante e existem diversas formas 

de proteção ao fogo. Por estes motivos, não são abordados neste estudo. 

Este capítulo encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira destinada à familiarização 

com o conceito de degradação biológica e com os aspetos preponderantes em termos de durabilidade, 

a segunda descreve as principais técnicas auxiliares de diagnóstico referentes ao estado de 

conservação. 

2.1 Degradação biológica 

A degradação biológica é um fenómeno característico de edifícios antigos, já que a generalidade 

apresenta sinais deste tipo de deterioração. Por este motivo, é essencial compreender as diferentes 

partes que caracterizam este processo. Primeiramente são discutidos, os diversos agentes de 

degradação mais recorrentes neste tipo de edifícios. Posteriormente, abordam-se dois parâmetros dos 

quais a degradação biológica está dependente, que são retratados pelos conceitos de classe de risco 

e durabilidade natural. O primeiro explora a influência das condições ambientais, enquanto o segundo 

discute a resistência intrínseca de cada espécie de madeira aos agentes degradadores – a conjugação 

entre os dois parâmetros resulta na durabilidade expetável. 

2.1.1 Agentes de degradação 

Como resultado da sua origem natural, os elementos de madeira que não foram sujeitos a 

tratamento ficam suscetíveis ao ataque por agentes xilófagos. Tendo em conta que as estruturas alvo 

de reabilitações remontam ao início do século XX, ou anteriores, a probabilidade de terem sido 

submetidas a tratamentos de preservação é quase nula. Santos (2016), no âmbito de um estudo sobre 
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processos antigos de proteção de madeira, aponta o ano de 1952 como o de início da utilização em 

massa da impregnação como tratamento de preservação da madeira na construção civil. 

De modo a compreender mais acerca deste assunto são caracterizados, nos subcapítulos 

seguintes, os diferentes tipos de agentes biológicos de degradação da madeira que, habitualmente, se 

encontram nos edifícios antigos em Portugal – caruncho, térmitas de madeira seca, fungos de podridão 

e térmitas subterrâneas. O intuito é conseguir identificar e caracterizar a degradação de madeira 

maciça, para prosseguir então com a avaliação do seu impacto em termos mecânicos. 

Um aspeto fulcral a compreender é a definição de madeira seca e húmida, já que alguns tipos de 

agentes afetam apenas um dos tipos. Segundo a Ficha M9 (LNEC, 1997c) do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC), a madeira “comercialmente seca” assume um teor de água no seu interior 

inferior a 20%, sendo que valores superiores a este limite classificam a madeira como húmida. 

Cruz & Nunes (2012) apontam para um valor de ponto de equilíbrio do teor de água em aplicações 

interiores de 15%, valor abrangido pelo intervalo de 14 a 18% sugerido pelo LNEC (1997c). Por este 

motivo, é expetável que a toda a madeira no interior de um edifício se apresente seca, excetuando 

casos de anomalias (de obra ou de projeto). Nestas situações, é recorrente observarem-se sintomas, 

como manchas (figura 2), que denunciam a presença prolongada de água, no passado ou no presente. 

2.1.1.1 Caruncho 

O caruncho é, provavelmente, o agente biológico presente em maior número de edifícios. A razão 

de o ser está relacionada com a sua capacidade de infestar tanto a madeira seca como húmida 

(LNEC,1997a). O ciclo de vida destes insetos começa como larvas, nascidas de ovos depositados na 

superfície da madeira, ou inclusive em fendas. Estas alimentam-se exclusivamente do borne, criando 

galerias de diâmetro reduzido, até um máximo de 10 mm (Cruz & Nunes, 2012). Na altura da 

metamorfose, abandonam o interior para emergirem como insetos voadores (Machado et al., 2009). 

A identificação de degradação por carunchos, fica percetível através dos orifícios expostos, 

geralmente em toda a extensão da superfície do elemento, formados na transição para a fase adulta. 

Figura 2: Sinais de presença prolongada de água. 
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Por outro lado, caso o ataque esteja ativo, é possível escutar um ruído das larvas de caruncho grande 

a alimentarem-se no interior do elemento (Machado et al., 2009). 

Existem diversos tipos de carunchos, ainda assim, com importância no território português, são 

de salientar o caruncho grande e o caruncho pequeno. O primeiro, também denominado por Hylotrupes 

bajulus (nomenclatura científica), apresenta normalmente um ataque mais superficial. Por sua vez, a 

degradação por caruncho pequeno, ou Anobium punctatum, manifesta uma maior dispersão na secção 

transversal. O facto das galerias destes terem diâmetros inferiores às do caruncho grande resulta numa 

menor destruição do elemento (Mendes et al., 2018). A figura 3, referente a ataques por caruncho, 

evidencia perfeitamente estas descrições, já que na figura 3-a), na qual se representa um elemento 

degradado por caruncho grande, a degradação mais superficial ficou facilmente exposta com recurso 

a um formão, ao passo que, na figura 3-b), apresenta-se um elemento degradado por caruncho 

pequeno, no qual a penetração do objeto cortante oferece maior resistência.  

Henriques & Appleton (2018) diferenciam também os dois tipos de caruncho através da geometria 

dos orifícios, sendo os de caruncho pequeno redondos e os de caruncho grande ovais. 

A abordagem estrutural para atender ao ataque por caruncho será detalhada no capítulo 3.3, com 

a introdução do conceito de secção efetiva e redução das propriedades mecânicas. 

2.1.1.2 Fungos de podridão 

Os fungos de podridão contaminam apenas a madeira húmida (NP EN 335-1:2011). Por este 

motivo, como no interior de edifícios a madeira encontra-se naturalmente seca, desenvolvem-se 

apenas em zonas de aplicação exterior ou interior, em que a falta de qualidade construtiva resultou 

numa acumulação de água ou humidade. 

Segundo Machado et al. (2009), a sua identificação passa pela presença de micélio na superfície 

da madeira, descrito por Henriques & Appleton (2018) como filamentos normalmente brancos ou 

castanhos. O aparecimento de madeira degradada por estes agentes apresenta fendas 

perpendiculares ao veio ou desfibramento. Os sintomas expostos são facilmente reconhecíveis na 

figura 4.  

Figura 3: Elementos degradados por caruncho: a) Caruncho grande (Cândido, 2013); b) Caruncho pequeno. 
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Certos autores, como Cruz et al. (1994), recorrem a outros sistemas sensoriais, mais precisamente 

ao olfato e audição, para descrever o cheiro a mofo e o som cravo quando a madeira é batida com um 

martelo de borracha. O formão, ou qualquer outro objeto cortante, pode servir como um meio auxiliar 

para a sua identificação, devido à decomposição da madeira (Cruz & Nunes, 2012), facilitando a 

penetração na madeira amolecida. 

Råberg et al. (2005) apresentam conclusões de uma série de ensaios laboratoriais acerca da 

degradação por fungos, que apontam a perda de massa como a principal consequência deste ataque. 

No entanto, este é um parâmetro impossível de determinar nas estruturas em serviço, pelo que referem 

ainda a avaliação visual como meio secundário para avaliar a intensidade da degradação. Por sua vez, 

estes autores referem que os sintomas mencionados surgem apenas numa fase já avançada, altura 

em que a perda de massa atinge 5 a 10%, correspondendo a uma depreciação elevada das 

propriedades resistentes do lenho - entre 60 e 80%. 

Pelos motivos supramencionados, é usual admitir a perda total do elemento na extensão afetada 

(Henriques & Appleton, 2018). Outra condicionante é a provável extensão a toda a secção transversal 

da peça. Se sintomas da degradação por fungos estão visíveis à superfície do elemento, a possibilidade 

de o interior estar comprometido é elevada, já que o teor de água aumenta conforme a profundidade 

(Piazza & Riggio, 2008) – proporcionando assim boas condições para o desenvolvimento de fungos. 

2.1.1.3 Térmitas subterrâneas 

As térmitas subterrâneas deterioram elementos de madeira cujo teor de água exceda os 20%. 

Mais uma vez, tal como com os fungos de podridão, a sua presença no interior de um edifício dá-se em 

virtude de anomalias na construção que permitem tais teores de água. Apesar do seu nome, não se 

encontram necessariamente junto ao solo, visto que a sua capacidade de proliferar é elevada (Machado 

et al., 2009). 

Este tipo de ataque é o mais difícil de reconhecer pela “escassez de sintomas externos”, 

designação segundo Cruz & Nunes (2012). Isto decorre de a alimentação das térmitas subterrâneas 

ser, predominantemente, as zonas menos densas da madeira (lenho de primavera), no interior do 

elemento. Certos autores, como Henriques & Appleton (2018) e Machado et al. (2009), descrevem a 

madeira degradada por este tipo de agente, como um aspeto laminado (figura 5), mantendo uma 

película superficial intacta para se protegerem da luz.  

Figura 4: Identificação da presença e ataque de fungos de podridão: a) Micélio; b) Fendas perpendiculares. 
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Os mesmos autores acrescentam ainda que, a presença de terra nessas galerias pode ser um 

bom indicador da infestação, já que é transportada pelas térmitas desde as suas colónias no solo. Por 

vezes, o estado avançado da degradação expõe as galerias ao exterior, processo que pode ser 

alcançado com a ajuda do formão ou objeto cortante. 

O ataque por térmitas subterrâneas pode causar uma perda contínua de material. Henriques & 

Appleton (2018) consideram, dessa forma, que a via mais conservativa a tomar nestas situações é 

considerar a perda do elemento na zona degradada. 

2.1.1.4 Térmitas de madeira seca 

Os relatos de ataques por térmitas de madeira seca são mais assíduos nos arquipélagos (Madeira 

e Açores), comparativamente a Portugal Continental. No entanto, a sua presença em território 

continental não pode ser ignorada, dado o carácter destrutivo da degradação deste inseto. Tal como o 

nome sugere, o alvo destes agentes é madeira com teor de água inferior a 20%. 

O tipo de degradação provocado por estes insetos é muito semelhante à das térmitas 

subterrâneas, no que toca à ausência de sintomas externos. A distinção passa pela deposição de 

pequenas partículas negras, visíveis na figura 6-b), que resultam do excremento destes insetos (Cruz 

& Nunes, 2012).  

A abordagem estrutural ao ataque por estes insetos deve seguir o mesmo princípio conservativo 

de perda do elemento nas zonas comprometidas. 

Figura 5: Elemento degradado por 
caruncho na metade superior e por 
térmitas subterrâneas na metade 

inferior. 

Figura 6: Elementos degradados por térmitas de madeira seca: a) Vista geral; b) Pormenor dos excrementos. 



12 

 

2.1.2 Classes de risco 

A correta prevenção dos edifícios, quanto ao ataque por organismos xilófagos, está dependente 

da identificação do tipo de degradação biológica a que este estará sujeito, já que existem tratamentos 

preservadores específicos a aplicar para cada situação. A norma NP EN 335 visa acautelar 

precisamente o maior ou menor risco de ataque pelos agentes biológicos mencionados, consoante as 

condições a que a madeira está exposta. 

A primeira parte da norma (NP EN 335-1:2011) atribui classes de risco para as diferentes 

situações em serviço dos elementos, expondo a ocorrência dos agentes biológicos para cada uma. A 

segunda parte da norma (NP EN 335-2:2011) refere-se à aplicação deste processo a madeira maciça, 

acrescentando o valor expetável de teor de água presente no elemento, para as referidas classes de 

risco. No entanto, esta norma apresenta as ocorrências a um nível europeu, sendo que, a dispersão 

dos agentes biológicos não é idêntica em todo o território europeu. 

O LNEC apresenta na ficha M1 (LNEC, 1997a), uma abordagem às classes de risco para o 

território nacional. Na tabela 1 encontra-se toda a informação relativa a estas classes de risco, resumida 

de uma forma bastante explícita. 

 

Uma ilação a retirar do quadro acima, é o facto de a madeira aplicada em ambientes interiores, 

como acontece na maioria dos edifícios antigos, pertencer à classe de risco mais baixa. Como o teor 

de água nestes casos é inferior a 20%, conforme já foi referido, o organismo xilófago mais propício a 

atacar amadeira é o caruncho, com um reduzido risco de ataque por térmitas de madeira seca. Por 

outro lado, caso se mantenham essas condições durante o período de vida do elemento, consegue-se 

proteger a madeira da degradação por fungos, constituindo esta uma boa medida de conservação, 

totalmente ecológica, ao contrário de certos tratamentos preservadores para o mesmo efeito. 

A atribuição de uma classe de risco para as estruturas de edifícios antigos não origina grande 

controvérsia, visto que se trata de um parâmetro objetivo e simples de avaliar.  

Tabela 1: Resumo das classes de risco, adaptado de LNEC (1997a). 

Fungos Carunchos Térmitas

Sem contacto com o solo, sob coberto (seco)

Exemplos: Divisórias, lambris, pavimentos, 

aros de vãos.

Sem contacto com o solo, sob coberto (risco 

de humidificação)

Exemplos: Estruturas de cobertura, estruturas 

de pisos intermédios.

Sem contacto com o solo, não coberto

Exemplo: Caixilharias de janelas e portas, 

portadas, persianas, pavimentos exteriores.

Em contacto com o solo ou a água doce

Exemplos: Estacas de fundação, pontes, 

postes.

Na água salgada

Exemplos: Obras de hidráulica, pontões.

* Corresponde a térmitas de madeira seca para a região de Lisboa +++Elevado; ++ Médio; + Baixo; - Nulo

++ + +

Risco de ataque por agentes xilófagos

++

+++ + +++

+ *

-

Classes 

de risco

Teor de água da madeira 

(%)
Situações gerais de serviço

+++ +

- ++

++ ++

1 ≤ 20

2

3

4

5

Ocasionalmente > 20

Frequentemente > 20

Permanentemente > 20

Permanentemente > 20
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2.1.3 Durabilidade natural 

As condições de serviço, refletidas nas classes de risco, definem quais os tipos de agentes 

xilófagos passíveis de degradar um elemento de madeira. Contudo, diferentes tipos de madeira 

expostos às mesmas condições, apresentam vulnerabilidades distintas em relação aos mesmos 

ataques. Esta maior ou menor suscetibilidade é inerente à espécie lenhívora utilizada, sendo 

denominada por durabilidade natural (LNEC, 1997a). Este conceito é abordado pela norma NP EN 350-

1:2008 que o descreve como sendo a “resistência intrínseca da madeira aos ataques de organismos 

destruidores”.  

A tabela 2 decorre da segunda parte dessa norma e retrata a durabilidade natural de algumas 

espécies de madeira utilizadas na construção civil. 

 Quanto à interpretação da informação da tabela 2, esta é feita da seguinte maneira: na parcela 

referente à durabilidade natural, os números correspondem a uma escala decrescente de durabilidade, 

sendo o número 1 muito durável e o 5 não durável, e as letras S e M descrevem espécies suscetíveis 

e medianamente suscetíveis, respetivamente. Na coluna da impregnabilidade, a escala vai desde o 

número 1, facilmente impregnável ao número 4, não impregnável. A simbologia referente à largura do 

borne representa diminutivos, ou seja, “p” de pequena (2-5 cm), “m” de média (5-10 cm) e “g” de grande 

(>10 cm). Por sua vez, o caruncho não ataca madeiras folhosas, e o Eucalipto não tem dados 

suficientes para a avaliação da durabilidade natural face ao ataque por caruncho pequeno. 

Como visível, para além da informação referente à durabilidade perante os agentes biológicos, a 

tabela 2, apresenta também dados relativos à gama de valores esperados de massa volúmica e a 

capacidade de impregnabilidade, já que estão diretamente relacionadas com a durabilidade. A 

informação sobre a largura do borne fornece uma ideia da sua grandeza numa árvore adulta, fator 

relevante devido à durabilidade inferior relativamente ao cerne. 

Encontram-se assim definidos os dois parâmetros que caracterizam a durabilidade expectável da 

estrutura, nomeadamente as classes de risco e a durabilidade natural. Para a correta apreciação da 

durabilidade da estrutura, inserida no tema de edifícios antigos, resta apenas a identificação da espécie 

lenhívora em serviço. 

Fungos
Caruncho 

Grande

Caruncho 

Pequeno
Térmitas Cerne Borne

Pinus palustris 

Mill.
Pitespaine

América do 

Norte
650-660-670 3 S S M-S 3-4 1 m

Pinus pinaster 

Ait.

Pinho 

bravo

Sul e Sudoeste 

da Europa
530-540-550 3-4 S S S 4 1 g

Pinus sylveltris 

L.
Casquinha Europa 500-520-540 3-4 S S S 3-4 1 p-m

Castanea 

sativa Mill
Castanho Europa 540-590-650 2 - S M 4 2 p

Eucalyptus 

globulus Labill
Eucalipto Europa 700-750-800 5 - n/d S 3 1 p

Quercus robur 

L.

Carvalho 

Europeu
Europa 670-710-760 2 - S M 4 1 p

Durabilidade Natural Impregnabilidade
Nome 

Científico

Nome 

Comum
Origem

Massa 

Volúmica

Largura 

do Borne

Tabela 2: Durabilidade natural e outras propriedades relacionadas de algumas espécies 
lenhívoras, adaptado da NP EN 350-2:2001. 
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Como em Portugal é recorrente a utilização de madeiras folhosas e resinosas, Machado et al. 

(2009) fizeram um apanhado das espécies mais comuns na construção antiga. Ao primeiro grupo, 

também conhecido como coníferas, pertencem o Pinho bravo, Casquinha e Pitespaine, enquanto no 

segundo, também denominado de latifólias, é usual encontrar o Carvalho, Castanho e Eucalipto.  

A diferenciação entre as espécies pode ser um trabalho árduo para quem não possui experiência, 

especialmente em obra, onde a superfície da madeira estará coberta por uma camada de sujidade. 

Feio & Lourenço (2005) apontam ainda para a possível presença de várias espécies na mesma 

estrutura, dificultando ainda mais a sua identificação. Por esse motivo, Machado et al. (2009) 

desenvolveram também as tabelas 3 e 4 (esta última na página seguinte), que sintetizam algumas 

características visuais que permitem facilitar esse processo.  

Tabela 3: Resumo de identificação de algumas espécies resinosas, adaptado de Machado et al.(2009) e [W2]. 

Tabela 4: Resumo de identificação de algumas espécies folhosas, adaptado de Machado et al. (2009) e [W2]. 

Cerne

Borne

Camadas de crescimento

Branco-amarelado

Distintas devido à variação 

brusca do calibre dos vasos do 

lenho de primavera para o 

lenho de outono. Veio 

espelhado na secção 

tangencial, devido aos raios 

lenhosos altos e visíveis.

Distintas devido à variação 

brusca do calibre dos vasos de 

lenho de primavera para o 

lenho de outono. Veio da 

madeira nas secções radial e 

tangencial fornecido pelas 

camadas de crescimento.

Amarelo-acastanhado

Distintas devido a bandas de 

tecido mais denso, sem poros, 

na separação entre o lenho de 

primavera e o lenho de 

outono.

(Eucalyptus globulus)

Carvalho Europeu 

Distinto; Castanho-escuro

Folhosas

Eucalipto

Distinto; Castanho-

avermelhado

(Quercus robur) (Castanea sativa)

Castanho 

Distinto; Acastanhado, por 

vezes rosado

Branco-amarelado

Superfície da viga

Cerne

Borne

Camadas de crescimento

Casquinha 

Distinto; Avermelhado-

acastanhado

Amarelado

Bem marcadas e regulares. 

Lenho de outono de contorno 

e desenvolvimento regular, 

ocupando em geral mais de 

1/3 da camada anual.

Pitespaine 

Castanho-avermelhado a 

castanho-alaranjado

Branco-amarelado a amarelo-

pálido

Muito bem marcadas, de 

camadas anuais distintas e 

transição primavera-outono 

abrupta. A camada de lenho 

de outono destaca-se pela sua 

coloração bem carregada.

Distinto; Vermelho-claro

Esbranquiçado ou branco-

amarelado

Muito distintas devido à 

espessura do lenho de 

outono. Largura das camadas 

de crescimento muito 

variável.

Resinosas

(Pinus pinaster) (Pinus palustris) (Pinus silvestris)

Pnho bravo 

Superfície da viga
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Encontram-se reunidos todos os parâmetros necessários para a comparação da durabilidade 

expetável com a durabilidade desejada. Para os casos em que a conjugação da classe de risco e a 

espécie lenhívora de um projeto não permitir alcançar o requisito de vida útil pretendida, existe ainda a 

solução de recorrer a um tratamento preservador – tópico não discutido nesta dissertação. Cruz & 

Nunes (2012) afirmam que, com a perfeita avaliação da classe de risco, madeira a utilizar (ou em uso) 

e tratamento preservador, conjugando com a correta utilização e manutenção, é atingida uma baixa 

probabilidade de risco de degradação biológica intensa, resultando numa excelente durabilidade. 

De seguida, são introduzidos alguns equipamentos que auxiliam a caracterização de estado de 

conservação, descrita ao longo deste capítulo. Estas técnicas auxiliares contribuem com dados 

referentes à estrutura que, de outra forma, seriam impossíveis de obter. 

2.2 Caracterização por técnicas auxiliares de 

inspeção e diagnóstico  

Para concluir acerca do estado de conservação de uma estrutura de madeira, torna-se 

fundamental recorrer a técnicas não destrutivas, para complementar a inspeção visual. Estas têm vindo 

a causar um maior impacto no mercado, já que são soluções pouco ou nada intrusivas e muito práticas, 

perfeitas para a avaliação in-situ (Feio, 2005; Henriques et al., 2011). 

 Tendo em conta o objetivo de preservar a estrutura existente nos edifícios, todos os métodos 

destrutivos foram desprezados, por comprometerem o comportamento mecânico do elemento ensaiado 

(Machado & Feio, 2014). Mesmo que esses métodos forneçam informação pertinente, como por 

exemplo a extração de carotes, que permite a determinação exata de propriedades como a massa 

volúmica, o teor em água do elemento e da taxa de crescimento, mas é considerado um ensaio semi-

destrutivo e deve ser utilizado apenas em casos raros. 

De todos os equipamentos desenvolvidos com o propósito da inspeção de edifícios, destacam-se 

o termo-higrómetro, o humidímetro e o ensaio de resistência à perfuração para o caso de estruturas de 

madeira (Machado & Feio, 2014). Estes são decisivos no cálculo estrutural, através do papel 

determinante que têm na avaliação do estado de conservação. Nos subcapítulos seguintes, são 

apresentados esses equipamentos, justificando o porquê da sua importância. 

2.2.1 Termo-higrómetro 

Trata-se de um equipamento básico, sem nenhuma aplicabilidade específica nas estruturas de 

madeira. Tem como função a medição das condições ambientais de um determinado local. O recurso 

ao termo-higrómetro, figura 7, permite a obtenção dos valores de humidade relativa do ar e da 

temperatura ambiental. Dos três equipamentos analisados, este é definitivamente o mais simples de 

utilizar, já que não requer qualquer operação específica por parte do técnico. 
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 O termo-higrómetro constitui um dos equipamentos essenciais na avaliação de uma estrutura, 

não só de madeira como de qualquer outro material, já que permite obter as suas condições de 

exposição. No caso de estruturas de madeira, figura-se como um parâmetro indispensável para a 

análise estrutural segundo os Eurocódigos, uma vez que estas condições ambientais refletem-se nas 

classes de serviço, assunto tratado no capítulo 3.4 deste documento. 

2.2.2 Humidímetro 

O aparelho em questão foi concebido para estimar o valor do teor de água presente na madeira, 

possibilitando a classificação da mesma em seca ou húmida. Esta medição permite não só suportar a 

identificação do agente biológico de degradação (caso exista), como também prever qual a classe de 

risco que se deve adotar para a estrutura. No entanto, deve ser tido em conta que se trata de uma 

medição pontual e afetada pela sazonalidade ao longo do ano. 

Em ambiente laboratorial, o teor de água é calculado através da medição do peso de uma amostra 

no estado natural e após secagem em estufa. O aparecimento do humidímetro abriu caminho a 

aplicações práticas in-situ, uma vez que proporciona a obtenção de resultados de uma forma simples 

e rápida (LNEC, 1997c).  

Existem diferentes variedades do equipamento, sendo que a ficha M9 do LNEC (1997c) faz 

referência aos humidímetros de agulhas e de contacto. Segundo o mesmo documento, a principal 

diferença está no modo de utilização, visto que, no primeiro, existe penetração na face do elemento, 

enquanto no segundo a medição é feita apenas superficialmente. O mesmo equipamento pode ser de 

contacto e ter anexado um dispositivo para a medição do teor de água em profundidade, tirando 

proveito de agulhas com maior comprimento, figura 8-a). Uma característica comum a estes aparelhos 

é apresentarem um elevado grau de portabilidade, figura 8-b), que facilita o seu manuseamento em 

obra.  

Figura 7: Termo-higrómetro. 
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Pelo facto de avaliarem a condutibilidade elétrica para determinar o teor de água da madeira, 

estão sujeitos a alguma incerteza. Para reduzir esse erro ao máximo, o aparelho deve ser previamente 

calibrado para a espécie de madeira em causa (Cruz et al., 2015). A existência de revestimento (tinta 

ou verniz), argamassa, entulho ou qualquer outro tipo de sujidade, assim como a presença de vazios 

(fendas ou galerias de degradação biológica) pode influenciar bastante os resultados. Por isso, é 

aconselhável anotar o erro que o fabricante indica, visto que pode chegar aos 4% (LNEC, 1997c). Uma 

solução mais prática, apresentada por Henriques & Cândido (2017), é executar mais de cinco testes, 

rejeitando valores anómalos, para obter um valor médio fidedigno. Para o teor de água em profundidade 

pode ser adotado um número inferior, por estar sujeito a menores variações. 

2.2.3 Ensaio de resistência à perfuração 

Este equipamento, figura 9-a), faz a medição da resistência da madeira à penetração de uma 

agulha cujo fuste tem aproximadamente 1-1,5 mm de diâmetro (Rinn, 2012). A cabeça desta agulha 

possui um diâmetro ligeiramente superior (cerca de duas vezes maior), para que a fricção lateral do 

fuste seja eliminada, evitando repercussões nos resultados (Ceraldi et al., 2001). Para 

Feio & Lourenço (2005), esta técnica é considerada não destrutiva, uma vez que a ínfima redução de 

resistência que os furos provocam pode ser restabelecida com uma cola epoxídica.  

 O resultado obtido de um ensaio de perfuração é o perfil resistográfico, que consiste num gráfico 

no qual está exposta a amplitude dos valores relativos de resistência, ao longo da profundidade. 

Rinn (2012) afirma que este método era originalmente utilizado para deduzir a espessura dos anéis de 

crescimento, já que a massa volúmica do lenho de outono é superior (e, por conseguinte, mais 

resistente) que o de primavera. Na figura 9-b), relativa à avaliação de uma madeira sã, é possível 

observar que a distância entre picos de resistência corresponde a um anel de crescimento. Outro 

aspeto interessante a recolher dos perfis superiores é que, à medida que a agulha penetra numa 

direção mais tangencial, a amplitude tende para constante, visto que se encontra sempre no mesmo 

anel de crescimento. 

Figura 8: Humidímetro: a) De agulhas e de contacto; b) Aplicação numa viga. 
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Ceraldi et al. (2001) afirmam ainda que o ensaio de resistência à perfuração é uma boa ferramenta 

para ensaiar elementos não acessíveis, uma vez que, no caso de pavimentos, a penetração poderá ser 

efetuada sobre as tábuas de soalho. Rinn (2013) acrescenta que, nestes casos, a agulha deve ser 

longa o suficiente para ultrapassar toda a espessura do pavimento. 

Esta técnica de diagnóstico é utilizada com dois propósitos distintos (Machado & Feio, 2014). O 

primeiro, mais habitual, é na caracterização do estado de conservação. Este processo baseia-se na 

análise dos perfis resistográficos para identificar deterioração em profundidade, seja por degradação 

biológica ou por fendas. O segundo, desenvolvido mais recentemente pela comunidade científica, 

destina-se à estimativa de propriedades físico-mecânicas da madeira, através de um valor obtido com 

este ensaio.  

A medida resistográfica para madeira livre de defeitos, na qual se baseiam as correlações, é obtida 

através da divisão entre a área do gráfico (integral) e a profundidade de penetração, como demonstrado 

por Lourenço et al. (2007), através da equação 1.  

RM - medida resistográfica  

∫ Á𝑟𝑒𝑎
ℎ

0
 - integral do diagrama 

l  - profundidade de penetração [mm] 

O Pilodyn, marca registada do equipamento de medição de resistência à penetração, ou dureza 

superficial, pode ser utilizado nas mesmas correlações, de acordo com Henriques et al. (2011). Ainda 

assim, tal como comprovado pelos ensaios laboratoriais desses mesmos autores, obtiveram-se erros 

superiores em relação ao aparelho de resistência à perfuração. Ceraldi et al. (2001) justificam esta 

diferença pelo facto de o ensaio de penetração medir uma camada muito superficial, ao passo que o 

ensaio de perfuração avalia em profundidade, resultando em informação mais credível. Por este motivo, 

o ensaio de penetração foi descartado do estudo desenvolvido nesta dissertação. 

O ensaio de perfuração controlada completa, assim, o lote de técnicas auxiliares de diagnóstico, 

por ser um equipamento muito versátil. As leituras que fornece permitem avaliar vários parâmetros de 

elementos de madeira em serviço, nomeadamente na caracterização físico-mecânica e na 

quantificação da afetação destas propriedades quando sujeitas a deterioração, tornando-o na melhor 

técnica para ensaios in-situ. Estas duas estratégias são abordadas de seguida, no capítulo 3.  

Figura 9: Ensaio de perfuração controlada: a) Equipamento; b) Perfis de ensaio em várias direções, Rinn (2012). 

𝑅𝑀 =
∫ Á𝑟𝑒𝑎

ℎ

0

𝑙
 

(1) 
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3 Caracterização físico-mecânica do 
sistema estrutural 
Têm sido desenvolvidas, ao longo dos anos, diversas abordagens quanto à caracterização de 

propriedades físico-mecânicas de elementos de madeira em serviço. No entanto, em oposição às 

estruturas de madeira novas, necessitam ainda de maior aprofundamento. 

A classificação visual é um processo que se está mais orientado para a avaliação de elementos 

de madeira novos. Esta técnica consiste na quantificação das propriedades físico-mecânicas da 

madeira com base em características macroscópicas do elemento (Piazza & Riggio, 2008), descrito no 

subcapítulo 3.1. Contudo, a sua aplicabilidade a estruturas em serviço fica algo limitada, tendo em 

conta uma série de obstáculos explorados no início desse capítulo. 

Neste âmbito, foi desenvolvida uma metodologia alternativa que se fundamenta em determinadas 

técnicas auxiliares de diagnóstico. Como referido, o ensaio de perfuração controlada é o equipamento 

que apresenta melhores resultados nesse sentido, sendo por isso a base das correlações apresentadas 

no subcapítulo 3.2.  

A adaptação destas estratégias para as estruturas em serviço, alvos deste estudo, tem em 

consideração duas estratégias, exploradas no subcapítulo 3.3, concebidas para quantificar a 

depreciação das propriedades físico-mecânicas da madeira, de acordo com o seu estado de 

conservação. Este conceito é o fator chave que diferencia a avaliação estrutural de elementos de 

madeira novos dos aplicados em edifícios antigos. 

Por fim, no subcapítulo 3.4, é apresentado um outro parâmetro que visa perturbar novamente as 

propriedades em questão, alusivo tanto a elementos novos como em serviço. As condições de 

exposição ambiental aplicam-se à estrutura como um todo, ao invés dos conceitos apresentados até 

ao momento. 

3.1 Classificação visual 

A classificação visual é um procedimento implementado nas estruturas de madeira, cuja finalidade 

é atribuir classes de qualidade ao elemento estrutural. Deste modo, é limitada a variabilidade do 

material, característica reconhecida na construção com madeira maciça (Machado et al., 2009). 

Segundo Cruz & Nunes (2012), a razão desta diversidade deve-se a fatores como as condições 

climatéricas e a natureza do solo, durante a fase de crescimento da árvore. 

Este processo baseia-se em dois princípios fundamentais para a caracterização estrutural da 

madeira, nomeadamente a identificação da espécie lenhívora e a quantificação das características e 

defeitos naturais presentes no elemento (LNEC, 1997b) que, daqui em diante, serão denominados por 

atributos da madeira. Esta correspondência deriva da atribuição dos valores limite (dos defeitos) 

consoante a espécie lenhívora em causa.  
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Não obstante as normas de classificação visual terem sido concebidas para construção nova, 

diversos autores como Cruz et al. (2015) e Henriques & Appleton (2018), têm recorrido a esta técnica 

para avaliar edifícios antigos, com maior ou menor interesse cultural. Com este propósito, são referidos 

nos seguintes pontos, os inconvenientes de utilizar a classificação visual para estruturas em serviço – 

as três primeiras apresentadas por Machado et al. (2009): 

 Limitação da acessibilidade – numa fábrica é facilitado o acesso a qualquer um dos lados de um 

elemento, enquanto num vigamento essa perspetiva é mais limitada. A visualização nestes casos 

pode ser dificultada pela presença de obstáculos, tais como o soalho, isolamentos ou outros 

revestimentos. Para além destes habituais entraves à correta inspeção, salienta-se ainda o 

encastre dos topos das vigas na alvenaria (entrega) que impede por completo o acesso a estes; 

 Presença de degradação biológica – a classificação visual não permite aplicação de elementos 

que manifestem qualquer tipo de degradação, com exceção dos fungos cromogéneos, já que 

estes não causam repercussões nas propriedades mecânicas (Pala, 2007). Nas estruturas em 

serviço, a questão prende-se na quantificação, em termos estruturais, da área degradada; 

 Presença de medula – no caso de presença de medula no interior do elemento, por ser 

considerada uma componente com fraca capacidade resistente, relativamente ao resto da 

madeira (LNEC, 1997b), a classificação visual considera o elemento de pior qualidade. Esta 

depreciação é de difícil quantificação em edifícios antigos, visto que, para a identificação da 

medula, seria necessário observar a secção transversal. No entanto, esta perda de resistência é, 

muitas vezes, compensada pelas grandes secções utilizadas; 

 Critérios de avaliação (Piazza & Riggio, 2008) – os critérios delineados nas normas de 

classificação visual são inerentes a vigas com secções comerciais. A sua estipulação para 

secções tradicionais pode resultar numa avaliação inadequada. Os paus rolados, denominação 

inerente às vigas de secção circular (troncos), utilizados antes das vigas esquadriadas (Teixeira, 

2004), são um exemplo. 

A classificação visual para estruturas em serviço considera outros parâmetros como pouco 

relevantes, para além da presença de medula, considerados pertinentes para construção nova – são 

estas o empeno, o descaio e as fendas. O empeno é descartado porque apenas acarreta maiores ou 

menores dificuldades de aplicação de elementos (LNEC, 1997b), critério sem importância para 

estruturas em serviço. O descaio representa uma redução da área da secção transversal da viga 

(LNEC, 1997b), que em edifícios antigos é tido em conta no levantamento geométrico dos elementos. 

Relativamente às fendas, quando são orientadas segundo o eixo da viga, como se verifica na maioria 

dos casos, afetam pouco a capacidade resistente (Cruz et al., 2015). Ainda assim, na análise estrutural 

segundo os Eurocódigos, é proposto um coeficiente de correção para as vigas com elevada presença 

de fendas, com vista à definição de uma secção transversal eficiente. 

Dá-se, sim, relevo a quatro atributos da classificação visual com interesse na avaliação de 

estruturas em serviço, nomeadamente os nós, o fio inclinado, a taxa de crescimento e a massa 

volúmica. O subcapítulo seguinte explora estes parâmetros, assim como a sua determinação em obra. 
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3.1.1 Classes de qualidade 

Como mencionado, as classes de qualidade são definidas consoante a maior ou menor expressão 

dos atributos de um elemento de madeira, obtidos segundo a norma EN 1310:1997. Os quatro atributos 

supramencionados são de seguida quantificados, assinalando-se conjuntamente a sua contribuição 

numa peça de madeira, em termos estruturais – os três primeiros assinalados por Cruz & Nunes (2012): 

 Nós – elementos correspondentes a frações dos ramos presentes na secção do tronco. O seu 

desenvolvimento cónico desde a medula até à casca implica que a orientação das suas fibras seja 

aproximadamente perpendicular às do tronco. Dada a anisotropia da madeira e a diferença na 

orientação entre as fibras do nó com o restante elemento verifica-se uma redução pontual da 

capacidade resistente nesses locais. Ademais, é criada uma descontinuidade no campo de 

tensões que também é prejudicial para o desempenho da viga. O parâmetro para a sua avaliação 

é a dimensão do seu diâmetro superficial ou o KAR (Knot Area Ratio) total e marginal. Como 

exposto na ficha M2 do LNEC (1997b), o KAR total, ou índice de nós na secção total, é a proporção 

de área ocupada pela projeção idealizada de um nó ou agrupamento de nós, na secção 

transversal do elemento, figura 10. Por sua vez, o KAR marginal é equivalente, apesar de se 

restringir às zonas marginais (zonas vizinhas dos cantos com a altura igual a ¼ da altura total e a 

base da secção nesse canto – figura 10-b). É considerado um grupo de nós, figura 11, sempre 

que o fio não recupera a distorção entre nós consecutivos (LNEC, 1997b);  

 Fio inclinado – descreve a diferença entre as direções das fibras e do eixo longitudinal do 

elemento, que, tal como se observa na figura 12, é obtido pela divisão entre BC e AC. Quanto 

maior for este valor, maior o desvio entre o eixo dos esforços atuantes (viga) e o eixo de maior 

resistência da madeira (fibras), e consequente redução da capacidade resistente; 

Figura 12: Fio inclinado (LNEC, 1997c). 

Figura 11: Classificação de nós: a) Grupo 
de nós; b) Nós isolados (LNEC, 1997c). 

Figura 10: Área de nós na secção: 
a) KAR total; b) KAR marginal. 
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 Taxa de crescimento – representa a espessura média dos anéis de crescimento anuais e avalia, 

indiretamente, a massa volúmica que, por sua vez, influencia a capacidade resistente do elemento. 

Este atributo é avaliado pela divisão entre uma distância medida na direção perpendicular aos 

anéis e o número de anéis nesse comprimento; 

 Massa volúmica – dada a correlação deste atributo com a taxa de crescimento, certas normas 

optam por avaliar este parâmetro. Lamentavelmente, a massa volúmica não pode ser determinada 

em vigas em serviço. Ainda assim, esta adversidade pode ser ultrapassada com a estimativa da 

massa volúmica através da medida resistográfica, como explorado no subcapítulo 3.2.2. 

Um inconveniente neste processo de classificação visual, é a necessidade de adaptar os 

intervalos de valores aceitáveis para cada classe de qualidade, conforme as diferentes espécies de 

madeira. A agravar a este fator, o Comité Europeu de Normalização (CEN) não estabeleceu normas 

europeias que satisfizessem os propósitos de cada país (Cruz & Nunes, 2012), levando cada nação a 

definir as suas próprias normas, ainda que para as mesmas espécies de madeira. O resultado é um 

extenso leque de informação que complica desnecessariamente a classificação visual. 

Estes dois aspetos conduziram à elaboração de uma variedade de normas referentes à 

classificação visual de elementos de madeira. A norma NP EN 1912:2013, desenvolvida com o intuito 

de atribuir classes de qualidade, espécies e origens da madeira às diferentes classes de resistência, 

desempenha também a função de repositório, na qual é possível identificar as normas de classificação 

visual para as diferentes espécies de madeira.  

 Na eventual falta de informação nacional alusiva a uma determinada espécie, Cruz et al. (2015) 

aconselham, embora não seja ideal, o recurso a normas de classificação visual de outras regiões, 

desde que para a mesma madeira. Foi com essa filosofia que se compilaram as diretrizes referentes 

às espécies lenhívoras com maior aplicação em Portugal (elegidas no capítulo 2.1.3), apresentadas 

nas tabelas 5 a 9. Este resumo vem no seguimento do objetivo da dissertação, visto que estas tabelas 

são oriundas de normas de Portugal, Inglaterra, França, Itália e Espanha. Estas evidenciam os valores 

limite aceites pelas normas correspondentes, no que respeita à quantificação dos atributos. 

 O objetivo final da classificação visual é fazer corresponder classes de resistência a estas classes 

de qualidade, para então caracterizar a madeira em termos de propriedades físico-mecânicas. De modo 

a simplificar esta correlação entre classes foi prontamente atribuída, entre parêntesis nas tabelas 5, 6, 

7, 8 e 9, as classes de resistência definidas para cada classe de qualidade segundo a NP EN 

1912:2013. Nota para o facto de não ter sido possível aceder à normalização referida para o Carvalho 

Europeu, pelo que se adotou a norma francesa NF B 52-001-1:2018. 

 

  



23 

 

  

KAR marginal ≤ 1/2 > 1/2

KAR total ≤ 1/2 ≤ 1/3

Inclinação do fio

Taxa de crescimento

KAR marginal ≤ 1/2 > 1/2 ≤ 1/2 > 1/2

KAR total ≤ 1/3 ≤ 1/5 ≤ 1/2 ≤ 1/3

Inclinação do fio

Taxa de crescimento

*Para a espécie Pitespaine corresponde à classe C18

ST-II (D24) 3 (D18)

Sãos Ø < 1/3 de L Ø < 1/2 de L

Podres
Ø < 1/3 de L   

ou 30 mm

Ø < 1/3 de L   

ou 40 mm

Local ≤ 1/3 ≤ 1/3

Geral ≤ 1/5 ≤ 1/5

Taxa de crescimento < 10 mm < 10 mm

Altura

Base

Massa volúmica

Inclinação do fio

Nós

≤ 1/6

≤ 1/10 ≤ 1/6

Agrupados

Nós

Nós

Nós (Ø ≤ 5 mm 

não são 

considerados)

Isolados

≤ 10 mm

≤ 6 mm ≤ 10 mm

Inclinação do 

fio

SS (C24) GS (C16*)

Classe de Qualidade (Classe de resistência)

EE (C35)

≤ 1/5

≤ 1/5

≤ 1/10

≤ 6 mm

Classe de Qualidade (Classe de resistência)

E (C18)

≤ 1/10

t/L ≤ 1/2; t ≤ 70 mm

> 395 kg/m³

≤ 1:6

Classe de Qualidade (Classe de resistência)

MEF (D40)

Ø/h ≤ 1/3

Classe de Qualidade (Classe de resistência)

S (D24)

Ø/b ≤ 1/2

> 395 kg/m³

Medir maior (D) e menor (d) diâmetro do maior nó.

d/L ≤ 1/2; d ≤ 70 mm; D ≤ 150 mm

Medir e somar (t) os menores diâmetros (d) dos nós 

num comprimento de 150 mm.

< 10 mm

≤ 1/5

L - Largura da face onde se encontra o nó

(Carvalho)

Atributos da madeira 

(Castanho)

L - Largura da face onde se encontra o nó

Atributos da madeira 

(Pinho bravo)

Atributos da madeira 

(Pitespaine e Casquinha)

Atributos da madeira 

Ø < 1/5 de L

Inexistentes

≤ 1/3

Massa volúmica

Inclinação do fio

Nós

Classe de Qualidade (Classe de resistência)

ST-I (D30)

Atributos da madeira 

(Eucalipto)

Tabela 5: Classificação visual do Pinho bravo, adaptada da NP 4305:1995. 

Tabela 6: Classificação visual da Casquinha e Pitespaine, adaptada da BS 4978:2007. 

Tabela 7: Classificação visual do Carvalho Europeu baseada na NF B 52-001-1:2018. 

Tabela 8: Classificação visual do Castanho baseada na UNI 11035-2:2010. 

Tabela 9: Classificação visual do Eucalipto baseada na UNE 56-546:2013. 
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3.1.2 Classes de resistência 

As classes de resistência constituem indicadores da capacidade resistente da madeira. Estas 

classes de resistência são atribuídas às inúmeras classes de qualidade existentes, formando assim 

uma classificação uniformizada, cuja nomenclatura é mais universal. Estas correspondências provêm 

de ensaios laboratoriais normalizados pela EN 384:2004 e são listadas na NP EN 1912:2013. 

A estas classes de resistência estão associados os valores de resistência mecânica, propriedades 

mecânicas e de rigidez – expostos na EN 338:2009. Na tabela 10 encontram-se esses valores para as 

classificações visuais acima apresentadas, nas quais se reconhece a diferenciação entre madeiras 

resinosas e folhosas, expressas pelas classes D e C, respetivamente. 

Termina deste modo o primeiro método de caracterização das propriedades físico-mecânicas de 

estruturas de madeira em serviço. A classificação visual, sendo atualmente o processo normalizado 

para avaliação de estruturas de madeira, tem em vista a determinação da classe de resistência e dos 

valores característicos das propriedades de resistência e de rigidez a ela atribuídos. Estes valores 

provêm de uma média aritmética, na qual apresentam 95% de probabilidade de serem excedidos. Só 

assim se pode prosseguir com o cálculo estrutural segundo os Eurocódigos, com o nível de segurança 

por estes exigido. 

Segundo Piazza & Riggio (2008) e Cruz et al. (2015), o facto de este tipo de classificação ser 

utilizado nas estruturas de madeira em edifícios antigos pode levar a uma subestimativa do seu 

comportamento mecânico real, reprovando-a na avaliação estrutural. Surge então o segundo método, 

descrito no capítulo seguinte, para calcular as propriedades mecânicas recorrendo a técnicas de ensaio 

pouco destrutivas e correlações obtidas em laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 10: Classes de resistência das espécies mais comuns em Portugal, adaptado de EN 338:2009. 

C16 C18 C24 C35 D18 D24 D30 D40

fm,k 16 18 24 35 18 24 30 40

ft,0,k 10 11 14 21 11 14 18 24

ft,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6

fc,0,k 17 18 21 25 18 21 23 26

fc,90,k 2,2 2,2 2,5 2,8 7,5 7,8 8,0 8,3

fv,k 3,2 3,4 4,0 4,0 3,4 4,0 4,0 4,0

Média 

E0,mean

8 9 11 13 9,5 10 11 13

5º qantil 

E0,05

5,4 6,0 7,4 8,7 8,0 8,5 9,2 10,9

E90,mean
0,27 0,30 0,37 0,43 0,63 0,67 0,73 0,86

Gmean 0,50 0,56 0,69 0,81 0,59 0,62 0,69 0,81

ρk 310 320 350 400 475 485 530 550

ρmean 370 380 420 480 570 580 640 660

Nota:

Espécies Resinosas

Os valores contidos no presente qudro referem-se a valores obtidos em provetes condicionados para 20 ºC de temperatura e 65% 

de humidade relativa do ar, condições que, em média, conduzem a um teor de água na madeira à volta dos 12%.

Propriedades de resistência mecânica (N/mm²)

Propriedades de rigidez (kN/mm²)

Massa Volúmica (kg/m³)

Média

Módulo de elasticidade 

paralelo

Módulo de elasticidade 

prependicular

Módulo de distorção

Valor característico

Tração prependicular

Compressão paralela

Compressão prependicular

Corte

Flexão

Tração paralela

Espécies Folhosas
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3.2 Correlações de ensaios 

Alguns autores, como Piazza & Riggio (2008) e Machado et al. (2009), defendem que a 

classificação visual deve ser a base para a avaliação mecânica de estruturas de madeira. No entanto, 

conforme discutido, esta foi desenvolvida para ser aplicada em elementos de madeira novos e não em 

serviço, levando a subestimativas da capacidade mecânica da estrutura. 

Este pensamento levou ao desenvolvimento de um segundo método para a caracterização das 

propriedades físico-mecânicas com base em correlações obtidas in-situ, utilizando técnicas de ensaio 

não destrutivas. Ceraldi et al. (2001) defendem que os dois métodos se complementam, obtendo um 

nível de fiabilidade superior. Este segundo método pode ser mais adequado para a avaliação de 

estruturas em serviço, visto ultrapassar todos os constrangimentos encontrados na adaptação da 

classificação visual. 

Os valores dos diversos ensaios (não ou semi-destrutivos e destrutivos) realizados em laboratório, 

são então correlacionados entre si. Desta forma, quando se ensaiam in-situ os elementos estruturais 

com métodos de ensaio não ou semi-destrutivos, poder-se-ão estimar as suas propriedades com base 

nas correlações obtidas anteriormente em laboratório. 

Esta abordagem encontra-se ainda numa fase inicial de aplicação (Ceraldi et al., 2001) e, desse 

modo, sujeita a alguma imprecisão. Vários investigadores têm efetuado campanhas laboratoriais, tanto 

a nível nacional (Henriques et al., 2011) como internacional (Nowak et al., 2016), com o intuito de 

otimizar as correlações utilizadas, até chegar a um nível de fiabilidade elevado. Neste seguimento, foi 

também realizada uma campanha laboratorial ao abrigo desta dissertação, descrita no capítulo 5. No 

entanto, por apresentar uma amostragem de provetes relativamente pequena (30 provetes 

originalmente), optou-se por testar as correlações já obtidas por Henriques et al. (2011) e, deste modo, 

fundamentar a validação, ou não, das mesmas. 

No decorrer deste capítulo, são então descritas as correlações que servem de suporte a essa 

campanha laboratorial. A escolha desse estudo deve-se ao facto de as propriedades analisadas em 

cada um dos ensaios serem idênticas, sendo estas a massa volúmica e a resistência à compressão 

axial. Por sua vez, estas campanhas laboratoriais assentam na determinação da medida resistográfica, 

avaliada no capítulo 2.2.3, a partir do qual se estimam os valores de massa volúmica e resistência à 

compressão axial. 

Como limitação, Machado et al. (2009) salientam que, para obter uma estimativa credível dos 

valores das propriedades, as condições ambientais devem ser semelhantes às dos ensaios 

laboratoriais – temperatura ambiente de 20 ± 2ºC e humidade relativa do ar de 65 ± 5% (EN 408:2010), 

que corresponde aproximadamente a 12% de teor de água no interior da madeira (Ilharco, 2008). Esta 

condição corresponde, sensivelmente, à situação de ambiente interior, seco, em edifícios fechados. No 

entanto, em edifícios antigos, em estado devoluto, e com algum nível de degradação, esta condição 

dificilmente será cumprida, pelo que esta abordagem tem de ser acautelada, pela possível influência 

que pode ter nos resultados.  
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Existe uma outra condição, desta feita referente ao ensaio em si. Como a técnica elegida para 

estabelecer estas correlações foi o ensaio de perfuração controlada, a velocidade de penetração da 

agulha deve ser de 20 a 25 cm/min (Henriques et al., 2011). De seguida apresentam-se então as 

correlações obtidas experimentalmente, com execução dos ensaios em provetes de Pinho bravo e 

Casquinha. 

3.2.1 Estimativa da massa volúmica através da medida resistográfica 

Segundo Rinn (2012), uma das primeiras finalidades do ensaio de perfuração controlada era a de 

analisar os anéis de crescimento de árvores e, consequentemente, a massa volúmica. 

Com vista a explorar esta relação, Henriques et al. (2011) reuniram uma série de provetes de 

madeira de Pinho bravo e Casquinha (duas das espécies mais utilizadas no território nacional). Através 

da interpretação dos resultados obtidos segundo o ensaio, e o valor de resistência real que obtiveram, 

chegaram à correlação apresentada na equação 2. O elevado fator de correlação de Pearson, r² = 0,87, 

permite validar as correlações propostas. Estes cientistas recolheram dados de investigações idênticas, 

todas com resultados bastante positivos.  

RM – medida resistográfica  

ρ – massa volúmica [kg/m3] 

3.2.2 Estimativa da resistência à compressão através do valor da 

massa volúmica 

Henriques et al. (2011) prosseguiram o estudo com a validação da afirmação de que a massa 

volúmica influencia, de facto, a resistência da madeira (neste caso à compressão). Como a medida 

resistográfica pode ser utilizada para estimar a massa volúmica, a confirmação desta premissa permite 

pressupor que resistência à compressão poderá, por sua vez, ser estimada através do mesmo 

parâmetro. 

A equação 3 representa a regressão linear obtida nesses ensaios e prova precisamente a hipótese 

colocada, na qual 75% da resistência é dada pela massa volúmica – o que é um bom indicador para o 

exposto acima.  

fc,0 – resistência à compressão paralela às fibras [N/mm2]  

3.2.3 Estimativa da resistência à compressão através da medida 

resistográfica 

Dada a elevada relação entre a massa volúmica e a resistência à compressão, foi analisada uma 

possível correlação entre esta resistência mecânica e a medida resistográfica. Neste caso, Henriques 

et al. (2009) avaliaram a carga na mesma direção do eixo dos provetes, resultando na resistência à 

compressão axial. 

𝑅𝑀 = 0,0285𝜌 − 4,7291 ⇔  𝜌 =
𝑅𝑀 + 4,7291

0,0285
 (2) 

𝑓𝑐,0 = 0,0684. 𝜌 + 3,6807 (3) 



27 

 

Segundo os investigadores, os resultados obtidos foram positivos, com fatores de correlação de 

Pearson de 0,70 pela regressão linear expressa na equação 4. Foram também referenciadas outras 

campanhas análogas a esta, que analisaram outras espécies do mercado. Os resultados igualmente 

promissores permitem alargar o espetro a espécies como o Castanho ou o Carvalho.  

Estas são, portanto, as três correlações que são apreciadas na campanha laboratorial. 

Contrariamente à classificação visual, este método determina valores médios das propriedades, ou 

seja, os valores reais da madeira. Poder-se-ia analisar conjuntamente os valores característicos a que 

os estudos de Henriques et al. (2011) correspondem, tal como Lourenço et al. (2007) propõem. No 

entanto, os valores característicos são adotados apenas para a análise estrutural, e seria imprudente 

basear essa análise em valores de resistência obtidos através de uma técnica ainda pouco 

normalizada. 

Tem de se avaliar, numa primeira instância, as estimativas obtidas com a medida resistográfica, 

para então validar esta técnica como viável. Após essa conclusão, seria fundamental uma entidade 

como o CEN harmonizar este processo, com a conceção de normas internacionais. 

Uma vez estabelecidos os valores das propriedades da madeira como material, é necessário ter 

em conta o estado de conservação em que os elementos de madeira em edifícios antigos se encontram.  

3.3 Abordagem quanto à degradação biológica 

A incerteza de qual a correta abordagem quando um técnico se depara com elementos de madeira 

degradada é elevada, uma vez que a informação existente em documentos normativos é muito 

escassa. As normas em vigor destinam-se maioritariamente a aplicações com madeira sã, sendo as 

estruturas em serviço muito pouco abrangidas. 

Para aumentar a incerteza sobre como agir nestes casos, existe uma grande variabilidade de 

ataques, que se estende não só quanto ao tipo, mas também quanto à sua proporção. Relativamente 

à identificação do agente de degradação, o subcapítulo 2.1.1 fornece as principais características e 

diferenças. No que toca à abordagem estrutural, serão agora caracterizadas as duas metodologias 

assinaladas por Cruz et al. (2015) para avaliar degradação por caruncho. 

Tal como referido, a degradação por fungos de podridão, térmitas subterrâneas e térmitas de 

madeira seca manifestam um decréscimo estrutural elevado e de difícil quantificação, pelo que, por 

uma filosofia conservativa, é recomendável a substituição da parte degradada do elemento, ou reforço 

local, caso a extensão de ataque seja visivelmente curta. 

3.3.1  Secção efetiva 

A ideia de secção efetiva (ou residual), tal como exposto na UNI 11119:2004, é uma “secção 

representativa determinada através da dedução das áreas degradadas à secção original”, ou seja, é a 

secção a considerar para os esforços resistentes. O recurso a esta estratégia está limitado às situações 

𝑅𝑀 = 0,3364. 𝑓𝑐,0  − 2,8454 ⇔  𝑓𝑐,0 =
𝑅𝑀 + 2,8454

0,3364
 (4) 
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de ataque por caruncho grande, já que a sua degradação é essencialmente superficial e costuma estar 

confinada numa profundidade bem definida (Cruz et al., 2015). 

Esta profundidade, que se subtrai à secção original para o cálculo das tensões de resistência do 

elemento, pode ser obtida com recurso a um objeto cortante. O facto de a madeira sã ser bastante 

resistente à penetração do objeto cortante, ao contrário da madeira degradada, permite observar qual 

a profundidade a que o ataque se estende. 

Pode recorrer-se de igual modo ao equipamento de resistência à perfuração, que fornece 

informação pertinente neste aspeto. Perante a visualização de um perfil resistográfico, como o 

apresentado na figura 13, a perceção da presença de degradação passa por detetar as zonas com 

variações anormais de resistência (Feio & Lourenço, 2005). A profundidade do ataque pode ser 

observada no eixo das abcissas, no valor em que a resistência de penetração se eleva para os valores 

normalizados no interior do elemento. 

3.3.2 Redução das propriedades 

Esta técnica difere da anterior na medida em que a degradação, nestes casos, resulta numa perda 

difusa de material ao longo de toda a secção transversal da peça, proveniente de ataque de caruncho 

pequeno (Mendes et al., 2018). 

Esta abordagem à degradação visa a redução da capacidade resistente para acautelar a redução 

de massa volúmica oriunda destes ataques (Cruz et al., 2015). A questão prende-se na quantificação 

desta redução de massa volúmica. 

Cruz & Machado (2013) analisaram a secção transversal dos provetes degradados para perceber 

qual a área ocupada pelos vazios, enquanto Mendes et al. (2018) recorreram a uma técnica de imersão 

para analisar essa perda em todo o volume. Nenhuma das estratégias é apropriada para aplicação em 

estruturas em serviço, o que, novamente, comprova a dificuldade de medição deste parâmetro em 

edifícios. 

Figura 13: Perfil do ensaio de penetração controlada: a) Viga sã; 
b) Viga degradada por caruncho grande nos últimos 3 cm. 
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No entanto, ambos os estudos chegaram a conclusões semelhantes, afirmando que, mesmo para 

intensidades de degradação elevadas, a perda de massa e consequente resistência foram pouco 

afetadas. Esta constatação vem reforçar a ideia da possibilidade de manutenção de certos elementos, 

ainda que atacados por estes insetos xilófagos (Mendes et al., 2018) 

Para a avaliação das estruturas em serviço, a adoção de um valor residual das propriedades 

mecânicas fica ao critério do técnico, pela inexistência de uma estratégia adequada. Segundo a norma 

Italiana (UNI 11119:2004) este decréscimo percentual deveria ser proporcional à área ocupada pelas 

galerias dos insetos, técnica comprovada por Cruz & Machado (2013) como imprecisa. 

3.4 Classes de serviço 

3.4.1 Definição 

A higroscopicidade da madeira, isto é, a oscilação do teor de água na sua constituição consoante 

a variação da humidade e temperatura do meio ambiente ao qual está exposta, pode ser crucial para o 

correto funcionamento da estrutura, figurando como uma das causas mais recorrentes de anomalias 

(Machado et al., 2009). A figura 14 apresenta as curvas de equilíbrio higrotérmico para a madeira de 

Pinho bravo, que demonstra precisamente este fenómeno descrito – Cruz & Nunes (2012) reconhecem 

o potencial de correspondência para outras espécies. 

Por outro lado, de acordo com a ficha M9 do LNEC (1997c), a presença de água no interior da 

madeira afeta negativamente a sua resistência, figura 15. Ensaios laboratoriais caracterizam esta 

redução como linear com o aumento do teor de água da madeira, desde os 6% até ao ponto de 

saturação das fibras (aproximadamente 25 a 30%, consoante as espécies), valor a partir do qual as 

variações são insignificativas. Valores muito baixos de teor de água podem provocar deterioração 

química e física (Machado et al., 2009). 

  

Figura 14: Curvas de equilíbrio higrotérmico 
da madeira (LNEC, 1997c). 

Figura 15: Influência do teor de água 
na resistência à compressão axial 

(LNEC, 1997c). 
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 Para obviar estes dois fenómenos, da relação entre as condições ambientais com o teor de água 

na madeira e a consequente influência mecânica, o Eurocódigo 5 estabelece três classes de serviço 

tabela 11. A seleção de uma delas, baseada na humidade relativa e na temperatura do ar, resulta em 

coeficientes corretivos aplicados aos valores característicos das propriedades mecânicas. Estes 

coeficientes (kdef e kmod) serão apresentados no capítulo 3.7, da verificação da segurança aos estados 

limite, onde são aplicados. 

 

3.4.2 Relação entre classes de serviço e classes de risco 

As estruturas de madeira manifestam uma extrema sensibilidade ao efeito da água, surgindo daí 

a necessidade de estabelecer classes de risco e de serviço. O epicentro destes problemas encontra-

se na higroscopicidade que vulnerabiliza a madeira em termos de degradação biológica e, também, em 

termos mecânicos (Machado, 2014). 

Tal como o Eurocódigo 5 indica, houve o cuidado de relacionar estas duas classes através das 

curvas de equilíbrio higrotérmico. Com estas é possível estimar o teor de água no interior de um 

elemento de madeira (TA, parâmetro das classes de risco) sabendo, à priori, a humidade relativa (HR, 

parâmetro das classes de serviço). Para demonstrar esta relação, Machado (2014) desenvolveu a 

tabela 12, na qual é possível prever qual a classe de risco e, consequentemente, o tipo de degradação 

a que estará sujeita, para cada classe de serviço. Nesta tabela excluem-se as classes de risco 4 e 5, 

por serem referentes a elementos em permanente contacto com água, situação não considerada nas 

classes de serviço 

  

T = 20ºC

T = 20ºC

Teor de água na 

madeira (%)
Exemplos de situações

12

20

>20

Ambientes interiores com aquecimento

Ambientes exteriores abrigados sem 

exposição direta a focos de humidade ou 

contato com o solo

Ambientes onde existe exposição a focos de 

humidade e/ou contato com o solo

Classe de 

Serviço
Condições

HR > 65% num pequeno número de 

semanas no ano

HR > 85% num pequeno número de 

semanas no ano

Condições climáticas que conduzem a 

teores de água na madeira com valores 

superiores aos da classe 2

1

2

3

Tabela 11: Classes de serviço (Machado et al., 2009). 

Tabela 12: Relação entre classes de serviço e classes de risco, adaptado de Machado (2014). 

Classe de serviço (CS) - Eurocódigo 5 Classes de risco (CR) - EN 335-1

CR 1 (No interior, protegido) - TA ≤ 20%

CR 1 (No interior, protegido) - TA ≤ 20%

CR 2 (Sujeito a humedecimento ocasional) - TA ocasionalmente > 20%

CR 3 (Exposição ao exterior não abrigado) - TA > 20%

Condições 

esperadas:

Possível degradação por: carunchos; fungos de podridão

TA ≤ 12%

12% < TA ≤ 20%

CS 2 (Interior húmido e exterior 

abrigado) - 65% < HR < 85%

CS 1 (Interior) - 30% < HR < 65%

CS 3 - Exterior não abrigado

Condições 

esperadas:

Condições 

esperadas:
Possível degradação por: carunchos; térmitas de madeira seca

TA > 20%
Possível degradação por: carunchos; fungos de podridão; térmitas 

subterrâneas
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4 Metodologia de caracterização e 
análise estrutural de um vigamento 
No presente capítulo é apresentada a estratégia para a avaliação de um vigamento de madeira 

em serviço. A abordagem, tal como tem sido referido ao longo do documento, é idêntica à abordagem 

a seguir para estruturas novas, acrescida pela dificuldade de classificação visual nas condições 

encontradas em obra, na qual se introduz o efeito da degradação biológica. 

Esta avaliação é composta por duas fases distintas - uma designada de campanha de inspeção e 

diagnóstico e outra de análise estrutural. A primeira destina-se ao trabalho em campo, enquanto a 

segunda é tarefa de gabinete. Com isto, procura-se simplificar um procedimento que, apesar de cada 

vez mais discutido, carece ainda de uma abordagem direta e concreta. 

A metodologia adotada é baseada no documento produzido por Cruz et al. (2015), que se destina 

a criar diretivas para auxiliar o engenheiro na campanha de inspeção e diagnóstico de estruturas em 

madeira, de edifícios antigos, com interesse cultural. A adaptação desse guia para a construção 

corrente é viável, sendo a única diferença os gastos financeiros mais controlados e, consequentemente, 

um nível de detalhe inferior. A este acrescentou-se a fase de análise estrutural, de acordo com os 

Eurocódigos, de modo a desenvolver uma metodologia que suporte o técnico em todo o processo de 

avaliação de edifícios antigos. 

Seguindo esta metodologia, é garantido que nenhum dos parâmetros explicados nos capítulos 

anteriores fica por caracterizar. Adicionalmente, serão expressas, quando apropriadas, certas 

sugestões práticas que visam a otimização do tempo despendido in-situ. 

4.1 Campanha de inspeção e diagnóstico in-situ 

Uma campanha de inspeção e diagnóstico bem-sucedida, deve ser aquela capaz de recolher 

todos os dados e informação pertinente para o posterior tratamento na fase de análise estrutural. Com 

este intuito, foi desenvolvido este capítulo, no qual se detalham as tarefas a executar em obra. 

Primeiramente, interessa fazer uma vistoria ao local em causa para apreciar as condições de 

trabalho presentes, como a acessibilidade, limpeza e iluminação (UNI 11119:2004) de modo a 

estabelecer as medidas a tomar. A acrescentar às anteriores, é recorrente observar a segurança como 

um elemento igualmente importante para certos autores, como no caso de Cruz et al. (2015). Andaimes 

móveis, aspirador ou trincha, iluminação artificial e prumos provisórios são alguns dos equipamentos 

que podem ser necessários para precaver essas situações. A segurança perante terceiros deve ser 

igualmente precavida, de modo a prevenir acidentes graves. Como a avaliação dos pavimentos de 

madeira implica a remoção dos revestimentos, a zona circundada deve ser devidamente gradeada, 

figura 16, no caso de existirem outros trabalhos a decorrer simultaneamente. Só então se pode 

prosseguir com o estudo da estrutura propriamente dita.  
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Relativamente a um outro tipo de acessibilidade, percebe-se que, em certos casos, a exposição 

dos elementos estruturais só é possível já na fase de construção, em que se removem todos os 

revestimentos. Só nessa altura é que se torna possível a inspeção visual, na qual se podem constatar 

problemas previamente ocultos (Henriques & Appleton, 2018). Torna-se então necessário criar 

condições favoráveis nesse sentido, pelo que Machado et al. (2009) aconselham a remoção prévia dos 

revestimentos dos elementos estruturais. Segundo estes autores, as zonas mais suscetíveis a 

degradação são as entregas das vigas e das asnas nas paredes. 

A campanha de inspeção e diagnóstico foi ainda dividida em duas etapas: 

 Estudo Preliminar: consiste, sobretudo, numa inspeção visual sobre as características globais do 

edifício e de cada divisão a avaliar; 

 Estudo Detalhado: traduz-se num exame pormenorizado de cada viga, onde o recurso a 

equipamentos, como técnicas auxiliares de diagnóstico, é essencial. 

Os próximos dois subcapítulos são dedicados à descrição de cada uma das etapas, descrevendo 

os parâmetros a avaliar em cada uma e o procedimento para os obter. 

4.1.1 Estudo preliminar 

Como já foi mencionado, este estudo preliminar visa a obtenção de propriedades globais e por 

isso, comuns aos elementos compreendidos num determinado local. Por este motivo, julgou-se 

pertinente definir a área abrangida por este estudo como de um vigamento. Por vigamento entenda-se 

o conjunto formado pelas vigas de um compartimento ou divisão do edifício.  

Numa fase primordial, é fundamental registar a localização temporal e espacial do edifício e da 

campanha, através do preenchimento da data e morada. Deve também ser feito um reconhecimento 

ao local e às características existentes, para familiarizar com o caso em estudo. Com esta tarefa 

procura-se identificar singularidades que sejam de interesse para a análise estrutural, sejam estes 

provenientes de documentos (como escrituras), fotografias ou qualquer outro formato (Cruz et al., 

2015). A informação que se procura tem, fundamentalmente, carácter estrutural, como por exemplo 

alterações nas condições de exposição ou de utilização. Intervenções na estrutura, figura 17, como 

remoção ou reforço de elementos e abertura de roços para canalização, devem também ser registadas. 

Figura 16: Medida de segurança preliminar. 
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Um exemplo é a estimativa do ano de construção do edifício através de uma rápida análise visual, 

tendo por base a comparação das características do edifício com as tipologias de vigamento das 

diferentes épocas de construção. Neste âmbito, Henriques & Appleton (2018) fizeram o seguinte 

apanhado:  

 Desde 1755 até meados do século XIX, a construção denominada por pombalina apresenta vigas 

com secções robustas de geometria circular ou quadrada e com afastamentos inferiores a 40 

centímetros; 

 A partir de metade do século XIX, os edifícios passaram a ser construídos segundo uma tipologia 

denominada por gaioleiro, no qual surgem as secções retangulares comerciais. As vigas aplicadas 

nesta época apresentam secções cuja razão entre a altura e a base varia entre 2 a 3 e 

espaçamentos muitas vezes superiores aos 40 cm da época anterior. 

A figura 18 apresenta duas tipologias de pavimentos muito diferentes, sendo as propriedades do 

vigamento da figura 18-a), anteriores à época pombalina, diferentes das propriedades da figura 18-b), 

que respeita a construção gaioleira: 

  

Figura 17: Exemplo de intervenção na estrutura – a madeira 
mais clara corresponde a um reforço do vigamento. 

Figura 18: Vigamentos de madeira: a) Secções circulares  e afastamentos pequenos; 
b) Secções retangulares e afastamentos regulares. 
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Henriques & Appleton (2018) realçam que diferentes estilos construtivos podem ser observados 

no mesmo edifício, pelo que a análise supramencionada deve ser julgada com precaução. Um bom 

exemplo é a construção mais nobre em pisos inferiores com a qualidade a decrescer em altura, visível 

em palacetes.   

Assim como se procurou investigar a respeito de alterações à estrutura no passado, é igualmente 

importante registar as alterações previstas no novo projeto (Cruz et al., 2015). As mudanças que 

merecem destaque são novamente de caráter estrutural, como alterações na classe de serviço ou na 

sobrecarga a considerar (categoria de utilização). 

A etapa que procede o trabalho visual é o levantamento, através de peças desenhadas, da 

estrutura a analisar (Cruz et al., 2015). Estes registos devem contemplar um esboço do vigamento e a 

identificação das vigas, para posterior referência no estudo detalhado. As dimensões da divisão e 

espaçamento entre elementos deve ser registado, dados necessários para a avaliação estrutural. Em 

seguida, os rascunhos obtidos devem ser transpostos para programas de desenho auxiliado por 

computador, de modo a colocar numa escala normalizada para melhor perceção da realidade. Dessa 

forma, a tarefa de armazenar este tipo de ficheiros fica bastante simplificada. 

Para facilitar o processo de identificação de uma determinada viga dentro do edifício, é de boa 

prática a utilização de um sistema de registo. Um bom método é catalogar as divisões com letras do 

abecedário e atribuir um algarismo diferente a cada viga, figura 19. Apesar de não existir uma regra 

definida para ordenar divisões e vigas, a referência a pontos cardeais é um modelo apropriado (como 

por exemplo ordenar as divisões partindo da direção Noroeste-Sudeste). Uma sugestão para tirar o 

máximo partido desta técnica de identificação, passa pela afixação de pequenos papéis com a 

“referência de uma viga” (como por exemplo B10, podendo ser acrescido de um ponto cardeal se estiver 

a indicar um dos apoios) nas faces das vigas, por meio de pioneses ou alfinetes, figura 19-b). Deste 

modo, quando se estiver a percorrer o registo fotográfico, todas as vigas estarão identificadas.  

O estudo preliminar compreende ainda a obtenção de algumas propriedades gerais do sistema – 

a determinação das condições de exposição ambiental, à qual a estrutura está exposta, e a 

identificação da espécie da madeira presente, ou espécies de madeira como frequentemente se 

Figura 19: Exemplo de identificação de divisões e vigas: a) Na planta do edifício; b) Nas próprias vigas. 
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encontra (Feio & Lourenço, 2005). A primeira tarefa é simples sendo necessário apenas um termo-

higrómetro, ao passo que a segunda pode revelar-se um pouco mais complicada, servindo as tabelas 

3 e 4 de auxílio nesse processo. A limpeza da superfície das vigas tem um carácter muito importante, 

dado que pode afetar a perceção dos atributos para a classificação visual do elemento, ou até levar a 

interpretação incorreta acerca do estado de conservação. Na figura 20, se a superfície não fosse limpa, 

a mancha esbranquiçada poderia ser julgada como degradação por fungos. 

Por fim, o estudo preliminar termina com a identificação dos pontos críticos, ou seja, as zonas alvo 

de um estudo mais minucioso (Cruz et al., 2015). O ideal é, para cada viga, detetar duas secções 

críticas – uma primeira condicionada pelos defeitos e outra pela deterioração.  

Para designar a primeira secção crítica, é essencial entender que, dentro dos defeitos, apenas 

interessam os nós para a escolha da secção a avaliar, por serem “defeitos pontuais”. Por outras 

palavras, enquanto o fio inclinado, a taxa de crescimento e a massa volúmica se mantém sensivelmente 

“constantes” ao longo do comprimento da viga, os nós estão dispersos, sem um padrão definido. Para 

a segunda, há que ter a noção de que a UNI 11119:2004 caracteriza a deterioração como sendo física, 

química ou mecânica, e não exclusivamente biológica. 

Estão entre as duas secções críticas deve-se à diferente finalidade a que se destinam. O elemento 

de madeira pode, deste modo, ser julgado quanto à classificação visual e à deterioração, conforme as 

zonas mais afetadas pelos respetivos parâmetros. Uma vez estabelecidas estas secções, deve-se 

prosseguir com o estudo detalhado. 

4.1.2 Estudo detalhado 

A segunda etapa da campanha experimental visa analisar de uma forma mais aprofundada o 

comportamento das zonas críticas definidas. A finalidade é estudar as singularidades de cada peça do 

vigamento, para prosseguir com a avaliação da qualidade e do estado de conservação. O facto de ser 

um estudo minucioso, requer que o técnico se ajoelhe no chão por diversas vezes (caso a inspeção 

seja por cima do vigamento), de modo a inspecionar com detalhe os pormenores dos elementos. Desta 

forma, a utilização de joelheiras, para além dos equipamentos de proteção individuais indispensáveis, 

apresenta-se como uma mais-valia para a proteção contra os eventuais pregos e parafusos espetados. 

Figura 20: Limpeza da superfície das vigas. 



36 

 

A inspeção visual deve ter início na zona crítica condicionada pelos atributos de cada elemento. 

Nessas secções devem-se quantificar os parâmetros das classes de qualidade delineados pela 

classificação visual da espécie lenhívora em causa. Com estes dados torna-se possível corresponder 

os elementos a classes de qualidade e, consequentemente, a classes de resistência. 

O recurso a técnicas de diagnóstico locais complementa a inspeção visual, com informação 

específica de cada elemento. Como por exemplo o humidímetro que estima o valor do teor de água 

presente no interior de uma viga e pode ser correlacionado com o ataque biológico, assim como definir 

uma classe de risco (Cruz et al., 2015). Como referido no capítulo 2.2.2, referente ao humidímetro, a 

medição pode ser afetada pelos vazios formados pelos agentes biológicos, pelo que o teor de água 

nessas zonas deve ser obtido numa região adjacente. 

Uma medida de otimização de tempo, quando o número de vigas a ensaiar é elevado, é recorrer 

a um gravador de som (como um telemóvel) para registar todos os valores apresentados no 

humidímetro. Esta técnica é especialmente útil para o teor de água superficial, já que o número de 

medições a efetuar é elevado e aparelho requer o manuseamento de apenas uma mão, ficando a outra 

disponível para suportar o gravador. Desta maneira evitam-se trocas constantes entre o humidímetro e 

a folha de apontamentos                                                                

O passo seguinte é a quantificação da degradação biológica (na segunda secção crítica) que, 

como descrito no capítulo 3.3, pode ser equiparada à definição de uma secção efetiva ou a uma redução 

das propriedades mecânicas, conforme o tipo de agente presente. O formão, ou qualquer objeto 

cortante, juntamente com o ensaio de resistência à perfuração podem auxiliar a delimitar a secção 

efetiva, quando comparados os resultados obtidos em madeira sã e degradada (Feio & Lourenço, 2005; 

Henriques & Appleton, 2018). O formão deve ser cravado ao longo da superfície da viga, para averiguar 

acerca da degradação biológica da peça (relembrando que certos tipos de ataque ocorrem por sob uma 

película superficial da madeira intacta) e qual a profundidade atacada. Os perfis resistográficos devem 

ser analisados meticulosamente para confirmar a informação obtida com o objeto cortante (Henriques 

& Cândido, 2017) e para encontrar qualidades ocultas a olho nu (por exemplo fendas no interior). 

Em teoria, o ensaio de resistência à perfuração deve ser executado na direção perpendicular aos 

anéis de crescimento da árvore para que a agulha não sofra desvios (Rinn, 2013). Porém, dada a 

complexidade na perceção dessa direção nas vigas em serviço, o ensaio passaria a ser realizado nas 

direções perpendiculares às faces do elemento, de modo a evitar os tais ressaltos da agulha. O ideal 

seria a execução de uma perfuração no eixo vertical e outra no eixo horizontal, formando um sistema 

cruzado – figura 21 a). Esta permitiria a comparação direta entre as dimensões das vigas com as 

obtidas com o perfil resistográfico, com o intuito de identificar divergências que correspondessem a 

degradação biológica. No entanto, a incompatibilidade entre o comprimento do equipamento e o 

afastamento entre vigas, inviabiliza frequentemente a medição no eixo horizontal. Esta é contornada 

com a realização de um ensaio num eixo tão próximo quanto possível do horizontal, considerando as 

adversidades encontradas no local – figura 21 b). 
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O furo executado na vertical deve ser executado a meio da secção para permitir avaliar, no caso 

de presença de fissuras horizontais, se estas são repassadas ou não, ficando com uma ideia acerca 

da profundidade das mesmas. Rinn (2013) acrescenta ainda que a agulha deve ter um comprimento 

que permita ultrapassar toda a secção do elemento, evitando assim a necessidade de executar um 

outro ensaio na face oposta. 

4.1.3 Ficha de inspeção 

A quantidade excessiva de informação descrita nestes últimos dois subcapítulos pode originar 

alguma desorientação no técnico responsável pela campanha de inspeção e diagnóstico em causa. 

Surgiu, deste modo, a necessidade de elaborar uma ficha de inspeção, na qual estão compilados todos 

os parâmetros a avaliar in-situ. Esta ficha foi desenvolvida num modelo de formulário, na qual se 

apresentam listas com as opções mais recorrentes para cada parâmetro avaliado (nos casos 

aplicáveis). A finalidade é fornecer uma ficha de preenchimento intuitivo e expedito, de modo a otimizar 

as campanhas de inspeção e diagnóstico na perspetiva da organização e qualidade dos dados 

recolhidos e do tempo despendido. Esta elaboração de uma ficha resumo vai em linha com o objetivo 

desta dissertação, de simplificação de todo o processo na avaliação de estruturas de pavimento de 

madeira.  

Tendo em conta a repartição entre os estudos preliminar e detalhado supramencionados, foram 

desenvolvidas duas partes alusivas à ficha. Por conseguinte, os parâmetros globais referentes a uma 

divisão foram alocados à primeira parte, enquanto os dados referentes a cada viga em específico foram 

transpostos para a segunda parte. O produto final desta ficha de inspeção encontra-se disponível nas 

páginas seguintes e uma síntese dos pontos abrangidos por cada parte desta ficha é apresentada de 

seguida: 

1ª Parte - Estudo Preliminar: tipologia e geometria da estrutura; tipo de utilização previsto; 

condições de exposição; identificação da espécie da madeira. 

2ª Parte - Estudo Detalhado: tipologia e geometria das vigas; inspeção visual; teor de água; 

Sendo assim, uma campanha de inspeção e diagnóstico a um edifício termina assim que a ficha 

de inspeção seja composta por tantas primeiras partes como o número de divisões a avaliar, e tantas 

segundas partes como o número de vigas alusivas a essas divisões. 

Figura 21: Direção dos ensaios de penetração controlada: a) Ideal; b) Adaptado às condições de obra. 
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Morada: Data:___/___/____

Divisão:
Tipo de uti l i zação:

  a ) Habitação

  b) Escri tório

  d) Comercia l

Espaçamento entre vigas  [cm]:

0-1: ____ 2-3: ____ 3-4: ____ 4-5: ____ 5-6: ____ 6-7: ____

7-8: ____ 9-10: ____ 10-11: ____ 11-12: ____ 12-13: ____ 13-14: ____

14-15: ____ 16-17: ____ 17-18: ____ 18-19: ____ 19-20: ____ 20-21: ____

Caracterização dos  apoios  [m]: Espécie de madeira: 

  a ) Parede res is tente de a lvenaria   a ) Pinho bravo

  b) Parede de fronta l   b) Casquinha

  c) Parede de tabique   c) Pi tespaine

  d) Viga  metál ica   d) Carva lho Europeu

  e) Viga  de madeira   e) Castanho

  f) Viga  de betão armado   f) Eucal ipto

  g) Outro: _____________________

____ ____Ponto Cardeal :

1-2: ____

8-9: ____

15-16: ____

  g) Outro: _____________________

Observações  (ex: modificações  

estrutura is  do passado ou para  

o futuro ou manchas  de 

acumulação de água):

  - Temperatura [ºC]:

Condições de exposição ambiental:

  c) Acumulação de pessoas  (ex: restaurante)  - Secções  críticas  (S₁: defei tos  e S₂: deterioração)

Classe de 

Serviço

1ª Parte - Estudo Preliminar

Levantamento geométrico

  - Humidade Relativa [%]:

Média  = ____ 

Média  = ____ 

____  ____ ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

____  ____ ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

  - Orientação da  rosa  dos  ventos

Representar, no espaço em baixo:

  - Geometria  da  divisão

  - Dispos ição e identi ficação das  vigas

Figura 22: Ficha de Inspeção 
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Divisão: Viga nº:
Representar, à  di rei ta , um levantamento de:

  - Tipologia  e dimensões  da  secção
  - Levantamento superfcia l  dos  nós  e fendas
  - Zonas  degradadas

  - Nº de anéis : ____   - BC (desvio): ____

  - Dis tância  medida [cm]:____   - AC (comprimento): ____

  a) Sem degradação

  b) Caruncho grande   - Face Superior: ____

  c) Térmitas   - Latera l  Esquerda: ____   - Secção efetiva  [cm]: _____x_____

  d) Fungos  de podridão   - Latera l  Direi ta : ____   a) Sim

  e) Caruncho pequeno   - Face Inferior: ____   b) Não ____

Teor de água [%]  (não aval iar di retamente nas  zonas  degradadas):

  a ) Superficia l  (≥ 6 ensa ios )   - KAR margina l : ____

  - KAR tota l : ____

  b) Profundidade (≥ 2 ensa ios )   - Incl inação do fio: ____

  - Taxa  de crescimento: ____

Classe de Qual idade 

Classe de Res is tência  

Divisão: Viga nº:
Representar, à  di rei ta , um levantamento de:

  - Tipologia  e dimensões  da  secção
  - Levantamento superfcia l  dos  nós  e fendas
  - Zonas  degradadas

  - Nº de anéis : ____   - BC (desvio): ____

  - Dis tância  medida [cm]:____   - AC (comprimento): ____

  a) Sem degradação

  b) Caruncho grande   - Face Superior: ____

  c) Térmitas   - Latera l  Esquerda: ____   - Secção efetiva  [cm]: _____x_____

  d) Fungos  de podridão   - Latera l  Direi ta : ____   a) Sim

  e) Caruncho pequeno   - Face Inferior: ____   b) Não ____

Teor de água [%]  (não aval iar di retamente nas  zonas  degradadas):

  a ) Superficia l  (≥ 6 ensa ios )   - KAR margina l : ____

  - KAR tota l : ____

  b) Profundidade (≥ 2 ensa ios )   - Incl inação do fio: ____

  - Taxa  de crescimento: ____

Classe de Qual idade 

Classe de Res is tência  

2ª Parte - Estudo Detalhado

Penetração média  com 

objeto cortante [cm]:

Observações  (ex: causa  de teor de água elevado):

- Redução percentual  

das  propriedades  [%]:

  - Orientação dos  ensa ios  de perfuração controlada

 Classificação Visual

  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____
Média  = ____ 

Média  = ____ 

Taxa  de crescimento: Fio incl inado:

Degradação biológica: Penetração média  com 

objeto cortante [cm]:

 Estado de conservaçãoPresença 

acentuada 

de fendas :

  - Orientação dos  ensa ios  de perfuração controlada

Taxa de crescimento: Fio incl inado:

Degradação biológica:

 Estado de conservação
Presença 

acentuada 

de fendas :

- Redução percentual  

das  propriedades  [%]:

 Classificação Visual

Média  = ____ 
  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

Observações  (ex: causa  de teor de água elevado):

Média  = ____ 
  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

Figura 22: Ficha de Inspeção (continuação) 
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4.2 Análise estrutural segundo os Eurocódigos 

Uma vez reunidos todos os dados na campanha de inspeção e diagnóstico, segue-se a análise 

dessa informação, com vista a alcançar a conclusão final acerca da capacidade estrutural do 

vigamento. Esta avaliação terá como base os Eurocódigos Estruturais, que representam as normas 

europeias para o dimensionamento de estruturas. Neste caso específico, como as estruturas alvo são 

pavimentos de madeira, são de especial interesse os Eurocódigos 0, 1 e 5, sendo estes referentes a 

bases de projeto de estruturas (NP EN 1990:2009), ações em estruturas (NP EN 1991-1-1:2009) e 

projeto de estruturas de madeira (EN 1995-1-1:2004), respetivamente. 

Nos subcapítulos seguintes são examinados estes Eurocódigos, expondo-se de uma forma 

sucinta toda a informação inerente à análise estrutural. Numa primeira fase, o foco centraliza-se nas 

ações atuantes sobre a estrutura, nomeadamente na classificação das ações e na sua quantificação – 

Eurocódigos 0 e 1. Seguidamente, verificam-se os estados limite enunciados pelo Eurocódigo 5, 

permitindo concluir acerca da necessidade de intervenção na estrutura e, em caso afirmativo, identificar 

as vigas que não cumprem os requisitos impostos por essa norma.  

4.2.1 Ações atuantes 

Segundo o Eurocódigo 0 (NP EN 1990:2009), uma combinação de ações é o “conjunto de valores 

de cálculo utilizados na verificação da fiabilidade estrutural relativamente a um dado estado limite sob 

a influência simultânea de diferentes ações”. No entanto, é essencial compreender sobre as ações 

individuais antes de as combinar.  

Este Eurocódigo classifica as ações em permanentes, variáveis ou de acidente, enquanto o 

Eurocódigo 5 fornece exemplos como o peso próprio, as sobrecargas e explosões para cada uma das 

classes, respetivamente. Esta classificação encontra-se detalhada na tabela 13, onde é possível 

observar a classificação das ações consoante a duração das mesmas (as ações variáveis dividem-se 

nas três classes de duração intermédias, ao passo que as acidentais são consideradas instantâneas).  

 

Para a avaliação estrutural discutida neste estudo interessa quantificar as ações permanentes e 

variáveis, processo esse que remete para o Eurocódigo 1 (NP EN 1991-1-1:2009), discriminado nos 

subcapítulos seguintes. 

  

Tabela 13: Classe de duração das ações, adaptado de (EN 1995-1-1:2004). 

Classe de duração Período de atuação Exemplos de ações

Permanente > 10 anos Peso próprio

Longa duração 6 meses a 10 anos Armazenamentos

Média duração 1 semana a 6 meses Sobrecarga de utilização

Curta duração < 1 semana Vento

Instantânea Carga acidental
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4.2.1.1 Ações permanentes 

Associadas a este grupo encontram-se as ações do peso próprio do pavimento, nomeadamente 

do vigamento, revestimentos e isolamentos (desprezando equipamentos fixos permanentes ou 

qualquer outro tipo de acumulação de carga não habitual). 

 De acordo com o Eurocódigo 1 (NP EN 1991-1-1:2009) as ações permanentes podem ser 

calculadas de acordo com a equação 5, com recurso às dimensões nominais e aos valores 

característicos dos pesos volúmicos de cada elemento.  

pp – peso próprio do elemento por unidade de comprimento [kN/m]  

ɣ - peso volúmico [kN/m3] 

𝑏 × ℎ – dimensões nominais (base x altura) [m x m] 

As dimensões nominais referem-se sempre à largura e altura dos elementos quando sujeitos a 

um corte transversal às vigas. Naturalmente que, para as vigas, este parâmetro retrata as dimensões 

da secção transversal, contudo, para os revestimentos e isolamentos é essencial ter em consideração 

a largura de influência de cada viga.  

O peso volúmico resulta da segunda lei de Newton, expressa pela equação 6, que multiplica a 

massa volúmica pela aceleração gravítica.  

ρ – massa volúmica [kg/m3] 

ag – aceleração gravítica, cujo valor é de 9,81 [m/s2] 

Tal como já referido, a estimativa da massa volúmica das vigas de madeira em estruturas em 

serviço pode ser obtida através de dois métodos: 

 Classificação Visual – a cada classe de resistência é atribuído o valor médio da massa volúmica. 

Uma redução percentual deve ser considerada caso o elemento manifeste degradação difusa por 

caruncho pequeno; 

 Correlações Experimentais – a equação 2 pode ser utilizada como uma alternativa à anterior. 

No que toca às restantes ações, nomeadamente os revestimentos e isolamentos, os valores 

podem ser obtidos de duas maneiras distintas: 

 Fichas Técnicas – todos os produtos comercializados têm um documento com as suas 

propriedades, sendo a massa volúmica (correntemente designada por densidade), normalmente, 

uma delas. 

 Tabelas Gerais – existem tabelas que fornecem os valores de peso volúmico, ou até mesmo da 

carga (por metro quadrado de área), a considerar para os tipos de revestimento mais habituais. 

Uma fonte fidedigna deste género é o Anexo A da NP EN 1991-1-1:2009; 

Destas duas alternativas é geralmente aconselhada a primeira, visto que uma ficha técnica contém 

a informação exata do material a aplicar em obra – diferentes fornecedores podem até apresentar 

𝑝𝑝 = ɣ × ሺ𝑏 × ℎሻ (5) 

ɣ =  ρ × ag (6) 
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valores díspares para o mesmo material. No entanto, na fase preliminar de uma reabilitação, poderá 

não estar definida a solução a implementar para todos os materiais, sendo por isso fundamental 

recorrer à segunda alternativa. Ambos os métodos foram adotados no caso de estudo apresentado no 

capítulo 6. 

Uma boa prática quando se obtêm diferentes valores de massas volúmicas para o mesmo material 

é, caso não seja possível apurar o valor real, considerar o valor mais elevado para o cálculo do peso 

próprio. Esta medida, igualmente empregue no caso de estudo, encontra-se do lado da segurança, já 

que o valor mais alto corresponde a uma carga superior (Henriques & Cândido, 2017). 

O valor final de carga relativa às ações permanentes, resulta do somatório dos pesos próprios de 

cada elemento que compõe o pavimento. 

4.2.1.2 Ações variáveis 

No grupo de ações variáveis estão englobadas as “ações cuja variação de intensidade não é 

desprezável nem monotónica” (EN1995-1-1:2004). No que diz respeito a pavimentos, são alguns 

exemplos o mobiliário ou até concentrações de pessoas.  

Conforme o tipo de ocupação do edifício, é expetável que os valores de sobrecarga variem, visto 

que, por exemplo, a carga exercida sobre uma sala de escritórios não pode ser equiparada a uma 

destinada a receber concertos com centenas de pessoas a saltar sincronizadamente. Dito isto, para a 

quantificação da sobrecarga, deve ser primeiramente estabelecido o tipo de utilização específica para 

o qual o edifício é projetado, para o incorporar numa das categorias definidas na tabela 14. Só então é 

possível apurar os valores das cargas, definidos no Anexo Nacional da NP EN 1991-1-1:2009. 

Adicionalmente, o Eurocódigo 1 realça que, nas zonas de escadas deve ser adotado o valor de 

sobrecarga do pavimento adjacente, com um mínimo de 3,0 kN/m2. Nas varandas a metodologia é a 

mesma, mas para uma faixa de um metro de largura adjacente ao parapeito e com um mínimo de 

Tabela 14: Categorias de utilização de um edifício e respetivas cargas, adaptado de (NP EN 1991-1-1:2009). 

Categoria Utilização específica Exemplos qk [kN/m²] Qk [kN]

A
Atividades domésticas 

e residenciais

Salas em edifícios de habitação; quartos e enfermarias de 

hospitais; quartos de hóteis, cozinhas e lavabos.
2,0 2,0

B Escritórios 3,0 4,0

C1: Zonas com mesas, etc.; Ex: escolas, cafés, restaurantes, 

salões de jantar, salas de leitura e receções.
3,0 4,0

C2: Zonas com assentos fixos; Ex: igrejas, teatros, cinemas e 

salas de conferências/aulas/reunião/espera.
4,0 4,0

C3: Zonas sem obstáculos para a movimentação de pessoas; 

Ex: museus, salas de exposição, acessos de edifícios públicos 

e administrativos, hotéis, hospitais e átrios de entrada de 

estações de comboio.

5,0 4,0

C4: Zonas em que são possíveis atividades físicas; por 

exemplo, salões de dança, ginásios, palcos.
5,0 7,0

C5: Zonas de possível acolhimento de multidões; Ex: 

edifícios para eventos públicos - salas de 

concertos/atividades desportivas incluindo bancadas, 

terraços, zonas de acesso e plataformas ferroviárias.

6,0 4,5

D1: Zonas de lojas em geral. 4,0 4,0

D2: Zonas de grandes armazéns. 5,0 6,0

C

Locais de reunião (com 

exceção das utilizações 

correspondentes às 

categorias A, B e D)

Atividades comerciaisD
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5,0 kN/m2. Sempre que uma determinada área estiver sujeita a diferentes tipos de utilização deve ser 

considerado o valor mais crítico. 

Termina assim o estudo do Eurocódigo 1, uma vez que se encontram definidas todas as cargas 

atuantes no pavimento. O passo seguinte passa pela verificação dos estados limite e para tal, é 

necessário recorrer conjuntamente aos Eurocódigos 0 e 5. 

4.2.2 Verificação aos estados limite 

A verificação aos estados limite é uma peça chave na avaliação de um vigamento, visto que é 

deste processo que resulta a necessidade, ou não, de intervenção na estrutura. Os limites que são 

necessários verificar num vigamento vêm expressos no Eurocódigo 5, enquanto os valores reais para 

cada um desses critérios têm como base equações de resistência dos materiais e os valores das 

combinações de ações provenientes do Eurocódigo 0. 

Para uma estrutura ser considerada apta, é imperativo que verifique os chamados estados limite, 

que se dividem em estados limite últimos e de utilização. Os estados limite últimos têm em consideração 

a segurança das pessoas, através da capacidade da estrutura de resistir às ações sem ocorrer rutura 

do sistema. Por outro lado, os estados limite de utilização focam-se no conforto de utilização da 

habitação por parte das pessoas (NP EN 1990:2009). 

Os estados limite últimos considerados nesta avaliação estrutural são a flexão simples e o corte, 

já que são os principais esforços aplicados numa viga de madeira. Em relação aos estados limite de 

utilização, o Eurocódigo 5 engloba a avaliação à deformação e a vibração. 

4.2.2.1 Estados limite últimos 

Antes de prosseguir com a verificação dos estados limites últimos (E.L.U.) é necessário recorrer 

à NP EN 1990:2004, para estabelecer uma combinação de ações apropriada. Segundo esta norma, a 

combinação de ações a considerar para a verificação destes estados limite é a combinação 

fundamental, expressa pela equação 7.  

Ed – valor de cálculo do efeito das ações [kN/m]; 

E – efeito de uma ação; 

Gk,j – valor característico da ação permanente j [kN/m]; 

P – valor representativo de uma ação de pré-esforço que, para estruturas de madeira em serviço, não 
é relevante (considera-se nulo) [kN/m]; 

Qk,1 – valor característico da ação variável principal [kN/m]; 

Qk,i - valor característico da ação variável acompanhante i [kN/m]; 

ɣ – coeficiente parcial; 

ψ – coeficiente para a determinação do valor de combinação de uma ação variável. 

  

𝐸𝑑 = 𝐸 ቄɣ
𝐺,𝑗

𝐺𝑘,𝑗  ;  ɣ
𝑃

𝑃 ;  ɣ
𝑄,1

𝑄𝑘,1 ;  ɣ
𝑄,𝑖

𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖ቅ  j ≥ 1 ; i > 1 (7) 
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Na prática, o que a equação 7 evidencia são os coeficientes a aplicar nas ações calculadas nos 

capítulos anteriores. Os valores considerados para as ações permanentes e variáveis são afetados 

pelo coeficiente de segurança ɣ, na tabela 15, que majora as cargas desfavoráveis à estabilidade, de 

modo a compensar possíveis falhas na modelação estrutural e nas dimensões nominais.  

Um segundo coeficiente, denominado por ψ na tabela 16, é atribuído apenas às ações variáveis 

acompanhantes, assumindo diferentes valores conforme a categoria de utilização considerada para a 

ação variável:  

 

Uma vez calculado o valor de cálculo do efeito das ações, Ed, torna-se possível determinar os 

esforços atuantes necessários para a avaliação estrutural que, no entanto, estão dependentes do 

modelo estrutural adotado. Para analisar em detalhe as tensões geradas nos elementos foi 

desenvolvido o subcapítulo seguinte, destinado exclusivamente a analisar um modelo estrutural 

adequado à generalidade das estruturas de pavimento de madeira. 

O princípio base por detrás da aceitação da estrutura relativamente a um estado limite último, é a 

verificação da premissa de que os esforços atuantes são menores que os esforços resistentes. Dito 

isto, a aprovação ao estado limite último de flexão simples passa pela confirmação da equação 8.  

m,d – valor de cálculo da tensão à flexão [kN/m2]; 

Msd – valor de cálculo do momento fletor [kN.m], abordado no subcapítulo 4.2.3; 

I – inércia segundo o eixo do momento [m4], abordado no subcapítulo 4.2.3; 

z – distância na perpendicular do eixo do momento à fibra (h/2) [m]; 

fm,d – valor de cálculo da resistência à flexão [kN/m2]; 

fm,k – valor característico da resistência à flexão [kN/m2]; 

kmod - coeficiente de modificação devido à duração das ações e teor de água; 

ɣM - coeficiente parcial relativo a uma propriedade de um material; 

ksys – coeficiente de carga partilhada; 

kh – coeficiente corretivo da resistência à flexão e tração axial. 

Tabela 16: Coeficientes para determinação das combinações de ações, 
adaptado do Anexo A da NP EN 1990:2009. 

Ação ɣG ɣQ,1 ɣQ,i

Favorável 1 0 0

Desfavorável 1,35 1,5 1,5

Tabela 15: Coeficientes parciais, adaptado do 
Anexo A da NP EN 1990:2009. 

Ação - Sobrecarga em edifícios ψ₀ ψ₁ ψ₂

Categoria A: zonas de habitação 0,7 0,5 0,3

Categoria B: zonas de escritórios 0,7 0,5 0,3

Categoria C: zonas de reunião de 

pessoas
0,7 0,7 0,6

Categoria D: zonas comerciais 0,7 0,7 0,6

𝜎𝑚,𝑑  ≤ 𝑓𝑚,𝑑  ⇔  
𝑀𝑠𝑑

𝐼
𝑧 ≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑 .

𝑓𝑚,𝑘

𝛾𝑀

 . 𝑘𝑠𝑦𝑠. 𝑘ℎ   (8) 
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Como é possível observar na segunda parcela da inequação, o valor característico da resistência 

à flexão, proveniente das classes de resistência presentes na EN 338:2009, é afetado por diversos 

coeficientes.  

Os dois primeiros, kmod e ɣM, são fatores de segurança que visam minorar a capacidade resistente 

do elemento. Em contrapartida, os restantes coeficientes, ksys e kh, são favoráveis à capacidade 

resistente, embora sejam aplicados apenas em casos excecionais (EN 1995-1-1:2004). 

O coeficiente de modificação, kmod, reflete o efeito conjunto do teor de água com o período de 

atuação das ações na resistência do elemento de madeira. Por este motivo, o valor atribuído a este 

coeficiente (tabela 17) tem em conta a classe de serviço e a duração das ações. No caso de atuarem 

cargas de diferentes classes de duração, deve ser usada a de menor duração, ou seja, no caso de se 

considerarem o peso próprio e a sobrecarga de utilização, o valor de kmod deve ser de 0,80 ou 0,65. O 

segundo coeficiente, ɣM, é um fator de segurança devido a incertezas na quantificação das 

propriedades do material, e toma o valor de 1,3 para madeira maciça (EN 1995-1-1:2004). 

 

O Eurocódigo 5 introduz ainda o coeficiente representado por ksys com o valor de 1,1, válido para 

estruturas de pavimento constituídas por elementos igualmente espaçados e conectados 

transversalmente entre si - por exemplo através de tarugos ou pelo soalho (Ilharco, 2008). 

O último coeficiente apresentado pela norma, equação 9, visa afetar as vigas retangulares com 

altura inferior a 150 mm e massa volúmica até 700 kg/m3. O Eurocódigo 5 justifica um acréscimo de 

resistência, alegando que a resistência à flexão e à tração axial (este último não avaliado neste 

documento) é superior à das vigas utilizadas nos ensaios mecânicos da norma EN 338:2009 (efeito de 

volume) – que utiliza secções de 150 mm de altura para a estimativa dos valores característicos de 

referência.  

h – altura da secção [mm]; 

Tal como referido, o segundo estado limite último a avaliar segundo o Eurocódigo 5 é referente ao 

corte. Este critério é quantificado pelas tensões tangenciais atuantes que, evidentemente, estão 

associadas ao esforço transverso. A verificação da segurança passa novamente pela confirmação de 

que o esforço resistente é superior ao atuante, que se traduz na equação 10.  

Tabela 17: Valores de kmod (EN 1995-1-1:2004). 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 ቐ൬
150

ℎ
൰

0,2

1,3

  (9) 

𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑  ⇔  
𝑉𝑠,𝑑

𝐴𝑣

≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑 .
𝑓𝑣,𝑘

𝛾𝑀

. 𝑘𝑠𝑦𝑠 (10) 

Permanente
Longa 

duração

Média 

duração

Curta 

duração
Instantânea

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90

Classe de duração das cargas

Madeira 

maciça
EN 14081-1

Material Norma
Classe de 

serviço
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d – valor de cálculo da tensão ao esforço transverso [kN/m2]; 

Vsd – valor de cálculo do esforço transverso [kN], abordado no subcapítulo 4.2.3; 

Av – área transversal [m2] , abordado no subcapítulo 4.2.3; 

fv,d – valor de cálculo da resistência ao esforço transverso [kN/m2]; 

fv,k – valor característico da resistência ao esforço transverso [kN/m2]; 

Da mesma forma que para a flexão simples, o valor característico da resistência ao esforço 

transverso (EN 338:2009) é minorado por motivos de segurança, com os coeficientes referidos acima. 

A tensão atuante está, uma vez mais, dependente do modelo estrutural admitido para a estrutural, pelo 

que se remete ao subcapítulo 4.2.3 no qual é explorada essa temática. 

Comprovados estes dois parâmetros, está assegurada a segurança do vigamento a nível 

estrutural. Resta então analisar os dois critérios de comportamento estrutural expostos pelo Eurocódigo 

5, discutidos no subcapítulo que se segue. 

4.2.2.2 Estados limite de utilização 

O estudo dos estados limite de utilização (E.L.Ut.) é ligeiramente diferente dos estados limite 

últimos, na medida em que o parâmetro a avaliar (deformação e vibração) tem de cumprir um requisito 

quantificado pelo técnico responsável. Por outras palavras, ao invés dos E.L.U. onde o valor limite é 

dado pelo valor de cálculo de resistência aos diversos esforços, nos E.L.Ut. esse limite é estipulado 

consoante o critério de desempenho que o técnico ambiciona para a estrutura, dentro de um intervalo 

designado pelo Eurocódigo 5. 

Outro fator diferencial reflete-se na combinação de ações. Ao invés da combinação fundamental, 

recorre-se à combinação quase permanente para a verificação da deformação (EN 1995-1-1:2004). No 

caso das vibrações, não existe a necessidade de definir uma combinação de ações, visto ser 

independente desta escolha. Nota ainda para o facto de ser suprimida a verificação à deformação 

inicial, por se tratar de estruturas em serviço há largos anos – só faria sentido para construção nova 

ou, eventualmente, para novos elementos introduzidos durante a reabilitação. 

O primeiro passo para avaliar o estado limite de utilização referente à deformação, é estabelecer 

a combinação quase permanente de ações, expressa pela equação 11. Como é possível constatar, 

deixa de existir diferenciação entre ação variável principal e acompanhante: 

Prossegue-se então com a verificação do estado limite de deformação, definida pela equação 12. 

Para o Eurocódigo 5 esta limitação evita possíveis danos, tanto em termos funcionais (correto 

funcionamento das instalações prediais), como estéticos (aparecimento de fendas no reboco). A norma 

considera, para este critério, um valor limite pertencente ao intervalo entre L/300 e L/150, 

correspondendo a parâmetros de maior e menor desempenho, respetivamente 

 wfin – deformação final da viga [mm] 

wlim – valor limite para a deformação final [mm].  

𝐸𝑑 = 𝐸 ൛𝐺𝑘,𝑗  ;  𝑃 ;  𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖ൟ  j ≥ 1 ; i ≥ 1 (11) 

𝑤𝑓𝑖𝑛 ≤  𝑤𝑙𝑖𝑚    [mm] (12) 
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Partindo do princípio que as vigas de madeira não apresentam contraflecha (pressuposto inválido 

para estruturas de madeira lamelada colada, por exemplo), a deformação final de uma viga é dada pela 

equação 13.  

K – coeficiente referente às flechas elásticas, consoante o modelo estrutural (abordado no subcapítulo 
4.2.3); 

p – carga atuante de acordo com a combinação quase permanente [kN/m]; 

Emean,fin – valor final médio do módulo de elasticidade [kPa], calculado a partir do módulo de elasticidade 

médio (proveniente da EN 338:2009): 

Ainda assim, como as estruturas de madeira apresentam propriedades com valores que variam 

ao longo do tempo (por exemplo devido às variações do seu teor de água), o Eurocódigo 5 aplica um 

fator de minoração ao módulo de elasticidade (Emean) para o cálculo das deformações, equação 14.  

O coeficiente de deformação, kdef, representa o efeito decorrente da fluência para este material. 

Quanto mais alto for o valor do teor de água dos elementos (classe de serviço), maior será o seu 

impacto, tabela 18. Ou seja, como é visível nessa tabela, uma classe de serviço superior resulta num 

aumento do valor do coeficiente, originando uma redução da rigidez da viga e consequente fragilização 

da viga neste estado limite (maiores deformações). A EN 1995-1-1:2004 acrescenta ainda que, se a 

madeira for aplicada com teor de água perto da saturação, o valor a considerar para o coeficiente deve 

ser aumentado uma unidade. 

 

Finalmente, para concluir a análise estrutural, falta a verificação ao estado limite de utilização 

alusiva às vibrações. Uma estrutura de pavimento de madeira, para cumprir a normalização respeitante 

a uso residencial, necessita de satisfazer dois critérios impostos pela EN 1995-1-1:2004. Ambos os 

critérios, representados pelas equações 15 e 17, são limitadas por parâmetros de exigência de 

desempenho, novamente julgados pelo engenheiro responsável. No Eurocódigo 5 encontra-se um 

gráfico que expõe a relação recomendada entre os dois parâmetros. Ainda assim, Machado et al. (2009) 

adaptaram o formato do gráfico para a tabela 19, onde apresentam os valores de uma forma mais 

explícita. Podem ser adotados valores intermédios através de interpolações lineares: 

1 2 3

Madeira maciça EN 14081-1 0,6 0,6 2

Classe de serviço
NormaMaterial

Tabela 18: Valores de kdef (EN 1995-1-1:2004). 

Tabela 19: Parâmetros de desempenho, 
adaptado de Machado et al. (2009). 

a b Desempenho

0,5 150

1 120

2 80

4 50

     Melhor

𝑤𝑓𝑖𝑛 = 𝐾.
𝑝. 𝐿4

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛. 𝐼
 (13) 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛

1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓

 (14) 
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O primeiro critério demonstra que as vibrações de baixa frequência (inferiores a 8Hz) podem ser 

suprimidas, evitando deste modo uma investigação específica (EN 1995-1-1:2004). O parâmetro “a” 

limita o deslocamento vertical instantâneo máximo causado por uma força concentrada (F) aplicada 

num ponto qualquer da viga, definido pela equação 15.  

w – máximo deslocamento vertical instantâneo, causado por uma força concentrada F [mm]; 

a – parâmetro de desempenho [mm/kN] 

L – comprimento da viga [m]; 

(EI)l – rigidez do pavimento à flexão no eixo perpendicular à viga [Nm2/m]. 

Ao contrário do estado limite de deformação, o Eurocódigo 5 considera para este deslocamento 

uma rigidez à flexão conjunta das vigas com o revestimento. Em vez do valor do módulo de elasticidade 

da viga ser afetado pelo coeficiente kdef, é sugerido um incremento de 20% para englobar a componente 

do revestimento. Ainda assim, para um estudo meticuloso, é aconselhável a determinação dos valores 

reais da rigidez do pavimento, como executado no caso de estudo, já que o valor proposto pela EN 

1995-1-1:2004 tende a ser demasiado conservativo. 

Um fator a ter atenção é as unidades desta rigidez. Para obter o valor do deslocamento 

diretamente, em milímetros devem ser respeitadas as unidades apresentadas a negrito. Outra 

particularidade na verificação do estado limite de vibrações é a avaliação de uma faixa do pavimento 

correspondente a um metro quadrado, para ter em consideração o efeito benéfico das vigas adjacentes. 

Deste modo, o valor da rigidez do pavimento deve ser determinado através da proporcionalidade entre 

uma unidade de largura e a largura de influência da viga, equação 16.  

linf – largura de influência da viga [m]. 

Uma vez cumprida a primeira condição, prossegue-se com a verificação do critério seguinte, 

expresso na equação 17. Este, por sua vez, limita a velocidade de resposta a um impulso unitário (1 Ns) 

aplicado no ponto de maior impacto:  

v – velocidade de resposta a um impulso unitário [m/(Ns2)]; 

b – parâmetro de desempenho; 

 – coeficiente de amortecimento, com o valor de 1%; 

f1 – frequência fundamental de uma viga simplesmente apoiada [Hz] 

A frequência fundamental de um pavimento de madeira é dada pela equação 18, válida para vigas 

simplesmente apoiadas, suportadas em todos os quatro lados de um pavimento retangular.  

m – massa por unidade de área [kg/m2]. 

𝑤

𝐹
≤ 𝑎 ⇔  

1

48
×

𝐿3

ሺ𝐸𝐼ሻ𝑙

 ≤ 𝑎 (15) 

ሺ𝐸𝐼ሻ𝑙 = ሺ1,2. 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 . 𝐼ሻ. ሺ
1

𝑙𝑖𝑛𝑓

ሻ (16) 

𝑣 ≤ 𝑏𝑓1𝜉−1 [𝑚/ሺ𝑁𝑠2ሻ] (17) 

𝑓1 =
𝜋

2𝐿2
× ඨ

ሺ𝐸𝐼ሻ𝑙

𝑚
 (18) 
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Do lado contrário da inequação, a velocidade de resposta é calculada com a equação 19, sendo 

o número de modos determinados segundo a equação 20.  

n40 – número de modos com frequências naturais inferiores a 40Hz;  

(EI)b – rigidez do pavimento à flexão no eixo paralelo às vigas [Nm2/m]. 

A rigidez do pavimento à flexão no eixo paralelo às vigas é, novamente, referente ao sistema 

viga+revestimento. Neste caso, o papel do revestimento será muito mais significativo, já que é o eixo 

“fraco” da viga. Este parâmetro, à semelhança da rigidez na direção perpendicular, deve ser estimado 

para uma unidade de extensão, ou seja, para um metro de comprimento. 

Está, deste modo, concluída a avaliação estrutural de um pavimento tradicional de madeira 

segundo os Eurocódigos. Contudo, certos valores como as tensões atuantes, não são quantificados 

por estas normativas, sendo necessário ter o mínimo de conhecimento perante as leis de resistência 

de materiais para os determinar. Tendo isto em consideração, foi desenvolvido o subcapítulo seguinte, 

cujo intuito é completar a avaliação estrutural com os valores relacionados com o modelo estrutural. 

4.2.3 Modelo estrutural 

No presente capítulo exploram-se alguns princípios essenciais para concluir a avaliação dos 

critérios discutidos acima, que não são abordados pelos Eurocódigos. Trata-se da obtenção das 

tensões atuantes e da deformação das vigas, cuja determinação assenta nas propriedades de 

resistência dos materiais. 

No ambiente da construção civil, é de conhecimento geral que os modelos estruturais são 

baseados em princípios ideais. Esta simplificação deve-se à dificuldade na quantificação do 

comportamento de uma estrutura quando se encontra em serviço. Para precaver possíveis erros de 

projeto ou de construção, deve ser sempre adotada uma abordagem conservativa, tal como os 

Eurocódigos o fazem com os coeficientes de segurança implementados. 

Para o caso de vigamentos de madeira, sendo estes compostos por vigas de madeira orientadas 

na mesma direção, o modelo estrutural mais apropriado é o sistema de vigas simplesmente apoiadas. 

Ainda assim, são também apresentadas as equações para o modelo de vigas em consola, para 

englobar estruturas como varandas ou situações onde um dos apoios seja incapaz de sustentar a viga. 

Como primeiro parâmetro tem-se uma simplificação das expressões das combinações de ações 

apresentadas pelo Eurocódigo 5. Para tal considera-se que a estrutura está apenas sujeita ao efeito de 

uma sobrecarga, mais especificamente a sobrecarga de utilização. Como resultado, obtêm-se as 

equações 7a e 11a que representam o cálculo da carga atuante na estrutura de uma forma mais 

percetível. As equações 7a e 11a são alusivas à combinação de ações fundamental (E.L.U.) e 

𝑣 =
4ሺ0,4 + 0,6𝑛40ሻ

𝑚. ሺ𝑏. 𝐿ሻ + 200
 (19) 

𝑛40 = ቊቈ൬
40

𝑓1

൰
2

− 1 ൬
𝑏

𝑙
൰

4 ሺ𝐸𝐼ሻ𝑙

ሺ𝐸𝐼ሻ𝑏

ቋ

0,25

 (20) 
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característica (E.L.Ut.), respetivamente. Para além do mais, encontram-se também expressos nas 

expressões os coeficientes de segurança específicos para cada combinação.  

p – valor de carga [kN/m]; 

pppavimento – valor de carga referente às ações permanentes [kN/m]; 

qk – valor de carga referente à sobrecarga de utilização [kN/m] 

Quantificada a combinação de ações em cada viga, podem então ser calculadas as tensões 

atuantes. Para tal, é necessário determinar os esforços atuantes máximos com o auxílio das 

expressões referidas na tabela 20. Para as vigas simplesmente apoiadas, o momento fletor máximo e 

a deformação máxima ocorrem a meio vão, enquanto o esforço transverso mais elevado localiza-se 

nos apoios. Por outro lado, nas consolas, os esforços de flexão e transverso máximos situam-se no 

apoio, ao passo que a maior deformação acontece na extremidade não apoiada. 

 

Outra característica de um modelo estrutural é a tipologia da secção das vigas. Esta temática tem 

especial interesse no que toca ao cálculo do momento de inércia e das tensões atuantes a partir dos 

esforços supramencionados. Estuda-se, portanto, a hipótese de a secção das vigas ser quadrada, 

retangular ou mesmo circular. Admitir estas três tipologias torna-se uma necessidade a partir do 

momento que, em Portugal, se observam edifícios com qualquer uma.  

Foi considerado o pressuposto de que a geometria se mantém constante ao longo de todo o 

comprimento das vigas. Nos casos onde essa premissa não é cumprida, é aconselhável considerar a 

secção mais crítica. A tabela 21 resume o cálculo das propriedades dependentes da secção das vigas, 

nomeadamente a inércia à flexão (E.L.U. flexão e E.L.Ut. de deformação) e a área da secção 

transversal (E.L.U. de corte). 

 

 

Tabela 20: Esforços atuantes e deformações máximas dos modelos 
estruturais (Farinha & Reis, 1993). 

Modelo 

Estrutural

Flexão simples

Corte

Deformação

𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏.  𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 1,35 × 𝑝𝑝𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 1,5 × 𝑞𝑘    (7a) 

𝑝𝑐𝑜𝑚𝑏.  𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑝𝑝𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 0,3 × 𝑞𝑘 (11a) 
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No caso de o elemento apresentar fendas com alguma intensidade, deve ser preconizada uma 

correção da largura, equação 21, para ter em conta o aumento das tensões atuantes, no qual kcr tem o 

valor de 0,67 para madeira maciça (Machado et al., 2009):  

Por fim, estão reunidos todos os passos necessários para completar a fase de análise estrutural. 

A verificação dos critérios propostos pela EN 1995-1-1:2004 faz-se por meio da comparação entre os 

valores obtidos no presente capítulo com os valores limite expostos no capítulo 4.2.2. Esta analogia, 

efetuada elemento a elemento, permite detetar precisamente quais as vigas que não se encontram 

aptas para a reabilitação e, conforme esse resultado, definir a melhor estratégia para as consertar. 

Uma vez terminada a análise estrutural, fica concluída a descrição do procedimento completo a 

tomar em conta numa inspeção e avaliação estrutural de pavimentos de madeira antigos. O capítulo 

seguinte dedica-se então à metodologia adotada na campanha laboratorial.  

  

Tabela 21: Propriedades de secções (Farinha & Reis, 1993). 

Tipologia da secção
Retangular (bxh) 

ou Quadrada (b=h)
Circular

Momento de inércia 

(segundo o eixo do 

momento)

Área de corte

𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 . 𝑏 (21) 
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5 Campanha laboratorial realizada 
Como referido, foi efetuada uma campanha de ensaios laboratoriais no Instituto Superior Técnico. 

Esta teve como objetivo quantificar a massa volúmica e a tensão de rotura, bem como o módulo de 

elasticidade à compressão axial (paralela às fibras) da madeira, para prosseguir então com a análise 

desses resultados. Para tal, adotou-se a metodologia apresentada na norma ASTM D 143-94 (2000), 

tendo igualmente em consideração o estipulado pela norma EN 408:2010. Ambas especificam o 

procedimento para determinação de certas propriedades da madeira, embora a segunda caracterize 

os provetes com dimensões diferentes dos disponíveis. 

Este estudo enquadra-se no projeto de investigação TEC-TIMBER – Desenvolvimento de técnicas 

para o reconhecimento de propriedades de madeira estrutural em edifícios antigos, desenvolvido no 

ISEL-IPL e no IST-UL, no âmbito da caracterização de provetes de madeira, provenientes de diversos 

edifícios antigos em Lisboa. A finalidade desta campanha laboratorial é avaliar uma fração da totalidade 

dos provetes englobados nesse projeto, para que no futuro sejam incorporados numa extensa base de 

dados. 

Esta campanha laboratorial apresenta ainda o propósito de verificação da coerência do estudo de 

Henriques et al. (2011), demonstrado no subcapítulo 3.2. Em suma, serão disponibilizados os valores 

absolutos para complemento do projeto de investigação, enquanto que os desvios desses valores 

relativamente aos estimados segundo Henriques et al. (2011) são apresentados no subcapítulo 5.3, de 

modo a discutir a sua coerência.  

Uma breve analogia dos resultados obtidos com os valores apresentados pela classificação visual, 

norma EN 338:2009, será de igual modo discutida. Pretende-se apurar caso a expetável subestimação 

dos valores provenientes das classes de qualidade se verifica na prática, e perceber qual o desvio 

relativamente aos valores reais. 

A amostra analisada é composta por 30 provetes de ensaio, os quais originam 60 provetes 

pequenos, estes últimos alvos dos ensaios destrutivos (mais informação referente à distinção entre 

provetes encontra-se no subcapítulo seguinte). Esta amostra não é, porém, suficientemente grande 

para ser considerada uma base de dados significativa para retirar determinadas ilações, como 

correlações entre propriedades. Esse é o objetivo do projeto de investigação (no qual este estudo se 

engloba), onde a amostra estatística será bastante superior, de modo a compensar a dispersão 

expetável dos valores das propriedades da madeira (por ser um material natural). 

5.1 Provetes 

O processo de extração de provetes encontra-se esquematizado na figura 23. A partir de uma viga 

são retirados diversos provetes de ensaio, como por exemplo [10F (1.3.1)], figura 23-a), que, por sua 

vez, são divididos originando num provete médio e dois provetes pequenos, figura 23-b) [10F (1.3.1) 1 

e 10F (1.3.1) 2]. Enquanto os provetes médios destinam-se a ensaios semi e não-destrutivos, os 

provetes pequenos são alvo de ensaios destrutivos. O facto de serem dois provetes pequenos permite 
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a comparação dos resultados entre ambos, tomando-se como valor de resistência à compressão a 

média dos dois valores obtidos (permite de igual modo a rejeição dos que apresentem valores 

anómalos). As vigas originais foram, inicialmente, submetidas ao processo de classificação visual e 

identificadas como sendo de Casquinha (pinus Sylvestris, L.). 

Com interesse para o estudo apresentado neste capítulo, realça-se o ensaio de resistência à 

perfuração nos provetes médios e o ensaio de compressão axial nos pequenos. De destacar que os 

ensaios de resistência à perfuração já haviam sido previamente realizados, pelo que foram fornecidas 

as medidas resistográficas como resultado dos mesmos. Nesta campanha laboratorial, foram, então, 

realizados os ensaios de compressão axial em provetes em forma de prismas retangulares com bases 

quadradas de 25 mm de lado e 100 mm de comprimento. Estas dimensões correspondem às expressas 

na norma americana, ao passo que a norma europeia, ao invés de estabelecer dimensões para os 

provetes, impõe apenas que o comprimento ser 6 vezes maior que a menor largura (relação que não 

corresponde aos provetes pequenos, tal como expresso no início do capítulo). 

Tendo em consideração que a matéria-prima empregue neste estudo advém de múltiplas vigas, 

provenientes de diferentes edifícios, foi essencial definir uma diretriz para a identificação dos mesmos. 

Novamente recorrendo à figura 23, constata-se que cada provete é diferenciado por uma sequência de 

números e letras - tomando como exemplo o provete a sombreado: 10F (1.3.1), tem-se que o número 

fora do parêntesis referencia a edifício e a letra indica a viga. Dentro do parêntesis identifica-se o 

alinhamento dentro da viga: os dois primeiros algarismos correspondem à linha e coluna, 

respetivamente, considerando a secção transversal, e o terceiro à posição no comprimento da viga. 

Estes provetes foram acondicionados antecipadamente numa câmara com ambiente controlado, 

de modo a satisfazer os critérios de temperatura e humidade relativa de ambas as normas de 

referência. Enquanto a ASTM D 143-94 (2000) impõe somente um intervalo de temperatura de 20±3ºC, 

sob condição de a variação de humidade relativa a que o provete está sujeito seja mínima, a 

EN 408:2010 exige que a temperatura e humidade relativa do ar sejam de 20±2ºC e 65±5%, 

respetivamente. Ambas as normas foram cumpridas, uma vez que, à data dos ensaios, foi registada 

uma temperatura de 19,6ºC e uma humidade relativa de 70%. Porém, estas condições não se 

Figura 23: Esquema de identificação dos provetes: a) Numa viga; b) Num provete de ensaio. 
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encontram na sala onde foram realizados os ensaios, pelo que se tomaram as medidas preventivas de 

recolher da câmara apenas 10 provetes pequenos de cada vez, e de os armazenar em sacos selados. 

Com estas precauções minimiza-se o processo higrotérmico, ou seja, as trocas com o meio ambiente, 

mantendo os provetes nas condições ideais até serem ensaiados. 

Devido aos trabalhos de corte e aplainamento das faces dos provetes pequenos, as dimensões 

de referência variam ligeiramente. De modo a contemplar essas imperfeições, foi efetuado um 

levantamento geométrico de cada peça com recurso a uma craveira, assim como registado o valor da 

sua massa.  

Estes dados permitem calcular o valor da massa volúmica que, por sua vez, é fundamental para 

concretizar o objetivo da campanha laboratorial - a estimativa do valor da massa volúmica através da 

medida resistográfica é uma das correlações sugeridas por Henriques et al. (2009), sendo essencial o 

valor real para comparação. Por outro lado, segundo esse mesmo estudo, pode-se recorrer ao valor 

real de massa volúmica para estimar o valor de tensão de rotura à compressão axial. Esta etapa 

apresenta, por isso, um carácter fulcral para o sucesso da campanha laboratorial. Somente após este 

levantamento, é que os provetes pequenos foram submetidos ao ensaio de compressão axial. 

5.2 Ensaio de compressão axial 

O ensaio de compressão axial é um ensaio destrutivo que, tal como o nome indica, consiste na 

aplicação de uma força no eixo paralelo às fibras da madeira, até o material atingir a rotura. Este ensaio 

destrutivo tem em vista a validação da estimativa do valor de resistência de compressão axial segundo 

o ensaio de perfuração controlada, não-destrutivo. 

A prensa, nome atribuído ao aparelho em causa, regista simultaneamente a carga aplicada e a 

deformação a que a peça está submetida. Destes registos resulta um gráfico que relaciona o 

desenvolvimento da tensão atuante e a deformação correspondente – um exemplo deste gráfico para 

provetes de madeira encontra-se na figura 24: 

 

  

Figura 24: Gráfico tensão-deformação do ensaio à compressão axial. 
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A finalidade deste ensaio é obter os valores de tensão de rotura e do módulo de elasticidade 

estático. Visto que uma tensão é calculada através da divisão entre a carga atuante e a secção 

transversal inicial, a tensão de rotura corresponde ao valor máximo de carga atuante, tal como 

demonstrado na equação 22 (EN 408:2010). O módulo de elasticidade estático, equação 23 (EN 

408:2010), representa o declive do segmento linear do gráfico de tensão-deformação (exposto na figura 

24). O seu valor foi então conseguido através da função “slope (declive)” na folha de cálculo Excel, 

recorrendo aos valores desse segmento linear. 

 – tensão atuante [N/mm2] 

F – força atuante [N] 

A – secção transversal inicial [mm2] 

fc,0 – tensão de rotura à compressão axial [N/mm2] 

Ec,0 – módulo de elasticidade à compressão [MPa] 

l – comprimento inicial do provete [mm] 

(F2-F1) – incremento de carga no segmento linear do gráfico [N] 

A – área transversal [mm2] 

(w2-w1) – incremento de deformação no segmento linear do gráfico [mm] 

O equipamento utilizado para estes ensaios foi uma Lloyd LR 50K, figura 25, que apresenta uma 

célula de carga de 50 kN, suficiente para comprimir os provetes de madeira até à sua rotura. A norma 

ASTM D 143-94 (2000) identifica as possíveis superfícies de rotura que se podem manifestar no ensaio 

de compressão axial que, no entanto, não são abordadas neste estudo. De modo a otimizar os 

resultados obtidos foi seguido o conselho da norma americana, que adverte para a utilização de um 

apoio esférico em pelo menos uma das placas de compressão, distribuindo equitativamente a carga 

em toda a secção transversal. Estão, assim, reunidas todas as condições necessárias para a execução 

dos ensaios que são analisados de seguida. 

 

Figura 25: Ensaio de compressão axial: a) Prensa utilizada; 
b) Pormenor do provete. 
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5.3 Análise dos resultados 

 Os dados relativos a todas as medições efetuadas em laboratório encontram-se em forma de 

tabela no Anexo A. É possível verificar que o número de provetes apresentados não corresponde ao 

indicado inicialmente, o que se deve à presença de degradação, defeitos ou por estarem incorretamente 

identificados. Como é expetável, qualquer uma das normas admite apenas peças “limpas”, ou seja, 

livres de qualquer degradação ou defeito. Isto deve-se ao facto de as dimensões das peças serem 

diminutas e, consequentemente, qualquer fator de redução da qualidade da madeira resulte numa 

depreciação dos valores das propriedades. 

Como demonstração desta influência, realça-se o provete 10E (1.1.5), figura 26, o qual manifesta 

sinais de uma extensa degradação por caruncho pequeno, afetando o valor da tensão de rotura à 

compressão axial em quase 30%, comparativamente com a restante amostra. Outro provete de ensaio 

afetado é o 10F (2.2.3), no qual os dois provetes pequenos apresentam um desvio de aproximadamente 

30% no valor da tensão de rotura, consequência da presença de um furo de prego no primeiro provete. 

Por este motivo foi aceite apenas um provete pequeno como válido para análise. 

O provete de ensaio 3D (1.2.1) foi igualmente excluído, embora a causa seja ligeiramente 

diferente. Enquanto o provete 3D (1.2.1) 2 apresenta-se defeituoso, o 3D (1.2.1) 1 aparenta estar são, 

revelando-se como o único provete do edifício 3. Ou seja, sem termos de comparação é impossível 

concluir acerca da validade dos valores obtidos. Um último provete de ensaio foi descartado, 1M (2.1.4), 

por estar incorretamente identificado e, por conseguinte, não foi possível adquirir a medida 

resistográfica correspondente. 

A adicionar aos anteriores, juntam-se dois provetes pequenos, 10C (1.3.1) 2 e 4M (2.2) 1, cujos 

ensaios de compressão axial foram reprovados, uma vez que a leitura dos dados foi comprometida. 

Ainda assim, foram admitidos para o cálculo da massa volúmica, ficando o valor de tensão de rotura à 

compressão axial condicionado por apenas um provete pequeno, ao invés da média. Sendo assim, 

obteve-se um total de 22 provetes de ensaio (em que dois possuem o valor de tensão de rotura à 

compressão axial de apenas um provete pequeno) cujos dados se encontram válidos para a análise 

que se segue. 

Por fim, devido a erros informáticos, o programa de tratamento dos dados do ensaio de perfuração 

deixou de funcionar corretamente. Este inconveniente impossibilitou a incorporação de resultados 

referentes a quatro provetes, até uma futura resolução do problema.   

Examinando os dados de massa volúmica, observa-se uma grande variação de valores entre 

provetes pequenos. Em certos casos, provete 10G (1.2), esta diferença aproxima-se de 20%, valor que 

Figura 26: Provete 10E (1.1.5): a) Muito degradado; b) Pouco degradado. 
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é justificado pela natural variação de massa volúmica devido à maior ou menor taxa de crescimento do 

lenho. A figura 27 demonstra perfeitamente este fenómeno, na qual se observam valores discrepantes 

de massa para o mesmo tipo de provete de ensaio, consequência de uma maior densidade de anéis 

de crescimento na figura 27-b), comparativamente com a figura 27-a). Todavia, todos os valores de 

massa volúmica obtidos foram considerados adequados, já que a média entre os provetes pequenos e 

o valor dos provetes médios (provenientes de uma campanha laboratorial passada) são muito 

semelhantes, apresentando desvios inferiores a 10%. 

Outro aspeto constatado acerca da massa volúmica, é a sua evidente influência no valor da tensão 

resistente à compressão axial. Esta campanha laboratorial confirma então a afirmação expressa no 

estudo de Henriques et al. (2011), de que 75% da resistência à compressão é dada pela massa 

volúmica. A tabela 22 apresenta, na penúltima coluna os valores de tensão de rotura à compressão 

axial estimados a partir do valor real da massa volúmica, recorrendo à equação 3. Na última coluna 

está expresso o desvio percentual entre o valor real e o estimado, na qual se observa alguma dispersão 

de resultados. Porém, a média entre estes desvios apresenta o valor negativo de 1,28%, revelando-se 

bastante próximo do zero. Por conseguinte, conclui-se que esta estimativa, embora não tão precisa, é 

bastante exata. 

Para além do mais, como indicado no início do capítulo, esta campanha laboratorial apresenta 

igualmente o objetivo de validação das correlações respeitantes às medidas resistográficas, incluídas 

nesse mesmo estudo de Henriques et al. (2011). As equações 2 e 4 foram então aplicadas, com o 

propósito de comparar os valores de massa volúmica e tensão resistente à compressão axial reais, 

com os estimados pelo ensaio de perfuração controlada. A perspetiva para esta analogia era bastante 

otimista, uma vez que os provetes em ambos os estudos derivam de madeira de espécies resinosas, 

nomeadamente Pinho bravo e Casquinha e, também, pelos resultados da estimativa anterior. 

Recorrendo novamente à tabela 22, percebe-se que os desvios referentes às estimativas das duas 

propriedades através da medida resistográfica apresentam resultados dentro do mesmo intervalo de 

valores, entre 0 e 30%. À semelhança da correlação anterior, os resultados manifestam uma dispersão 

considerável, que não pode ser desprezada. No entanto, a diferença está na exatidão dos resultados, 

já que os valores médios dos desvios sobem para cerca de 15%. Não sendo tão próximo do zero como 

o anterior, o facto de este valor ser positivo demonstra que as equações expressas por Henriques et 

al. (2011) encontram-se do lado da segurança e são, por isso, conservativas no que toca à segurança 

estrutural. 

Figura 27: Comparação da massa entre as duas peças: a) 10G (1.2) 1; b) 10G (1.2) 2. 
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Tabela 22: Resumo dos resultados da campanha laboratorial. 

- - [%] [%] [N/mm²] [%]

14,49% 15,30% -1,28%

29,31

27,62 33,49

37,83

54,57 13,66%

46,23

46,25

-3,17%

-2,09%

Massa volúmica Tensão de rotura à compressão axial

Desvio

[kg/m³]

629,08

623,48

622,26

Identificação 

do provete Real

Estimativa 

com valor 

resistográfico

47,44

47,75

611,70

616,10

613,81

427,58

428,36

545,04

547,54

439,83

438,35

418,36

432,72

440,26

473,54

455,80

476,12

457,74

437,88

617,80

589,18

643,54

648,16

679,75

497,60

496,04

511,63

509,22

399,71

403,74

511,35

512,58

412,06

392,16

549,91

590,02

613,83

585,19

613,76

628,35

609,36

476,13

650,24

35,78

37,45

49,02

49,38

38,48

48,17

53,63

49,88

47,96

32,85

23,92%

26,66%

28,28%

19,08%

25,74%

24,23%

24,88%

51,07

47,70

47,22

47,12

29,84

34,52

33,02

34,74

33,18

26,61%

34,70%

15,40%

3,53%

11,83%

29,14%

32,80%

14,80%

43,80

45,42

43,47

45,42

46,41

45,12

36,06

47,90

45,69

49,90

41,07

9,23%

10,75%

32,76

40,20

38,31

28,45

30,86 10,49%

36,43

37,75

37,54

28,26

28,61

31,50

44,32

36,56

-2,62%

-3,24%

8,56%

-1,00%

7,91%

-21,22%

-21,49%

-21,28%

5,33%

8,63%

6,29%

0,57%

5,30%

0,28%

-0,15%

-1,34%

-6,80%

-18,07%

-8,51%

1.3.1

1.3.4

1.3.3

1.3.6

1.3.4

45,28

45,57

45,42

32,76

32,81

40,74

40,91

33,59

8,03%

9,39%

19,46%

18,91%

16,96%

17,04%

6,52%

5,75%

6,18%

6,38%

6,31%

10,54%

40,67

47,56

37,47

Estimativa 

com massa 

volúmica

Desvio

Média

2.1

2.2

3.3

2.1

2.2

2.1

2.2

3.2

3.3

4R

4Q

7D

18,14%

8,00%

31,83%

26,97%

26,08%

21,73%

13,96%

31,06

31,70

37,72

1.2

1.2

12,68%

6,17%

1,25%

-3,03%

Real

2.1.5

2.1.7

2.4.3

[N/mm²]

2,25%

3,81%

8,46%

Estimativa 

com valor 

resistográfico

Desvio

Identificação 

da viga

10B

10C

10E

10F

10G

4M

1.1

1.2

1.4
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Essa discrepância entre os valores médios dos desvios pode muito bem ser justificada. A 

estimativa da tensão de rotura à compressão axial através da massa volúmica correlaciona diretamente 

uma propriedade da madeira com outra - à semelhança do que sucede na norma EN 384:2004 na qual 

são expressas diversas relações entre certas propriedades físico-mecânicas da madeira. Em oposição, 

as estimativas com a medida resistográfica fornecem valores de propriedades globais da madeira 

(neste caso do provete), tendo por base uma técnica de diagnóstico localizada, ficando desde logo 

sensíveis à escolha do local do ensaio. 

Nota ainda para a presença de desvios negativos para a estimativa do valor de tensão de rotura 

à compressão axial segundo a medida resistográfica. Apesar de irem de encontro à perspetiva 

conservativa, o reduzido número de provetes em causa (3 provetes de ensaio) e a expressão dos seus 

valores (aproximadamente -3%), tornam esta observação irrelevante. 

Por fim, para efeitos de referência, foram analisados os valores pressupostos pela EN 338:2009. 

Como indicado, as vigas foram submetidas à classificação visual, processo que atribuiu a classe de 

qualidade SS à totalidade das vigas, excetuando a 4R, que foi considerada GS. Estas classes, 

recorrendo à norma NP EN 1912:2013, correspondem às classes de resistência C24 e C16, 

respetivamente, cujos valores característicos de resistência à compressão axial e de massa volúmica 

encontram-se expostos na tabela 23. Apresentam-se também os valores médios dessas propriedades 

referentes aos provetes de cada classe, juntamente com os desvios que estes apresentam 

relativamente aos da norma EN 338:2009. 

 

Como seria expetável, a norma subestima as propriedades da madeira, assumindo valores até 

cerca de metade dos reais, como no caso da resistência à compressão axial. Quando posto nesta 

perspetiva, poder-se-ia considerar que esta depreciação é exagerada, tendo em conta que os valores 

da EN 338:2009 são posteriormente afetados pelos coeficientes de segurança (aumentando ainda mais 

a diferença). A verdade é que esta analogia é inválida pelo simples facto destes valores não 

corresponderem exatamente às mesmas propriedades. Enquanto a norma tem em mente elementos 

estruturais de grandes dimensões, com todos os defeitos implícitos, para esta campanha laboratorial 

foram escolhidos provetes de escala muito menor e isenta de qualquer defeito. Para além do mais, são 

comparados valores característicos com valores médios, e não os correspondentes ao 5º percentil. 

O módulo de elasticidade não é examinado por esta análise de resultados, uma vez que a norma 

EN 338:2009 define valores para o módulo de elasticidade à flexão, que não correspondem aos obtidos 

laboratorialmente. Assim sendo, a falta de valores de referência dificulta a interpretação dos resultados. 

   

Tabela 23: Valores de resistência característica à compressão axial e de massa volúmica. 

Classe de resistência C16 C24 C16 C24 C16 C24

fc,0 [N/mm2] 17 21 32,80 43,57 48,18% 51,80%

ρmean [kg/m3] 370 420 427,97 600,48 13,54% 30,06%

Média dos provetes DesvioEN 338:2003
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6 Inspeção, diagnóstico e análise 
estrutural de um caso de estudo 
Para testar a viabilidade da metodologia desenvolvida no capítulo 4, procurou-se um caso de 

estudo cujas características correspondessem às impostas no título da dissertação. O objetivo é 

acompanhar passo a passo esse processo aplicado a um edifício, escrevendo uma memória descritiva 

dos trabalhos realizados, das dificuldades encontradas e a resolução das mesmas. 

6.1 Apresentação do edifício 

Trata-se de um antigo palacete que se encontra em fase de reabilitação com vista à sua adaptação 

para oito habitações, distribuídas ao longo de quatro pisos.  

Datado de finais do século XIX, foi neste palacete que habitou o primeiro visconde da Falcarreira 

- Pompílio Augusto Gonçalves de Azevedo Franco. Aspetos mais específicos acerca da sua localização 

e principais características estruturais e arquitetónicas são apresentados de seguida. 

6.1.1 Localização 

O edifício em questão situa-se em Lisboa, na freguesia de Santo António, mais precisamente no 

gaveto entre a rua do Salitre nº 134-138 e a rua do Vale do Pereiro nº 1, figura 28. Localizada no centro 

da área metropolitana da cidade, entre o Largo do Rato e o Marquês de Pombal, esta habitação 

pertence a uma zona muito tranquila, ainda que central, de um bairro focado essencialmente na 

habitação. Estas são as principais características que impulsionam esta rua a posicionar-se como a 

mais cara de Portugal, segundo um estudo levado a cabo pela entidade promotora imobiliária Idealista 

[W4]. 

A reabilitação deste palacete visa sobretudo o mercado de luxo. A adoção de materiais de elevada 

qualidade, respeitando a construção e arquitetura existentes, são atributos que se refletem na qualidade 

Figura 28: Envolvente do edifício em estudo [W3]. 
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e custo das habitações. A caracterização deste imóvel encontra-se no capítulo seguinte, no qual se 

expõem as principais componentes estruturais e arquitetónicas que o definem. 

6.1.2 Caracterização estrutural e arquitetónica 

O edifício, erguido nos finais do século XIX, encontra-se dentro dos padrões definidos para o 

período de construção Pombalino, motivado pelo abalo sísmico de 1755. Com o intuito de reconstruir 

a cidade de Lisboa, foi desenvolvida uma nova técnica de construção idealizada para dotar os edifícios 

de resistência às forças horizontais de futuros terramotos [W1]. Desta época resultam edifícios de 

elevada qualidade em termos estruturais, já que as consequências da catástrofe permanecem recentes 

na memória das pessoas.  

De entre as características arquitetónicas destaca-se, pelo exterior (figura 29-a), a fachada regular 

caracterizada pelos grandes e numerosos vãos de janelas compostos por pequenas varandas 

protegidas com guardas em ferro forjado [W5]. Sobre a entrada principal encontra-se, como peça 

central, um frontão triangular que assenta na cornija. 

No interior (figura 29-b) o foco pertence às divisões com áreas e pés-direitos generosos, assim 

como para os salões nobres, dispostos ao longo da fachada, de onde sobressaem os tetos trabalhados 

em ornatos de estuque. A entrada em pedra encaminha para a caixa de escadas, na qual se pode 

apreciar uma claraboia com a moldura igualmente requintados [W5]. Outro aspeto icónico da 

construção nesta época são os arcos e abóbadas espalhados ao longo do piso térreo. 

Em termos estruturais realça-se a estrutura de paredes portantes de alvenaria de pedra na 

periferia do edifício e o recurso ao frontal na maioria das paredes interiores, enquanto nas restantes 

paredes encontra-se aplicada a técnica do tabique simples. Esta última, apesar de ser considerada 

uma parede não estrutural no mundo da construção civil, apresenta uma resistência considerável, 

sobretudo para ações verticais, tal como comprovado por Pires et al. (2016). Este sistema 

tridimensional de paredes com maior ou menor resistência serve de mecanismo de contraventamento 

que confere uma boa ductilidade, permitindo uma melhor resistência sísmica [W1].  

  

Figura 29: Ilustração do edifício [W5]: a) Fachada; b) Interior. 
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6.2 Caracterização da divisão de estudo 

Uma vez descritos os aspetos gerais do edifício, prossegue-se com a caracterização 

pormenorizada da divisão alvo de estudo. Como descrito ao longo deste documento, a caracterização 

de um vigamento de madeira abrange desde o levantamento geométrico até à avaliação do seu estado 

de preservação. De modo a evitar uma extensa descrição, foi aplicada a ficha de inspeção a cada um 

dos seus elementos, processo que permitiu a otimização da mesma até ao resultado final – apresentado 

no Anexo B. Antes de prosseguir com essa etapa, é apresentada uma breve introdução, onde se 

abordam temas como a escolha do vigamento de uma divisão em específico e as condições em que 

este se encontrava. 

O pavimento em questão, parte dele apresentado na figura 30, composto por 17 vigas, pertence 

ao terceiro e último piso do edifício. Embora se encontre imediatamente por debaixo da cobertura, este 

não apresenta quaisquer sinais, presentes ou passados de acumulação de água, já que a incorreta 

impermeabilização da cobertura é uma anomalia comum em edifícios antigos. À data da realização dos 

ensaios in-situ a cobertura original da habitação já havia sido substituída por uma cobertura metálica 

temporária. Nesta altura é expectável que as condições ambientais encontradas não correspondam 

integralmente às condições reais no interior de uma habitação. 

A escolha deste, em detrimento dos restantes pavimentos do antigo palacete, deriva do facto de 

ser o único que se encontrava totalmente acessível e sem qualquer intervenção. Posto isto, encontram-

se reunidas as condições perfeitas para a correta classificação visual e execução dos ensaios. A 

escolha pela manutenção do soalho nas restantes divisões enquadra-se numa medida de segurança 

para os trabalhadores e permite a preservação das vigas a manter. 

6.2.1 Ficha de inspeção 

No presente capítulo procura-se recolher toda a informação relativa ao vigamento para então 

proceder à análise estrutural. Como referido, foi seguida a ficha de inspeção que se reparte no estudo 

preliminar e no estudo detalhado. O primeiro é referente à divisão já mencionada, o segundo é aplicado 

a cada viga do pavimento. Para não tornar esta memória descritiva algo repetitiva, será apenas 

discutido este processo para uma viga, referenciando outras quando se achar pertinente. No entanto, 

Figura 30: Parte do pavimento alvo dos estudos. 
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as fichas de inspeção de cada elemento foram devidamente preenchidas e disponibilizadas no Anexo 

B. 

6.2.1.1 Primeira parte – estudo preliminar 

Com a localização espacial já referida no capítulo 6.1.1, resta apenas indicar o enquadramento 

temporal. A campanha de inspeção, incluindo todos os ensaios, teve data de início a 16 de maio e 

perdurou durante três dias úteis. Tendo em conta que foi analisada apenas uma divisão, atribuiu-se a 

letra “A”, para referência no estudo detalhado. Após o desenho de um esboço do pavimento, foram 

ordenadas as 17 vigas que o compõem segundo o sentido cardeal Oeste-Este.  

Ao comparar o projeto de reabilitação com a estrutura existente, identificou-se uma alteração de 

carácter estrutural – a demolição de uma parede divisória que apoia a viga central em todo o seu 

comprimento, originando numa divisão com maior largura. À primeira vista esta opção de projeto não 

deve acarretar grandes consequências no comportamento estrutural, uma vez que esta mudança afeta 

somente a vibração. 

O passo seguinte consiste no apuramento das dimensões do vigamento, definidas pela largura e 

o comprimento de 5,85 e 4,8 metros respetivamente. O registo dos espaçamentos entre elementos é 

também um dos parâmetros a executar nesta primeira parte da ficha de inspeção. A título 

exemplificativo foram obtidas, para a viga 4, as distâncias de 26,5 e 22,0 cm, face a face, às vigas 3 e 

5 respetivamente – apresentam-se os valores da quarta viga por ser esta a escolhida para caracterizar 

no estudo detalhado. 

Com o projeto arquitetónico da reabilitação já desenvolvido, torna-se simples reconhecer que a 

finalidade desta divisão é para fins habitacionais, assim como todas as restantes (excluindo o piso 

subterrâneo). No que toca às condições ambientais do local, foram obtidas através de várias leituras 

do termo-higrómetro, com um intervalo de aproximadamente uma hora. Nesse âmbito, resultaram os 

valores médios de 19,7ºC para a temperatura e de 52,2% para a humidade relativa. Uma outra 

característica a identificar é a espécie da madeira presente, no qual se recorreu à tabela 3 para a 

assumir como de Casquinha.  

Por fim, para completar a primeira parte da ficha de inspeção, resta apenas assinalar que as vigas 

são retilíneas no comprimento e apoiam do lado norte numa parede de frontal, enquanto do lado oposto 

assentam sobre uma parede resistente de alvenaria (parede exterior do edifício). 

6.2.1.2 Segunda parte – estudo detalhado 

Como exposto anteriormente, foi designada a viga número quatro para descrever esta parte da 

ficha de inspeção. O motivo para tal preferência está no tipo de degradação biológica “fora do normal”, 

perfilando-a como o melhor caso de estudo disponível. Foi necessário proceder a uma limpeza da 

superfície de cada um dos elementos, com recurso a uma grosa, para expor os defeitos neles 

presentes. 

No espaço designado da ficha, desenhou-se um esquema da secção transversal e anotaram-se 

as respetivas dimensões – 8,5 cm de base e 18,5 de altura, constantes ao longo do comprimento. 
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Identificaram-se ainda as duas secções críticas, definidas no capítulo 4.1.2, sendo uma condicionada 

pelos defeitos a meio vão e outra, a mais atacada por agentes lenhívoros, ligeiramente a norte.  

Seguem-se os critérios da classificação visual que, para a espécie em questão, referem-se à 

percentagem de nós marginal e total, inclinação do fio e taxa de crescimento. Como nenhum destes 

resulta de medições diretas, foram apenas colhidos todos os dados necessários para uma futura 

examinação. Quer-se dizer com isto, que se completou o esquema da secção da viga com a área 

superficial ocupada pelos nós, e as respetivas extensões, conforme a figura 31, contabilizaram-se 14 

anéis de crescimento num comprimento de 4 cm e mediram-se os parâmetros definidos para o fio 

inclinado: BC e AC com os valores de 0,54 e 12,28 cm, respetivamente.  

Findado o levantamento dos defeitos das vigas, o foco prossegue para a degradação biológica. 

Com a inspeção visual da segunda secção crítica (condicionada agora pela intensidade do ataque 

biológico), distinguiram-se sinais de deterioração por fungos de podridão e caruncho grande, 

simultaneamente. Uma eventual justificação para esta “conjugação” deve-se a um pontual incremento, 

a uma dada altura, do teor de água no interior da viga, que originou a degradação por fungos de 

podridão. Por sua vez, com a retoma das condições ao estado normal, foi impedido o desenvolvimento 

do ataque, ficando restrito a uma zona limitada. Entretanto, com a redução da massa volúmica nesse 

local (consequência do ataque por fungos de podridão), o caruncho encontrou uma fonte de 

alimentação. Esta premissa justifica igualmente o porquê das galerias de caruncho se restringirem 

apenas ao local afetado pelos fungos de podridão. 

O número mínimo de cinco ensaios com o humidímetro superficial foram respeitados (no caso da 

viga número quatro realizaram-se sete), ao passo que em profundidade foram obtidos sempre dois 

valores. Estas medições resultaram nos valores médios para o teor de água superficial de 10,3% e em 

profundidade de 11,8%, comprovam a ausência de condições necessárias para o desenvolvimento do 

ataque por fungos de podridão (> 20%), ou seja, o ataque não se encontra ativo. 

Figura 31: Área superficial 
ocupada pelos nós 
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A degradação descrita localiza-se no canto inferior esquerdo da secção da viga, tal como 

representado na ficha de inspeção. Dado o pequeno progresso do ataque, foi considerada uma redução 

da área transversal nessa extremidade, com a profundidade de degradação a atingir 0,8 centímetros 

no vértice. Esta foi avaliada pela cravação de um objeto cortante, uma vez que o ensaio de perfuração 

controlada não era exequível nas faces inferiores das vigas. Nas restantes faces da madeira não se 

verificaram sintomas de ataques por agentes lenhívoros, suspeita confirmada pela ínfima penetração 

do objeto cortante, de uns meros milímetros. A secção efetiva deriva da depreciação de um centímetro 

à altura original da viga – sempre que se evidenciava degradação nas arestas, considerou-se um 

decréscimo da altura da secção, equivalente à profundidade de degradação, por ser uma medida 

conservativa.  

Finalmente, recorreu-se ao equipamento de perfuração controlada. Relativamente aos ensaios de 

resistência à perfuração número 7 e 8, cujas direções foram delineadas no esquema da secção, vêm 

novamente demonstrar que o interior da viga se encontra livre de deterioração. Os perfis resistográficos 

decorrentes destes ensaios e das restantes vigas estão disponibilizados no Anexo C. 

Os dois capítulos que se seguem são destinados a explorar alguns dados provenientes da 

inspeção e diagnóstico dos demais elementos do vigamento, que apresentam interpretações 

interessantes. As características a examinar são a degradação das vigas, por meio dos ensaios de 

perfuração controlada e a qualidade da madeira empregue, através da classificação visual. 

 

6.2.2 Análise de perfis resistográficos  

No presente capítulo expõem-se alguns perfis resistográficos mais peculiares, dos quais se podem 

retirar algumas ilações acerca da deterioração dos elementos. Estes servem apenas para 

complementar as delimitações das secções efetivas de cada elemento, processo que foi avaliado in-

situ com recurso a um objeto cortante. 

Numa observação pelo piso inferior ao vigamento, denotou-se a presença de sinais de degradação 

por caruncho nas faces inferiores das vigas, superfície de difícil avaliação derivado da falta de 

acessibilidade pelo piso inferior. Esta é, como expresso no capítulo 2.2.3, uma das mais-valias do 

ensaio de resistência à perfuração, já que executado na vertical permite avaliar essa zona. O perfil 

resistográfico número 9 da viga 5, figura 32, serve como um bom exemplo pois demonstra uma zona 

de madeira sã de cerca de 17,5 cm, em discordância com os 18,0 medidos como altura da secção. O 

mesmo acontece com as vigas 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16 e 17 em que os últimos 5 mm apresentam uma 

resistência à penetração quase nula, sendo por isso excluídos da secção efetiva. 
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Apesar das vigas aparentarem um elevado estado de conservação, verificou-se que o número de 

elementos afetados pelo ponto anterior é ainda considerável. Constatou-se ainda que todas estas vigas 

tinham sarrafos para nivelação do teto no piso inferior. Estas peças, provavelmente produzidas a partir 

de madeira de qualidade inferior, propiciam o desenvolvimento de colónias de caruncho que 

progrediram lentamente para a viga. Estes calços são também inconvenientemente alcançados pela 

agulha no ensaio de perfuração, pelo que é necessário ter essa atenção no tratamento desses dados. 

Outra perspetiva que os perfis resistográficos fornecem, é a avaliação do interior das vigas. Estes 

revelam aspetos que são ocultos numa observação da superfície dos elementos. Na viga 12 é expetável 

a existência de um nó na face inferior da viga, uma vez que o perfil resistográfico número 24, figura 33, 

demonstra valores muito elevados de resistência à perfuração no final. No entanto, este resultado não 

trouxe consequências para a classificação visual pois esta foi avaliada numa outra zona (secção) que 

não corresponde à do ensaio.  

O mesmo se pode expectar da viga 9, da qual derivou o perfil número 17 exposto na figura 34, no 

qual a comparação entre os valores do final com os da restante secção, permite chegar à mesma 

conclusão. Em contrapartida, este perfil denuncia ainda a existência de fendas no interior do elemento, 

visto que a agulha trespassou duas zonas em que a resistência à sua perfuração é nula. Neste caso, 

constatou-se que a superfície da viga evidencia fendas, sendo uma delas de dimensão considerável, 

ao longo do comprimento – com abertura média de 7 mm. Foi então considerado o coeficiente kcr de 

0,67 a aplicar à largura na definição da secção efetiva, para ter em conta a diminuição das tensões 

resistentes. 

Figura 32: Perfil resistográfico vertical da viga 5. 

Figura 33: Perfil resistográfico horizontal da viga 12. 
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Conclui-se assim a análise dos ensaios de perfuração controlada referentes ao caso de estudo. 

Num apanhado geral, as vigas encontram-se num bom estado de conservação, tendo-se identificado 

casos muito pontuais de degradação biológica. Ficou também demonstrado que esta técnica de 

diagnóstico não permite meramente a avaliação a nível de ataque por agentes xilófagos, uma vez que 

foram identificados dois atributos da madeira (nós e fendas) que originaram extremos nos perfis 

resistográficos. O capítulo seguinte apresenta a mesma ideologia, na medida que são explorados 

diversos casos para a avaliação dos defeitos, embora no âmbito da classificação visual. 

6.2.3 Classificação visual 

O tratamento da informação que concerne à classificação visual, recolhida na segunda parte da 

ficha de inspeção, é exposto no presente capítulo. Esta avaliação tem como objetivo a atribuição de 

classes de qualidade, consoante a metodologia apresentada no subcapítulo 3.1. 

Para avaliar a percentagem de nós na secção, é fundamental definir o desenvolvimento dos 

mesmos em profundidade, partindo da superfície visível dos nós. Esta transição está demonstrada na 

figura 35, na qual se percebe da existência de dois nós. Um no canto superior direito, onde facilmente 

se percebe o andamento, e um segundo que se presume ter a orientação desenhada no esquema da 

figura 35-b). Esta dedução baseia-se no facto de um nó apresentar sempre uma “entrada” e uma “saída” 

na secção transversal da viga. Foi com base nesta ideia que resultou a ligação entre os dois cortes de 

nó, figura 35-a), observados na lateral direita e na face inferior da viga (visível com auxílio de uma 

máquina fotográfica). Por sua vez, a interceção entre os eixos dos dois nós permite localizar a medula 

original da árvore que, para o caso em questão, situa-se “fora” da viga. 

Recorrendo a um programa de desenho computacional, como o AutoCAD, o cálculo das 

percentagens marginais e totais dos nós (KAR) torna-se bastante simplificado, tendo sido obtidos os 

valores de 1/3 e 1/9, respetivamente – ambos dentro dos limites da classe de maior qualidade da 

Casquinha, SS. 

Figura 34: Viga número 9: a) Perfil resistográfico vertical; b) Fotografia. 
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  A fim de avaliar o fio inclinado, determinou-se a divisão entre o desvio (BC) e o comprimento 

deslocado (AC) – de 0,54 e 12,28 cm, respetivamente. O resultado obtido de 1/23, encontra-se dentro 

do limite para a classe de qualidade SS. 

A taxa de crescimento, calculada dividindo os 40 mm pelos 14 anéis de crescimento, corresponde 

à largura média dos anéis de crescimento de 2,86 mm. Mais uma vez, este valor situa-se dentro da 

restrição para a classe de qualidade SS. 

Com todos os parâmetros dentro dos limites mais restritos, conclui-se que a viga número quatro 

pertence à classe de qualidade SS. O mesmo se pode afirmar para a generalidade das vigas, excluindo-

se desta classe as vigas número 3, 7 e 17 – cuja classificação visual ditou a classe de qualidade GS. 

As vigas número 7 e 17, figura 36-a) e 36-b) respetivamente, por apresentarem nós com uma elevada 

expressão na secção transversal enquanto a viga número 3 chumbou no requisito da taxa de 

crescimento.  

O processo de determinação dos KAR marginal e total é agora descrito para uma segunda viga. 

A razão passa pela diferente abordagem adotada, que a torna num caso de estudo relevante.    

Figura 35: Caracterização dos nós da viga número 4: a) Cortes de nós; b) 
Desenvolvimento dos nós; c) Área ocupada pelos nós na secção transversal. 

Figura 36: Nós de elevada expressão: a) Viga número 7; b) Viga número 17. 
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A viga número 9 merece destaque por apresentar duas secções distintas que, à primeira vista, 

era difícil a identificação da mais crítica. Procedeu-se ao levantamento dos nós em ambas as secções, 

resultando no esquema da secção transversal apresentado pela figura 37, na qual cada cor 

corresponde a uma secção. Considerou-se a presença da medula no interior do elemento, o que 

justificaria o elevado número de nós na superfície da viga. Esta suposição deriva do facto de que, na 

zona sombreada a cinzento, existirem apenas três cortes de nós. Ou seja, o número ímpar de cortes 

de nós contraria o princípio de que cada nó apresenta uma entrada e saída na superfície da viga. 

Quando determinados os KAR marginal e total correspondentes, constatou-se que cada uma das 

secções era condicionante num dos parâmetros, embora pertencendo em ambos os casos à classe de 

qualidade SS.  

A classificação visual das restantes vigas apoiou-se sobre os mesmos fundamentos aqui 

expostos. Os resultados inerentes a este processo encontram-se nas fichas de inspeção e diagnóstico 

para cada viga, expostas no Anexo B. Resta apenas relembrar que a classe de qualidade SS 

corresponde à classe de resistência C24 enquanto a GS equipara-se à C16 (NP EN 1912:2013). 

6.3 Análise estrutural 

Concluída a etapa de inspeção e diagnóstico, termina o trabalho em campo. O passo seguinte na 

avaliação do vigamento é a análise estrutural, tendo em conta toda a informação exposta até este 

ponto. 

Tendo em consideração às condições ambientais médias no local, retratadas pela humidade 

relativa de 52% e temperatura 19,7ºC, foi atribuída a classe de serviço 1. Naturalmente que será de 

esperar uma humidade relativa um pouco superior, a partir do momento que a reabilitação termine e as 

divisões estejam seladas (reduzindo a ventilação). Ainda assim foi admitida válida a classe de serviço 

1, normalmente atribuída para “ambientes interiores com aquecimento”. O resultado desta escolha 

traduz-se na atribuição do valor 0,6 para o coeficiente kdef e 0,8 para o kmod. Os valores de humidade 

relativa e temperatura refletem, segundo as curvas de equilíbrio higrotérmico apresentadas no capítulo 

Figura 37: Secção 
transversal hipotética 

da viga número 9. 
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3.4.2, num teor de água aproximado de 10% - sensivelmente o valor encontrado em obra (tendo em 

conta que são curvas teóricas), como demonstrado pelas fichas de inspeção no Anexo B. 

O passo seguinte é designar valores às cargas atuantes. Em relação às cargas permanentes, foi 

consultado o mapa de acabamentos da obra para uma análise mais pragmática, evitando adotar valores 

inapropriados. Para a divisão em questão, interessa perceber que servirá como futura sala de estar e 

o pavimento consistirá num soalho flutuante de madeira de pinho de Riga, assente sobre painéis OSB 

(Oriented Strand Board) com 22 mm de altura. Resta adicionar a este acabamento, o isolamento 

térmico e acústico Termolan, com 60 mm de altura, assim como o teto falso em gesso cartonado do 

piso inferior. 

Em termos analíticos, para as placas OSB recorreu-se a fichas técnicas de fornecedores, de onde 

se retirou o valor da massa volúmica de 6,18 kN/m3 (630 kg/m3 – [W6]), e também ao Eurocódigo 1 que 

referencia um valor superior, de 7 kN/m3 (NP EN 1991-1-1:2009) – foi adotado o segundo valor por ser 

mais condicionante. No caso do soalho flutuante a fonte foram as Tabelas Gerais de Farinha & Reis 

(1993) que aconselham a utilização do 0,20 kN/m2 como referência para a sua carga. À lã de isolamento 

foi possível adquirir o valor exato da massa volúmica de 0,69 kN/m3 (70 kg/m3 – [W7]), proveniente da 

ficha técnica do fornecedor adjudicado para a obra (já estava aplicado em alguns dos pavimentos). 

Finalmente, Fontes (2011), na investigação para a sua dissertação no tema de tetos falsos suspensos 

em gesso cartonado, propõe o valor de 0,10 kN/m2 (10 kg/m2) para a carga inerente a uma solução 

composta pelas placas de gesso cartonado, dupla estrutura metálica e iluminações. 

Conforme já mencionado, o peso próprio das vigas é obtido através da massa volúmica 

proveniente da classe de resistência, multiplicando pelas dimensões nominais – foi utilizada a secção 

original de cada viga para majoração das cargas. À exceção deste, todas as restantes cargas foram 

obtidas tendo em consideração a largura de influência de cada viga. Como seria de esperar, ao 

isolamento foi retirado o valor correspondente da espessura da viga, já que existe uma interrupção 

nesse local. Aos valores que estão expressos por metro cúbico é ainda necessário multiplicar pela 

altura do material respetivo – 0,022 m nos painéis de OSB e 0,060 m para o isolamento.  

De igual modo se processa com a sobrecarga. A partir do momento que é conhecida a categoria 

de utilização basta recorrer à tabela 14, de onde se recolhe o valor da sobrecarga – neste caso a divisão 

pertence à categoria “A”, de habitação, que corresponde a 2,0 kN/m2. Deste processo resultam todas 

as cargas atuantes em cada viga, por metro linear de comprimento, sendo as ações permanentes (G) 

referentes ao peso próprio do sistema que constitui o pavimento e a ação variável referente à 

sobrecarga (Q). 

Definidas as cargas atuantes, a análise estrutural pode prosseguir para a verificação dos diversos 

critérios estipulados pelo Eurocódigo 5. Para tal, adverte-se para os capítulos 4.2.2 e 4.2.3, nos quais 

estão discriminados o procedimento e os cálculos necessários para a verificação dos estados limite 

últimos e de utilização. Ainda assim, alguns detalhes de relevância para o estudo deste vigamento são 

expostos de seguida. 

No caso dos estados limite últimos, entram em equação diferentes coeficientes aplicados aos 

valores característicos de resistência. Estes são representados por kmod, ɣM e Ksys e só assim se obtém 
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os valores de cálculo de resistência aos esforços aplicados na estrutura. O primeiro já foi aqui discutido, 

enquanto o segundo se revela de 1,3 para estruturas de madeira maciça. Em contrapartida, o Ksys não 

é aplicável ao vigamento em estudo pela inexistência de elementos a conectar as diferentes vigas 

(tarugos), impossibilitando a distribuição da carga para os elementos mais resistentes.  

O valor de cálculo de resistência à flexão é ainda afetado por um outro parâmetro, o Kh, que é 

aplicado às vigas número 2, 7 e 17 por serem as únicas a cumprirem simultaneamente os requisitos de 

possuírem uma secção retangular de altura inferior a 150 mm e valor característico de massa volúmica 

inferior a 700 kg/m3.  

No que diz respeito aos estados limite de utilização, o cálculo da deformação das vigas e do seu 

valor limite não ostentou qualquer complexidade, ao contrário da vibração. Para este último, foram 

determinados os valores reais da rigidez do pavimento (vigas+revestimento) à flexão nos diferentes 

eixos. Para tal foi necessário proceder a algumas considerações, tais como admitir para as placas de 

OSB e para o soalho, um módulo de elasticidade idêntico ao das vigas menos resistentes, ou seja, C16 

(lado conservativo).  

Em relação ao valor da inércia do pavimento à flexão no eixo perpendicular à viga, considerou-se 

uma secção em forma de “T”, em que as dimensões das vigas correspondem à secção efetiva. Como 

é considerada a contribuição do revestimento, existe um desvio vertical do centro de gravidade, 

deixando de ser no eixo da viga, obrigando ao cálculo do valor da inércia desviada. 

Tendo em conta as duas condições supramencionadas, foi localizado o centro de gravidade. O 

valor de massa volúmica do soalho foi novamente considerado igual à classe C16, enquanto para o 

OSB foi adotado o valor de 713,56 kg/m3 (7 kN/m3), proveniente do Eurocódigo 1.  

Para a inércia à flexão na outra direção, ou seja, no eixo paralelo às vigas considerou-se apenas 

o efeito do revestimento. Como representa o eixo fraco das vigas, foi desprezada a sua contribuição, 

resultando noutra medida conservativa.  

Como referido no capítulo 4.2.2.2, interessa avaliar a rigidez do pavimento para um metro de 

largura e um metro de comprimento. No entanto, a inércia à flexão do pavimento no eixo perpendicular 

à viga foi calculada para uma secção em “T” com uma largura equivalente à largura de influência da 

viga – que ronda os 30 cm, em média. Então foi multiplicado esse valor de inércia pela razão entre um 

metro e a largura de influência. Para a inércia na outra direção considerou-se logo a largura de um 

metro para as placas de OSB e para o soalho. 

Outro cálculo indispensável para a verificação da vibração é a massa do pavimento por metro 

quadrado. O método utilizado para obter estes valores foi converter a carga permanente (referente aos 

pesos próprios) para massa, com recurso à segunda Lei de Newton. É então feita a proporcionalidade 

entre um metro de largura e a largura de influência da viga para se obter uma estimativa próxima da 

real. 

Nota ainda para o facto de estes dois estados limite de utilização serem condicionados por 

parâmetros de exigência de desempenho estipulados pelo técnico responsável. Neste caso, como se 

trata de habitação de luxo, os valores estabelecidos foram, naturalmente, os mais rigorosos. Ou seja, 
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para o limite de deformação aceitável foi adotado L/300 e para a vibração, o conjunto de valores mais 

condicionante para os parâmetros “a” e “b”, é de 0,5 e 150, respetivamente. 

Assim fica concluída a análise estrutural do vigamento, tendo em conta os critérios mais 

importantes para o tipo de estrutura presente. Resta apenas apreciar os resultados obtidos para 

concluir acerca da necessidade de intervenção, e no caso afirmativo, qual a abordagem mais assertiva 

para a reabilitação. As tabelas resumo, onde estão expostos todos os parâmetros calculados e a 

consequente verificação dos estados limite, encontra-se disposta no Anexo D. 

6.4 Discussão de resultados 

Neste capítulo procura-se dissecar os resultados da análise estrutural do vigamento de madeira, 

para compreender quais os aspetos mais frágeis da estrutura e procurar uma solução para os colmatar. 

Um breve exame dos valores obtidos decorrentes dos ensaios com o humidímetro, é exposta 

inicialmente. 

De todas as medições do teor de água das vigas, verifica-se que o maior valor médio obtido foi de 

11,5% na superfície das vigas número 1, 7 e 14, enquanto em profundidade este sobe para os 12,9%, 

novamente na primeira. Confirma-se, por sua vez, o pressuposto referido no capítulo 6.2, sobre a 

ausência de infiltrações pela cobertura, já que os valores se encontram longe dos definidos para 

madeira húmida. Como nenhum dos valores ultrapassa dos 20%, foi atribuída a primeira classe de risco 

de ataque por agentes xilófagos ao vigamento. Partindo do pressuposto que o teor de água não estará 

sujeito a grandes perturbações, será apenas de esperar encontrar nas vigas alguma degradação por 

caruncho ou, no pior cenário, por térmitas de madeira seca. 

No âmbito da análise estrutural, consegue-se finalmente chegar à conclusão de que o pavimento, 

no estado em que se encontra, não cumpre os requisitos exigidos pelo Eurocódigo 5, com todas as 

condições descritas ao longo da dissertação. Como demonstrado pelas tabelas resumo, num total de 

17 vigas, somente 4 verificam os estados limite últimos e de utilização.  

Facilmente se percebe que a vibração é a condição mais restringente pois, das 13 vigas que não 

se encontram aptas (Anexo D), nenhuma verifica o limite imposto pelo primeiro critério da vibração. 

Ainda assim, numa análise mais cuidada, observa-se que a diferença entre os valores calculados e o 

limite é diminuta para a grande maioria dos elementos.  

Neste momento já se torna possível afirmar que, de facto, a demolição da parede existente sob a 

viga central não afeta o comportamento estrutural, nem mesmo à vibração – afeta apenas o segundo 

critério que se encontra com bastante margem relativamente ao parâmetro de desempenho. 

Em contrapartida, o número de vigas que não verifica o limite imposto para a deformação decresce 

para 5. O vão considerável das vigas é compensado pelas alturas das secções, que se traduzem numa 

elevada rigidez. 

Relativamente à segurança estrutural, é possível identificar 4 vigas que não cumprem o requisito 

do estado limite último de flexão. Por outro lado, o corte aparenta ser o critério menos condicionante, 

já que todas as vigas cumprem o valor de tensão limite.  
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Uma observação pertinente a fazer é que, das vigas classificadas como C16, nenhuma verifica 

nenhum critério, excetuando o corte. É igualmente curioso perceber o impacto que cada abordagem 

aos defeitos das vigas tem na análise estrutural. Por exemplo a viga nove que deixou de cumprir o 

requisito da flexão, a partir do momento que lhe foi atribuída uma largura eficiente (pela presença de 

fendas). A viga três serve também de exemplo já que, para passar a cumprir ambos os estados limite 

últimos, seria apenas necessário ser classificada como SS (classe de resistência C24). 

O mesmo se constata da influência das medidas preventivas adotadas para a degradação 

biológica. Ou seja, existem certos casos onde a adoção de uma secção efetiva, originou no 

incumprimento de certos limites. A título de exemplo, caso não fosse depreciado um centímetro de 

altura à secção original da primeira viga, esta juntar-se-ia ao restrito lote de vigas aptas, passando 

então a cumprir o critério da vibração.  

Não obstante o desfecho final, os resultados obtidos não implicam que o vigamento seja de fraca 

qualidade. Convém relembrar que, para avaliar os estados limite de utilização, foram utilizados os 

parâmetros de desempenho mais exigentes, levando, possivelmente, a uma abordagem demasiado 

conservativa. 

É curioso perceber que toda a avaliação estrutural está dependente de cinco variáveis do sistema: 

as dimensões das secções nominais e a largura de influência de cada viga, a intensidade da 

degradação por agentes lenhívoros nelas presentes, a classificação visual atribuída a cada elemento e 

as dimensões do pavimento. As condições ambientais podem igualmente pertencer a este grupo, 

todavia, por se considerarem inalteráveis para o futuro, são descartadas. 

Posto isto, seria de esperar que as soluções de reabilitação visem alterar pelo menos uma das 

variáveis expressas acima, direta ou indiretamente. No subcapítulo seguinte são discutidas algumas 

técnicas de reabilitação mais tradicionais que podiam ser empregues neste caso de estudo. 

6.5 Soluções de reabilitação 

Para facilitar o acompanhamento e compreensão do procedimento aqui descrito, foi desenvolvida 

uma tabela para cada solução de reabilitação onde estão realçados os dados alterados em relação à 

estrutura existente, assim como um sumário das verificações dos estados limite. Ou seja, uma versão 

resumida da tabela exposta no Anexo D, é apresentada no Anexo E, para as três soluções de 

reabilitação.  

A primeira alternativa, neste caso de reforço do vigamento, seria reduzir o vão das vigas, afetando 

assim indiretamente as dimensões do pavimento. Esta é conseguida pela implantação de uma viga na 

direção perpendicular às existentes, servindo como um apoio a meio vão para as vigas existentes. 

Desta forma o comprimento das vigas passaria para metade, otimizando o comportamento estrutural 

da estrutura (reduz ambas as tensões atuantes, a deformação e a vibração). Esta é uma solução 

bastante recorrente em obras de reabilitação pois permite, com o mínimo de intervenção, obter 

resultados estruturais muito bons.  
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A viga de reforço, à custa dos elevados esforços a que está sujeita, tem de conciliar uma grande 

capacidade resistente com a facilidade de aplicação, pelo que durante largos anos se recorreu a vigas 

metálicas. No entanto, com o desenvolver dos produtos estruturais derivados da madeira, surgem 

novas soluções competitivas (LVL “Madeira folheada colada” e Glulam “Madeira lamelada colada”) que 

se aliam à menor pegada ecológica e uma maior compatibilidade com os materiais existentes nestes 

edifícios (matéria-prima idêntica). 

O presente caso de estudo seria o exemplo perfeito, uma vez que, com esta solução de reforço, 

é possível cumprir todos os requisitos sem a necessidade de alterar qualquer característica ou 

propriedade existente. No entanto, tal como recorrente neste tipo de construção, uma das paredes onde 

esta nova viga assentaria é de tabique que não apresenta capacidade estrutural de suportar as cargas 

transmitidas pela viga. Caso não se recorra igualmente ao reforço dessa parede, esta solução torna-se 

inviável, daí a necessidade de explorar outras alternativas. 

A segunda estratégia, talvez a mais óbvia para reabilitar qualquer pavimento de madeira, passaria 

pela substituição de todas as vigas que não se encontrem aptas. Esta medida conjuga simultaneamente 

quatro das variáveis mencionadas: as dimensões das secções nominais e a largura de influência de 

cada viga, a intensidade da degradação por agentes lenhívoros nelas presente e a classificação visual 

atribuída a cada elemento. As vigas a empregar no vigamento seriam de classe C24, livres de 

degradação biológica e com secções comerciais de 10x20 cm2 (alterando consequentemente os 

espaçamentos).  

Apesar de ser a solução mais simples na teoria, a verdade é que a substituição de 14 vigas pode 

significar numa despesa monetária elevada (tendo em conta a extrapolação desta solução para o 

edifício todo) e num processo complexo e moroso. Primeiro, porque a remoção das vigas implica o seu 

armazenamento temporário até transporte para vazadouro. Segundo, porque a colocação de novas 

requer a aplicação de argamassa (para a entrega), sendo que a ligação desta com a alvenaria existente 

poderá fragilizar a estrutura. Estes contratempos tornam esta solução pouco atrativa, embora certas 

medidas possam ser tomadas para reduzir o número de vigas a substituir, minimizando essas 

dificuldades. 

Foi com este pensamento que se alcançou uma terceira alternativa. Alterando os parâmetros de 

desempenho da vibração “a” de 0,5 e “b” de 150 para 0,75 e 135, respetivamente (obtidos através de 

correlação linear), verificou-se uma redução notável no número de vigas que não cumpriam o requisito. 

Comparando com as 13 vigas que anteriormente não cumpriam, apenas 5 continuam sem verificar este 

novo limite. Proceder-se-ia então à substituição destes elementos por outros descritos na segunda 

alternativa, para que todo o vigamento estivesse apto. 

Estes novos valores referentes aos parâmetros de desempenho para a vibração, mantendo o da 

deformação, permitiu reduzir o número de vigas a substituir para cerca de 1/3. Esta solução não 

compromete o desempenho estrutural do pavimento pois os valores adotados para os parâmetros de 

desempenho continuam muito acima dos médios, proporcionando um conforto digno de habitação de 

luxo. 
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Uma segunda via para evitar a redução dos parâmetros de desempenho, passa por otimizar o 

comportamento do pavimento quanto à vibração. A maneira de o conseguir é com a introdução de 

séries de tarugos entre as vigas, fortalecendo a ligação do vigamento. Estes elementos têm um especial 

impacto no desempenho ao estado limite de vibrações, pois aumentam exponencialmente a rigidez do 

pavimento à flexão no eixo paralelo às vigas e distribui as cargas entre várias vigas. Sem nenhuma 

regra estipulada para a implementação dos tarugos, é sugerido por Appleton (2003), como princípio de 

“boa” construção, um espaçamento máximo entre tarugos de 2,5 m, para vãos superiores a 4 m, 

enquanto para Ilharco (2008) aconselha um valor inferior, de 1,5 a 2,0 m. Ou seja, para obter o melhor 

resultado possível neste caso de estudo (vão de 4,8 m), deveriam ser incorporados, entre cada par de 

vigas, 3 ou 4 tarugos igualmente espaçados, sendo este último mais favorável pois permite a colocação 

de tarugos junto dos apoios onde a instabilidade é superior. 

  



77 

 

7 Conclusões e desenvolvimentos 

futuros 

A madeira como material de construção apresenta vantagens nos mais variados aspetos, como 

estética, sustentabilidade e facilidade de manuseamento. Para além de ser um material tradicional com 

um grande valor no património nacional, apresenta um potencial de conservação enorme, tal como 

comprovado pela quantidade de edifícios com estrutura de madeira ainda erguidos. 

Por estes motivos, apesar de não se verificar na realidade, a preservação destas estruturas devia 

ser do interesse dos técnicos responsáveis. Ainda assim, numa sociedade com crescente 

sensibilização ambiental é expectável que o paradigma atual seja invertido. Foi neste sentido que a 

presente dissertação foi elaborada, demonstrando passo a passo a estratégia para a avaliação 

estrutural de vigamentos de madeira. 

Sem nenhuma abordagem definida universalmente definida para a avaliação de estruturas de 

madeira em serviço, foram analisadas duas metodologias: a adaptação da estratégia corrente para 

caracterização de elementos de madeira novos, para estruturas em serviço, e o recurso a correlações 

provenientes do ensaio de perfuração controlada.  

Foram realizadas duas campanhas diferentes para testar ambas as estratégias de caracterização 

de elementos de madeira, de modo a compreender qual a melhor abordagem para adotar nestes casos. 

Constatou-se que a primeira estratégia, ou seja, a classificação visual adaptada para estruturas 

em serviço apresenta-se, atualmente, como a mais adequada para a avaliação estrutural. Apesar de 

ser um processo bastante normalizado e utilizado durante largos anos, a classificação visual dos 

elementos, quando estes já se encontram aplicados na estrutura definitiva do edifício, fica 

condicionada. Sendo uma estratégia para avaliação de estruturas de madeira em laboratório, não está 

preparada para as condições encontradas in-situ, levando a uma simplificação da metodologia original. 

Por outro lado, como a estratégia da caracterização da madeira por correlações encontra-se numa 

fase primordial, não se figura, neste momento, como uma alternativa fiável ao método anterior, devido 

ao facto de as estimativas estarem dependentes de diversos fatores. Sendo um parâmetro local, este 

ensaio é afetado pela localização onde a madeira é perfurada, possivelmente afetado por pequenas 

variações de massa volúmica ou até pela presença de degradação biológica. Por outro lado, as 

correlações são estimadas em ambientes laboratoriais, diferentes das condições encontradas em 

edifícios antigos, o que pode, novamente, afetar os resultados das mesmas. Ainda assim, os valores 

estimados apresentaram-se próximos dos reais, o que permite concluir que a perspetiva para o 

desenvolvimento deste procedimento é bastante positiva. 

A tabela 24 apresenta precisamente as características dos dois métodos de avaliação 

comparados, na qual se observa que a vantagem de um corresponde à desvantagem do seguinte: 
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Nenhum dos métodos demonstra ser ideal para avaliar estruturas de madeira em serviço, contudo, 

a conjugação entre os dois mostrou-se relevante. Enquanto a classificação visual caracteriza a madeira 

em termos de qualidade do material, o ensaio de resistência à perfuração mostrou-se muito útil na 

avaliação do estado de conservação. 

Esta dissertação contribui ainda para a simplificação do método de avaliação de estruturas de 

madeira em serviço, na medida em que se descreve a metodologia sequencial desde a inspeção visual 

até ao cálculo estrutural, oferecendo aos técnicos responsáveis pelas reabilitações um documento com 

uma abordagem direta ao assunto. Neste sentido, foi desenvolvida uma ficha de inspeção “user friendly” 

para a análise in-situ e um resumo dos Eurocódigos apenas com a informação pertinente. 

No entanto, para manter o procedimento simples são tidos em conta algumas simplificações que 

acabam por prejudicar o comportamento estrutural real do vigamento. A nível de desenvolvimentos 

futuros, seria interessante analisar o impacto que estas simplificações têm na avaliação estrutural. 

O primeiro seria relativo à deterioração da viga. Ao invés de se adotar uma secção crítica para 

todo o comprimento da viga, seria interessante analisar cada zona degradada e ajustar a abordagem 

consoante a sua localização na viga. Isto porque o local de maior intensidade de degradação pode não 

corresponder à secção sujeita aos esforços máximos, como admitido nesta dissertação. Sendo menos 

conservativa, representa uma abordagem mais próxima da real, mas que também implicaria um nível 

de detalhe muito superior. 

A importância do tarugamento numa estrutura de pavimento de madeira seria um parâmetro 

igualmente interessante de analisar, visto que se trata de uma técnica de reabilitação muito simples e 

que permite um incremento substancial no comportamento estrutural do pavimento. A sua quantificação 

passaria pela adoção de um modelo estrutural bastante mais complexo no capítulo 4.2.3 (em forma de 

malha) e a comparação desses resultados com os obtidos nesta dissertação. Desta feita, em vez de 

adotar valores de espaçamentos idealizados por outros autores, poder-se-ia fornecer o valor exato para 

o comportamento que se desejar. 

Apresenta-se também a proposta de analisar, em futuras campanhas laboratoriais, uma possível 

correlação entre a medida resistográfica e os restantes valores de resistência (para além da 

compressão axial). Esta caracterização com outras propriedades é essencial caso se pretenda que o 

ensaio de perfuração controlada venha a substituir por completo, ou pelo menos fornecer uma 

alternativa fiável, à classificação visual. 

Tabela 24: Comparação entre as duas metodologias de avaliação de 
estruturas de madeira em serviço 

Adaptação da 

classificação visual

Correlações de ensaios 

não destrutivos

Vantagens normalizado praticabilidade

Desvantagens praticabilidade pouco normalizado
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Por fim, fica a sugestão de dar seguimento aos estudos realizados no vigamento do caso de 

estudo, embora agora numa perspetiva laboratorial. Em vista estaria a continuação da avaliação da 

madeira analisada no edifício, embora desta feita, seriam determinados os valores reais de resistência, 

para posterior comparação entre os estimados pela medida resistográfica ou pela classificação visual 

(muito semelhante ao praticado no capítulo 5 desta dissertação). Fica também em aberto a 

possibilidade de englobar o ponto de vista descrito no parágrafo anterior nessa campanha laboratorial, 

levando assim ao desenvolvimento deste meio alternativo de determinação das propriedades físico-

mecânicas da madeira. 

Foi acordado com a direção de obra que a madeira extraída da cobertura do edifício em questão, 

por motivos alheios à qualidade da madeira, seria dada ao melhor uso possível. Para isso, foi garantida 

a total cooperação na cedência das vigas existentes para uso experimental, dando então uma utilidade 

proveitosa ao que de outra forma seriam resíduos de demolição transportados para vazadouro. 
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Anexo A – Dados da campanha laboratorial 

 

fc,0 ρmean E - RM fc,0 ρmean

[N/mm2] [kg/m3] [GPa] - [%] [N/mm2] [kg/m3]

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Trabalho prévio

Classificação Visual Ensaio de resistência à perfuração
Identi_ 

ficação 

do 

provete

Direcção das 

fibras

10B SS C24 21 420 11

1.1 tangencial 13,20% 47,70 629,08

1.2 tangencial 13,04% 47,22 623,48

1.4 tangencial 13,01% 47,12 622,26

10C SS C24 21 420 11

1.3.1 radial 7,19% 29,84 418,36

10E SS C24 21 420 11

1.3.3 radial

1.3.4 radial 7,60% 31,06 432,72

7,82% 31,70 440,26

10F SS C24 21 420 11

1.3.4 radial 8,26%

1.3.6 radial 8,77% 34,52 473,54

33,02 455,80

2.1.5 tangencial 8,84% 34,74 476,12

2.1.7 tangencial 8,32% 33,18 457,74

10G SS C24 21 420 11 1.2 diagonal

2.4.3 radial 7,75% 31,50 437,88

4M SS C24 21 420 11

1.2 diagonal 9,45%

12,06% 44,32 589,18

36,56 497,60

2.1 diagonal 9,41% 36,43 496,04

2.2 diagonal 9,85% 37,75 511,63

4R GS C16 17 370 8

2.1 tangencial

3.3 diagonal 9,78% 37,54 509,22

6,66% 28,26 399,71

4Q SS C24 21 420 11

2.1 radial 9,84%

2.2 tangencial 6,78% 28,61 403,74

37,72 511,35

2.2 radial 9,88% 37,83 512,58

3.2 diagonal 7,01% 29,31 412,06

7D SS C24 21 420 11

3.3 diagonal 6,45% 27,62 392,16

Identi_ 

ficação 

da viga

- - - -

Classe de 

qualidade

Classe de 

resistência

Resistência 

característica à 

compressão 

axial

Massa 

volúmica

Módulo 

de elasti_ 

cidade

Medida 

resistográfica Massa 

volúmica

Tensão de rotura à 

compressão axial

Correlações valor 

resistográfico



II 

 

Anexo A (continuação) – Dados da campanha laboratorial 
  

a b l m ρ ρ ρ ρ F fc,0 fc,0

[mm] [mm] [mm] [g] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kN] [N/mm2] [N/mm2]

1 25,39 25,72 98,80 40,48 627,41 30,35 46,48

2 25,89 25,30 98,52 42,33 655,95 30,12 45,98

1 25,32 25,87 99,30 40,36 620,50 29,66 45,28

2 25,37 25,63 99,35 43,54 673,99 30,71 47,23

1 25,31 25,52 99,89 45,57 706,29 39,00 60,38

2 25,16 25,91 99,76 42,16 648,29 31,79 48,77

1 25,70 25,72 95,96 35,44 558,73 26,88 40,67

2 26,32 25,63 95,90 35,64 550,91

1 26,27 25,71 97,25 37,52 571,23 30,41 45,03

2 25,55 25,71 97,26 39,27 614,66 32,91 50,10

1 25,52 25,54 96,24 37,88 603,88 25,06 38,45

2 25,63 26,10 97,75 40,58 620,59 24,41 36,49

1 25,40 25,73 96,71 36,51 577,65 25,85 39,55

2 25,46 25,63 99,93 38,49 590,26 20,89 32,01

1 25,49 26,25 98,28 41,13 625,45 24,28 36,29

2 25,41 25,20 97,56 37,77 604,60 24,72 38,60

1 25,60 25,78 99,28 39,65 605,14 31,21 47,29

2 27,04 25,41 97,86 43,46 646,36 34,87 50,75

1 25,46 26,94 99,91 41,82 610,27 36,85 53,73

2 25,70 25,55 97,37 38,59 603,57 29,57 45,03

1 25,20 27,61 99,83 30,72 442,28 24,83 35,69

2 25,33 25,60 99,50 32,39 502,01 26,76 41,27

1 25,45 25,54 99,53 37,86 585,22 28,46 43,79

2 25,41 26,20 99,44 47,40 716,00 34,99 52,56

1 25,35 26,55 99,76 41,37 616,15 37,52 55,75

2 25,06 25,71 98,88 38,91 610,76 33,19 51,51

1 25,23 25,69 97,54 38,28 605,49 32,77 50,56

2 25,06 26,70 97,13 38,79 596,86 32,92 49,20

1 25,08 26,68 98,02 39,90 608,34 34,17 51,07

2 25,64 25,25 98,49 39,00 611,64

1 25,23 25,62 99,07 38,35 598,86 30,67 47,45

2 24,94 26,50 99,77 40,84 619,36 32,04 48,48

1 25,41 26,50 98,67 28,25 425,19 22,25 33,04

2 25,51 25,57 98,70 27,11 421,09 21,30 32,65

1 25,31 26,51 99,02 27,28 410,60 21,16 31,54

2 25,38 25,51 98,42 27,90 437,84 22,00 33,98

1 25,54 26,76 99,84 35,91 526,26 24,03 35,16

2 25,56 25,74 98,78 36,51 561,79 29,77 45,25

1 25,37 26,69 96,87 37,64 573,84 27,05 39,95

2 25,44 25,71 97,62 33,47 524,20 23,98 36,66

1 25,47 26,86 99,95 29,28 428,21 21,78 31,84

2 25,58 25,60 99,88 29,19 446,29 16,41 25,06

1 25,65 25,74 98,13 28,79 444,37 22,44 33,99

2 27,35 25,60 96,39 27,32 404,81 19,42 27,74

Dimensões

Massa
Provetes 

pequenos

Média dos 

provetes 

pequenos

Provetes 

de 

ensaio

Média

Identi_ 

ficação 

do 

provete

Identi_ 

ficação 

da viga

- -

Ensaio de compressão

3.3 424,59 452,12

442,42 439,83 28,45

438,35 30,86

3.2 437,25

7D

546,05 547,54 38,312.2 549,02

544,03 546,05 545,04 40,20

4Q

2.1

2.2 424,22 432,49 428,36 32,76

32,85423,14 432,02 427,58

4R

2.1

618,51 613,81 47,963.3 609,11

622,22 616,10 51,072.2 609,99

622,22 611,70 49,882.1 601,18

613,45 622,15 617,80 53,63

4M

1.2

48,17650,61 649,88 650,2410G 1.2

480,11 476,13 38,482.4.3 472,14

611,80 609,36 49,382.1.7 606,92

630,95 628,35 49,022.1.5 625,75

615,03 612,48 613,76 37,45

10F

1.3.4

1.3.6 583,96 586,43 585,19 35,78

37,47612,24 615,43 613,83

10E

1.3.3

1.3.4 592,94 587,10 590,02

549,91 40,67

47,56

554,82 545,00

10C

1.3.1

682,21 679,75 54,571.4 677,29

1.2 647,24

645,41 643,54 46,23

649,08 648,16 46,25

1.1 641,68

10B

Largura Espessura Comprimento

Carga de 

rotura à 

compressão 

axial

Tensão de 

rotura à 

compressão 

axial

Média

Levantamento de propriedades físicas dos 

provetes pequenos
Massa volúmica
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Anexo B – Ficha de inspeção do edifício em estudo 
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Anexo C – Perfis resistográficos das vigas analisadas 
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Anexo D – Avaliação estrutural do caso de estudo 

Levantamento de dados do sistema estrutural. 

 

 

 

  

Base Altura Base Altura

b h b h e1 e2 I ρmean pp

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m⁴] [kg/m
3] [GPa] [kPa] [N/mm²] [kN/m²] [N/mm²] [kN/m²] [kg/m] [kN/m] [kN/m²] [kN/m] [kN/m²] [kN/m] [kN/m²] [kN/m] [kN/m²] [kN/m] [kN/m] [kN/m²] [kN/m]

1 0,075 0,187 0,075 0,177 0,110 0,102 3,47E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 5,891 0,058 0,044 0,057 0,009 0,029 0,197 0,574

2 0,082 0,148 0,082 0,143 0,102 0,131 2,00E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 5,097 0,050 0,048 0,063 0,010 0,031 0,202 0,629

3 0,077 0,170 0,077 0,165 0,131 0,133 2,88E-05 C16 370 8 8,00E+06 16 1,60E+04 3,2 3,20E+03 4,843 0,048 0,052 0,068 0,011 0,034 0,213 0,680

4 0,085 0,185 0,085 0,177 0,133 0,110 3,93E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 6,605 0,065 0,050 0,066 0,010 0,033 0,223 0,655

5 0,115 0,180 0,115 0,175 0,110 0,101 5,14E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 8,694 0,085 0,050 0,065 0,009 0,033 0,242 0,651

6 0,113 0,190 0,106 0,190 0,101 0,112 6,06E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 9,017 0,088 0,050 0,065 0,009 0,033 0,245 0,651

7 0,105 0,140 0,105 0,135 0,112 0,101 2,15E-05 C16 370 8 8,00E+06 16 1,60E+04 3,2 3,20E+03 5,439 0,053 0,049 0,064 0,009 0,032 0,207 0,636

8 0,102 0,192 0,102 0,187 0,101 0,167 5,56E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 8,225 0,081 0,057 0,074 0,011 0,037 0,259 0,739

9 0,081 0,192 0,054 0,178 0,167 0,139 2,55E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 6,532 0,064 0,060 0,077 0,013 0,039 0,252 0,773

10 0,088 0,186 0,088 0,172 0,139 0,128 3,73E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 6,875 0,067 0,055 0,071 0,011 0,035 0,239 0,709

11 0,092 0,165 0,092 0,165 0,128 0,124 3,44E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 6,376 0,063 0,053 0,069 0,010 0,034 0,229 0,687

12 0,093 0,168 0,093 0,153 0,124 0,126 2,78E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 6,562 0,064 0,053 0,069 0,010 0,034 0,230 0,686

13 0,075 0,175 0,068 0,175 0,126 0,113 3,04E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 5,513 0,054 0,048 0,063 0,010 0,031 0,206 0,627

14 0,100 0,176 0,100 0,176 0,113 0,115 4,54E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 7,392 0,073 0,050 0,066 0,009 0,033 0,231 0,655

15 0,104 0,165 0,104 0,160 0,115 0,118 3,55E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 7,207 0,071 0,052 0,067 0,010 0,034 0,233 0,673

16 0,087 0,185 0,087 0,180 0,118 0,142 4,23E-05 C24 420 11 1,10E+07 24 2,40E+04 4,0 4,00E+03 6,760 0,066 0,053 0,069 0,011 0,035 0,234 0,693

17 0,065 0,142 0,060 0,132 0,142 0,120 1,15E-05 C16 370 8 8,00E+06 16 1,60E+04 3,2 3,20E+03 3,415 0,034 0,050 0,065 0,011 0,033 0,193 0,654

0,041 0,100 2,0000,154 0,200

-
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Anexo D (continuação) – Avaliação estrutural do caso de estudo 
 

Verificação aos estados limite de flexão, corte e deformação. 

 

   

Característica Cálculo Característica Cálculo

p fm,k fm,d m,d fv,k fv,d v,d p ⴎfin ⴎlim

[kN/m] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m] [mm] [mm]

1 1,127 1,000 2,40E+04 1,48E+04 8,29E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,06E+02 Sim 0,369 10,7 Sim

2 1,217 1,010 2,40E+04 1,49E+04 1,25E+04 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,74E+02 Sim 0,391 19,7 Não

3 1,307 1,000 1,60E+04 9,85E+03 1,08E+04 Não 3,20E+03 1,97E+03 3,70E+02 Sim 0,417 20,0 Não

4 1,284 1,000 2,40E+04 1,48E+04 8,33E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,07E+02 Sim 0,420 10,7 Sim

5 1,303 1,000 2,40E+04 1,48E+04 6,39E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 2,33E+02 Sim 0,437 8,6 Sim

6 1,307 1,000 2,40E+04 1,48E+04 5,90E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 2,34E+02 Sim 0,440 7,3 Sim

7 1,233 1,021 1,60E+04 1,01E+04 1,11E+04 Não 3,20E+03 1,97E+03 3,13E+02 Sim 0,397 25,5 Não

8 1,459 1,000 2,40E+04 1,48E+04 7,07E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 2,75E+02 Sim 0,481 8,7 Sim

9 1,500 1,000 2,40E+04 1,48E+04 1,51E+04 Não 4,00E+03 2,46E+03 5,59E+02 Sim 0,484 19,1 Não

10 1,387 1,000 2,40E+04 1,48E+04 9,20E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,30E+02 Sim 0,452 12,2 Sim

11 1,339 1,000 2,40E+04 1,48E+04 9,24E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,18E+02 Sim 0,435 12,7 Sim

12 1,340 1,000 2,40E+04 1,48E+04 1,06E+04 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,39E+02 Sim 0,436 15,8 Sim

13 1,219 1,000 2,40E+04 1,48E+04 1,01E+04 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,69E+02 Sim 0,394 13,1 Sim

14 1,294 1,000 2,40E+04 1,48E+04 7,22E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 2,65E+02 Sim 0,427 9,5 Sim

15 1,324 1,000 2,40E+04 1,48E+04 8,59E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 2,86E+02 Sim 0,435 12,3 Sim

16 1,356 1,000 2,40E+04 1,48E+04 8,31E+03 Sim 4,00E+03 2,46E+03 3,12E+02 Sim 0,442 10,5 Sim

17 1,241 1,026 1,60E+04 1,01E+04 2,05E+04 Não 3,20E+03 1,97E+03 5,64E+02 Sim 0,389 46,8 Não
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Anexo D (continuação) – Avaliação estrutural do caso de estudo 
 

Verificação ao estado limite de vibração 

 

  

g I (EI)l (EI)b m w/F a f1 n40 v  b b
(f1-1)

[m] [m4] [kNm2/m] [kNm2/m] [kg/m2] [mm/kN] - [Hz] - [m/(Ns2)] [%] - -

1 0,153 1,19E-04 4,56E+03 7,81E+01 69,906 0,506 Não 17,403 4,845 6,12E-03 1,59E-02 Sim Não apta

2 0,129 7,88E-05 2,76E+03 7,81E+01 65,591 0,836 Não 13,979 4,865 6,50E-03 1,34E-02 Sim Não apta

3 0,149 1,09E-04 2,57E+03 5,68E+01 63,773 0,896 Não 13,691 5,238 7,12E-03 1,32E-02 Sim Não apta

4 0,152 1,34E-04 4,51E+03 7,81E+01 69,556 0,511 Não 17,360 4,841 6,14E-03 1,59E-02 Sim Não apta

5 0,141 1,56E-04 5,28E+03 7,81E+01 75,705 0,437 Sim 17,998 4,923 5,77E-03 1,64E-02 Sim Apta

6 0,147 1,77E-04 5,97E+03 7,81E+01 76,724 0,386 Sim 19,013 4,902 5,68E-03 1,73E-02 Sim Apta

7 0,121 8,26E-05 2,08E+03 5,68E+01 66,196 1,108 Não 12,081 5,326 6,99E-03 1,22E-02 Sim Não apta

8 0,155 1,78E-04 5,29E+03 7,81E+01 71,580 0,436 Sim 18,534 4,836 5,98E-03 1,69E-02 Sim Apta

9 0,163 1,03E-04 2,92E+03 7,81E+01 66,499 0,789 Não 14,283 4,874 6,43E-03 1,36E-02 Sim Não apta

10 0,154 1,35E-04 4,19E+03 7,81E+01 68,829 0,550 Não 16,814 4,845 6,20E-03 1,55E-02 Sim Não apta

11 0,139 1,20E-04 3,85E+03 7,81E+01 67,915 0,599 Não 16,228 4,847 6,28E-03 1,50E-02 Sim Não apta

12 0,141 1,06E-04 3,41E+03 7,81E+01 68,472 0,675 Não 15,226 4,885 6,28E-03 1,43E-02 Sim Não apta

13 0,148 1,09E-04 3,81E+03 7,81E+01 67,058 0,605 Não 16,245 4,831 6,33E-03 1,50E-02 Sim Não apta

14 0,142 1,44E-04 4,85E+03 7,81E+01 71,768 0,475 Sim 17,723 4,867 5,99E-03 1,62E-02 Sim Apta

15 0,135 1,21E-04 3,96E+03 7,81E+01 70,599 0,582 Não 16,145 4,896 6,12E-03 1,50E-02 Sim Não apta

16 0,153 1,44E-04 4,56E+03 7,81E+01 68,934 0,505 Não 17,533 4,824 6,17E-03 1,60E-02 Sim Não apta

17 0,133 5,56E-05 1,36E+03 5,68E+01 60,088 1,695 Não 10,255 5,234 7,50E-03 1,11E-02 Sim Não apta

1500,500 1%
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Anexo E – Soluções de reabilitação da estrutura 

1ª Solução: Colocação de um apoio (viga) a meio vão.  

 

 

  

Base Altura

b h fm,d m,d fv,d v,d ⴎfin ⴎlim w/F a v b
(f1-1)

[m] [m] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [mm] [mm] [mm/kN] - [m/(Ns2)] -

1 0,075 0,177 C24 1,48E+04 2,07E+03 Sim 2,46E+03 1,53E+02 Sim 0,7 Sim 0,063 Sim ≈ 0 2,18E-01 Sim Apta

2 0,082 0,143 C24 1,49E+04 3,13E+03 Sim 2,46E+03 1,87E+02 Sim 1,2 Sim 0,104 Sim ≈ 0 1,10E-01 Sim Apta

3 0,077 0,165 C16 9,85E+03 2,69E+03 Sim 1,97E+03 1,85E+02 Sim 1,2 Sim 0,112 Sim ≈ 0 1,04E-01 Sim Apta

4 0,085 0,177 C24 1,48E+04 2,08E+03 Sim 2,46E+03 1,54E+02 Sim 0,7 Sim 0,064 Sim ≈ 0 2,16E-01 Sim Apta

5 0,115 0,175 C24 1,48E+04 1,60E+03 Sim 2,46E+03 1,17E+02 Sim 0,5 Sim 0,055 Sim ≈ 0 2,46E-01 Sim Apta

6 0,106 0,190 C24 1,48E+04 1,48E+03 Sim 2,46E+03 1,17E+02 Sim 0,5 Sim 0,048 Sim ≈ 0 3,01E-01 Sim Apta

7 0,105 0,135 C16 1,01E+04 2,78E+03 Sim 1,97E+03 1,57E+02 Sim 1,6 Sim 0,139 Sim ≈ 0 7,51E-02 Sim Apta

8 0,102 0,187 C24 1,48E+04 1,77E+03 Sim 2,46E+03 1,38E+02 Sim 0,5 Sim 0,054 Sim ≈ 0 2,74E-01 Sim Apta

9 0,054 0,178 C24 1,48E+04 3,77E+03 Sim 2,46E+03 2,79E+02 Sim 1,2 Sim 0,099 Sim ≈ 0 1,17E-01 Sim Apta

10 0,088 0,172 C24 1,48E+04 2,30E+03 Sim 2,46E+03 1,65E+02 Sim 0,8 Sim 0,069 Sim ≈ 0 1,94E-01 Sim Apta

11 0,092 0,165 C24 1,48E+04 2,31E+03 Sim 2,46E+03 1,59E+02 Sim 0,8 Sim 0,075 Sim ≈ 0 1,72E-01 Sim Apta

12 0,093 0,153 C24 1,48E+04 2,66E+03 Sim 2,46E+03 1,70E+02 Sim 1,0 Sim 0,084 Sim ≈ 0 1,41E-01 Sim Apta

13 0,068 0,175 C24 1,48E+04 2,53E+03 Sim 2,46E+03 1,84E+02 Sim 0,8 Sim 0,076 Sim ≈ 0 1,73E-01 Sim Apta

14 0,100 0,176 C24 1,48E+04 1,80E+03 Sim 2,46E+03 1,32E+02 Sim 0,6 Sim 0,059 Sim ≈ 0 2,33E-01 Sim Apta

15 0,104 0,160 C24 1,48E+04 2,15E+03 Sim 2,46E+03 1,43E+02 Sim 0,8 Sim 0,073 Sim ≈ 0 1,70E-01 Sim Apta

16 0,087 0,180 C24 1,48E+04 2,08E+03 Sim 2,46E+03 1,56E+02 Sim 0,7 Sim 0,063 Sim ≈ 0 2,24E-01 Sim Apta

17 0,060 0,132 C16 1,01E+04 5,13E+03 Sim 1,97E+03 2,82E+02 Sim 2,9 Sim 0,212 Sim ≈ 0 5,21E-02 Sim Apta
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Anexo E (continuação) – Soluções de reabilitação da estrutura 
 

2ª Solução: Substituição de vigas que não cumprem 

 

 

  

Base Altura

b h fm,d m,d fv,d v,d ⴎfin ⴎlim w/F a v b
(f1-1)

[m] [m] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [mm] [mm] [mm/kN] - [m/(Ns2)] -

1 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,13E+03 Sim 2,46E+03 2,14E+02 Sim 6,1 Sim 0,330 Sim 5,58E-03 1,86E-02 Sim Apta

2 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,39E+03 Sim 2,46E+03 2,25E+02 Sim 6,3 Sim 0,342 Sim 5,66E-03 1,84E-02 Sim Apta

3 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,90E+03 Sim 2,46E+03 2,46E+02 Sim 6,8 Sim 0,363 Sim 5,79E-03 1,82E-02 Sim Apta

4 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,67E+03 Sim 2,46E+03 2,36E+02 Sim 6,6 Sim 0,353 Sim 5,74E-03 1,83E-02 Sim Apta

5 0,115 0,175 C24 1,48E+04 6,32E+03 Sim 2,46E+03 2,31E+02 Sim 8,5 Sim 0,434 Sim 5,75E-03 1,64E-02 Sim Apta

6 0,106 0,190 C24 1,48E+04 5,92E+03 Sim 2,46E+03 2,34E+02 Sim 7,3 Sim 0,387 Sim 5,68E-03 1,73E-02 Sim Apta

7 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,46E+03 Sim 2,46E+03 2,27E+02 Sim 6,4 Sim 0,344 Sim 5,68E-03 1,84E-02 Sim Apta

8 0,102 0,187 C24 1,48E+04 7,01E+03 Sim 2,46E+03 2,73E+02 Sim 8,6 Sim 0,433 Sim 5,96E-03 1,69E-02 Sim Apta

9 0,100 0,200 C24 1,48E+04 6,68E+03 Sim 2,46E+03 2,79E+02 Sim 7,7 Sim 0,395 Sim 5,98E-03 1,78E-02 Sim Apta

10 0,100 0,200 C24 1,48E+04 6,06E+03 Sim 2,46E+03 2,53E+02 Sim 7,0 Sim 0,369 Sim 5,84E-03 1,81E-02 Sim Apta

11 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,89E+03 Sim 2,46E+03 2,45E+02 Sim 6,8 Sim 0,362 Sim 5,79E-03 1,82E-02 Sim Apta

12 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,82E+03 Sim 2,46E+03 2,42E+02 Sim 6,8 Sim 0,359 Sim 5,77E-03 1,82E-02 Sim Apta

13 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,60E+03 Sim 2,46E+03 2,33E+02 Sim 6,5 Sim 0,350 Sim 5,71E-03 1,83E-02 Sim Apta

14 0,100 0,176 C24 1,48E+04 7,11E+03 Sim 2,46E+03 2,61E+02 Sim 9,3 Sim 0,470 Sim 5,97E-03 1,62E-02 Sim Apta

15 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,71E+03 Sim 2,46E+03 2,38E+02 Sim 6,7 Sim 0,355 Sim 5,75E-03 1,83E-02 Sim Apta

16 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,93E+03 Sim 2,46E+03 2,47E+02 Sim 6,9 Sim 0,364 Sim 5,80E-03 1,82E-02 Sim Apta

17 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,86E+03 Sim 2,46E+03 2,44E+02 Sim 6,8 Sim 0,361 Sim 5,79E-03 1,82E-02 Sim Apta
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Anexo E (continuação) – Soluções de reabilitação da estrutura 
 

3ª Solução: Alteração dos critérios de desempenho da estrutura e substituição de vigas 

 

 

Base Altura

b h fm,d m,d fv,d v,d ⴎfin ⴎlim w/F a v b b
(f1-1)

[m] [m] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [mm] [mm] [mm/kN] - [m/(Ns2)] - -

1 0,075 0,177 C24 1,48E+04 8,16E+03 Sim 2,46E+03 3,01E+02 Sim 10,6 Sim 0,501 Sim 6,10E-03 1,74E-02 Sim Apta

2 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,49E+03 Sim 2,46E+03 2,29E+02 Sim 6,4 Sim 0,346 Sim 5,69E-03 2,00E-02 Sim Apta

3 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,96E+03 Sim 2,46E+03 2,48E+02 Sim 6,9 Sim 0,365 Sim 5,81E-03 1,97E-02 Sim Apta

4 0,085 0,177 C24 1,48E+04 8,20E+03 Sim 2,46E+03 3,02E+02 Sim 10,6 Sim 0,505 Sim 6,12E-03 1,74E-02 Sim Apta

5 0,115 0,175 C24 1,48E+04 6,39E+03 Sim 2,46E+03 2,33E+02 Sim 8,6 Sim 0,437 Sim 5,77E-03 1,79E-02 Sim Apta

6 0,106 0,190 C24 1,48E+04 5,92E+03 Sim 2,46E+03 2,34E+02 Sim 7,3 Sim 0,387 Sim 5,68E-03 1,88E-02 Sim Apta

7 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,46E+03 Sim 2,46E+03 2,27E+02 Sim 6,4 Sim 0,344 Sim 5,68E-03 2,00E-02 Sim Apta

8 0,102 0,187 C24 1,48E+04 7,01E+03 Sim 2,46E+03 2,73E+02 Sim 8,6 Sim 0,433 Sim 5,96E-03 1,84E-02 Sim Apta

9 0,100 0,200 C24 1,48E+04 6,73E+03 Sim 2,46E+03 2,81E+02 Sim 7,7 Sim 0,396 Sim 5,99E-03 1,93E-02 Sim Apta

10 0,088 0,172 C24 1,48E+04 9,09E+03 Sim 2,46E+03 3,26E+02 Sim 12,0 Sim 0,546 Sim 6,19E-03 1,69E-02 Sim Apta

11 0,092 0,165 C24 1,48E+04 9,24E+03 Sim 2,46E+03 3,18E+02 Sim 12,7 Sim 0,599 Sim 6,28E-03 1,64E-02 Sim Apta

12 0,093 0,153 C24 1,48E+04 1,06E+04 Sim 2,46E+03 3,39E+02 Sim 15,8 Sim 0,675 Sim 6,28E-03 1,56E-02 Sim Apta

13 0,068 0,175 C24 1,48E+04 1,01E+04 Sim 2,46E+03 3,69E+02 Sim 13,1 Sim 0,605 Sim 6,33E-03 1,64E-02 Sim Apta

14 0,100 0,176 C24 1,48E+04 7,22E+03 Sim 2,46E+03 2,65E+02 Sim 9,5 Sim 0,475 Sim 5,99E-03 1,77E-02 Sim Apta

15 0,104 0,160 C24 1,48E+04 8,59E+03 Sim 2,46E+03 2,86E+02 Sim 12,3 Sim 0,582 Sim 6,12E-03 1,64E-02 Sim Apta

16 0,087 0,180 C24 1,48E+04 8,11E+03 Sim 2,46E+03 3,04E+02 Sim 10,3 Sim 0,497 Sim 6,14E-03 1,76E-02 Sim Apta

17 0,100 0,200 C24 1,48E+04 5,92E+03 Sim 2,46E+03 2,47E+02 Sim 6,9 Sim 0,363 Sim 5,80E-03 1,98E-02 Sim Apta

Conclusão 

Final
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geométrico
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Estados Limite Últimos Estados Limite de Utilização
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Parâmetro de 
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13516,0 0,750

Verificação 

de 

segurança

Verificação 

de 

segurançaViga 

nº
-

Vibração

1º Critério 2º Critério

Verificação 

do limite

Tensão de 

cálculo 

resistente

Tensão 

atuante

Tensão de 

cálculo 

resistente

Seção efetiva Classe de 

resistência Verificação 

do limite

Máx. desl. 

devido a força 

concentrada
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de 

desempenho

Total Limite
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do limite

Tensão 

atuante


