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Resumo
A degradação natural dos edifícios justifica a necessidade de se estudar as melhores práticas com vista
à sua manutenção e reabilitação. Os edifícios vão adquirindo inúmeras anomalias durante ao longo da
sua vida útil, pelo que a realização de uma avaliação prévia de diagnóstico é o primeiro passo para
uma intervenção em serviço. Dada a diversidade de elementos construtivos que constituem um edifício,
é necessário conhecer as anomalias que podem afetar cada um deles e quais as técnicas de
diagnóstico que podem ser utilizadas em cada situação.
Como existem inúmeros ensaios, tanto laboratoriais como in-situ, e nem sempre há informação
suficiente acerca de entidades que dispõem destes serviços, pretende-se com esta dissertação analisar
laboratórios e empresas que realizem estes ensaios especializados.
Avaliam-se 24 entidades distribuídas uniformemente em Portugal, analisando quais os ensaios que
apresentam maior oferta, quais os elementos construtivos mais ensaiados e ainda, analisa-se a oferta
existente em função da localização geográfica. É, também, realizada uma análise com o intuito de
averiguar a quantidade de ensaios acreditados que são disponibilizados avaliando, ainda, a oferta entre
entidades acreditadas e não-acreditadas.
Esta dissertação pretende dar uma contribuição futura, avaliando assim, a oferta de entidades e de
ensaios disponíveis no país, bem como, averiguar quais são os elementos construtivos ensaiados com
maior frequência. Verifica-se que Lisboa e Porto contam com mais entidades e que os elementos
construtivos de betão armado são os mais ensaiados contrariamente aos de madeira que são os menos
ensaiados.

Palavras-chave: técnicas de diagnóstico, ensaios, elementos construtivos, análise de
mercado, laboratórios, empresas.
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Abstract

The natural degradation of buildings justifies the need to study the best practices for their maintenance
and rehabilitation. Buildings have numerous anomalies over their lifetime, so carrying out a prediagnostic assessment is the first step to an in-service intervention. Given the diversity of building
elements that compose a building, it is necessary to be aware of the anomalies that can affect them and
the right diagnostic techniques that should be used in each situation.
Since there are numerous tests, both laboratory and in-situ, and there is not always enough information
about entities that have these services, this dissertation intends to analyze and present some
laboratories and companies that perform these specialized tests.
24 entities distributed evenly in Portugal are evaluated, analyzing which tests offer the most, which are
the most tested building elements and analyze the existing offer according to the geographic location.
An analysis is also performed in order to ascertain the amount of accredited trials that are available by
evaluating the offer between accredited and non-accredited entities.
This dissertation intends to make a future contribution, thus evaluating the offer of entities and trials
available in the country, as well as to ascertain which are the most frequently tested constructive
elements. Lisbon and Porto have more entities and the building elements of reinforced concrete are the
most tested in contrast to those of wood which are the least tested.

Key-words:

diagnostic techniques, tests, building elements, market analysis, laboratories,

companies.
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1. Introdução
1.1. Enquadramento
O parque habitacional de cada país faz parte da identidade do seu povo e deve, por isso, ser mantido.
Em Portugal, cerca de 80% do parque habitacional é composto por edifícios correntes e embora o seu
estado de conservação não seja gravoso, existe um grande número desses edifícios a necessitar de
algum tipo de intervenção, desde ligeiras a profundas (INE, 2011).
Até 2008, o parque habitacional do país cresceu a uma taxa anual média superior a 1%. A partir desse
ano, as taxas de crescimento desaceleraram, registando o mínimo de 0,13%, em 2015. Verificou-se
que o ritmo de construção de novos imóveis abrandou drasticamente tendo-se tornado necessário
apoiar as intervenções de edifícios em serviço associadas a trabalhos de reabilitação. Em 2016, alterouse a tendência de decréscimo dos últimos anos e verificou-se um ligeiro crescimento de construção
nova. Atualmente, cerca de 26% das obras concluídas são de reabilitação, sendo que o restante
corresponde a construção nova de edifícios (INE, 2015; 2016; 2018).
Hoje em dia é consensual que, quer do ponto de vista económico quer em termos de sustentabilidade
ambiental, exista a necessidade de prolongar a vida útil dos edifícios tanto quanto a sua degradação
física natural o permitir. Assim sendo, a manutenção e a reabilitação dessas infraestruturas ganham
uma importância ainda maior num sentido de análise do ciclo de vida. Neste contexto, a capacidade de
acompanhar através de inspeções que retratem com algum rigor o quadro patológico dos edifícios e
perspetivem a sua evolução é fundamental para o diagnóstico das anomalias (Correia, 2014).
Para a realização de uma intervenção de manutenção ou reabilitação em qualquer edifício é necessário,
para além de uma adequada inspeção prévia do local, a realização de ensaios in-situ e de laboratório,
para sustentar um correto diagnóstico do real estado de degradação dos elementos construtivos. Os
ensaios permitem avaliar determinadas propriedades dos materiais dos diversos elementos
construtivos.
Estes ensaios são realizados por entidades que, dependendo da sua natureza, exibem diferentes
características, funções e constrangimentos. Destas entidades, distinguem-se os laboratórios de ensaio
acreditados pelo IPAC (Instituto Português de Acreditação), laboratórios universitários e empresas
privadas que realizam ensaios de diagnóstico como complemento às atividades de inspeções
realizadas em edifícios.
Dada a diversidade de ensaios que se podem realizar e as diversas entidades existentes no mercado
em Portugal, surge a necessidade de se realizar um trabalho de campo, com base na recolha de
informação, aos diversos laboratórios e empresas.
Neste âmbito, procura-se analisar quais os ensaios realizados pelas entidades, avaliando, assim, quais
os elementos construtivos com mais disponibilidade para serem ensaiados e quais os ensaios com
maior oferta no mercado, atualmente.
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Desta forma, torna-se necessário realizar um estudo alargado dos diversos laboratórios e empresas
existentes no mercado, bem como adquirir um maior conhecimento do material em estudo, dos ensaios
que podem ser realizados nos elementos construtivos de betão, alvenaria e madeira.

1.2. Objetivos e metodologia de investigação
Com a dissertação pretende-se numa primeira fase, através de uma pesquisa bibliográfica criteriosa,
elaborar o estado de arte relativo às anomalias mais frequentes em elementos construtivos de
alvenarias, madeira e betão armado. Após a identificação das anomalias é importante o estudo
detalhado de técnicas de diagnóstico que podem ser utilizadas com o intuito de avaliar o estado dos
elementos construtivos.
O objetivo principal desta dissertação é a elaboração de uma análise do mercado que existe em
Portugal no que diz respeito às técnicas e ensaios disponibilizados por parte das entidades em estudo.
Numa primeira fase é selecionada a amostra que vai ser estudada, adiantando desde já que são parte
integra da mesma, os laboratórios acreditados, laboratórios universitários e empresas privadas que na
temática das inspeções em edifícios realizam ensaios como complemento desta atividade.
Tendo a amostra definida, recolhe-se junto das entidades quais são os ensaios, dos que são estudados
neste trabalho, que cada entidade tem capacidade para realizar, assim como os elementos construtivos
em que os aplica.
Recolhidos os dados é, então, feita a análise detalhada, determinando quais são os ensaios com maior
e menor oferta no mercado existente, verificando também quais são as entidades que dispõem desses
mesmos ensaios. Pretende-se também determinar se as entidades dispõem de muitos ou poucos
ensaios disponíveis e quais os elementos construtivos que são mais ensaiados.
Como a amostra não se restringe a uma zona geográfica específica, procura-se avaliar a oferta
existente tendo em conta a sua localização, assim sendo, o objetivo é analisar quais são os ensaios
mais efetuados em cada zona geográfica, quais os elementos construtivos ensaiados com maior
frequência e determinar se as entidades dispõem de uma vasta gama de ensaios ou apenas de uma
pequena parte.

1.3. Estrutura e organização da dissertação
Neste subcapítulo é feita uma apresentação da estrutura e organização da dissertação com
especificação dos principais temas e assuntos desenvolvidos ao longo do capítulo.
No capítulo 1 é feito um enquadramento do tema da dissertação e são definidos os objetivos a atingir.
O capítulo 2 consiste no Estado de Arte relativa à patologia e diagnóstico de edifícios. Neste capítulo é
feita uma caracterização e tipificação construtiva de edifícios antigos e correntes e são, ainda,
identificados os fenómenos patológicos mais comuns nos elementos construtivos de um edifício, sendo
indicadas as principais causas que estiveram na sua origem.
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No capítulo 3 é feita uma exposição das técnicas de diagnóstico que podem ser aplicadas nos
elementos construtivos, sendo apresentada uma breve descrição de cada técnica. É elaborada, ainda,
uma tabela que relaciona as técnicas de diagnóstico aos elementos construtivos em que se podem
aplicar.
O capítulo 4 consiste na análise de mercado propriamente dita. É descrita a amostra em estudo, bem
como a metodologia adotada durante o processo de recolha de dados. Na análise da informação
recolhida são feitas análises estatísticas, recorrendo a gráficos e tabelas, que visam demonstrar os
resultados obtidos.
No capítulo 5 apresentam-se as conclusões e os possíveis desenvolvimentos futuros. No final da
dissertação é apresentada uma lista de referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho.
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2. Patologia e diagnóstico de anomalias
2.1. Objetivos do capítulo
O presente capítulo incide sobre a patologia e o diagnóstico de anomalias em edifícios. Começa-se por
definir os conceitos de anomalia e patologia da construção abordando-se, também, a importância do
diagnóstico. Seguidamente, é feita uma breve caracterização dos edifícios quanto à sua tipologia
construtiva e são discutidas as possíveis causas que originam anomalias. Por último, identificam-se os
elementos construtivos fundamentais de um edifício, onde se expõem as principais anomalias que os
afetam, bem como as suas causas prováveis.

2.2. Patologia e diagnóstico em edifícios
Os elementos construtivos que constituem um edifício encontram-se devidamente projetados para dar
resposta a uma determinada função exigencial e, no caso dos edifícios para habitação, foram
concebidos para, ao mesmo tempo, garantirem uma adequada qualidade de vida aos seus utilizadores.
No entanto, a degradação que os elementos da construção sofrem ao longo da sua vida útil resulta da
ocorrência de anomalias, as quais podem conduzir a menores níveis de desempenho desses elementos
(Pereira, 2017).
Segundo a comissão técnica W086 – Building Pathology da organização internacional CIB, as
anomalias consistem em manifestações de possíveis defeitos (defects) nos edifícios, ou seja,
sinalizam situações onde um ou mais elementos poderão ter deixado de cumprir as funções para as
quais foram projetados (CIB W086, 1993).
A patologia da construção ou dos edifícios (building pathology) é a ciência que faz o estudo
sistemático das anomalias presentes nos edifícios e respetivas causas, consequências e tratamentos
(CIB W086, 1993).
Segundo Appleton (2002), denomina-se estudo de diagnóstico ao conjunto de procedimentos
destinados a garantir o justo conhecimento acerca de um edifício ou estrutura, incluindo a avaliação do
seu estado de conservação e segurança e a determinação das causas das anomalias observadas.
Em termos teóricos, para efetuar um diagnóstico dever-se-ia dispor de um modelo de comportamento
da construção que permitisse estabelecer diretamente as relações causa-efeito, identificando
univocamente as causas correspondentes às anomalias verificadas. Contudo, na prática não se dispõe
de um tal modelo visto que seria extremamente complexo, tendo em conta que é bastante difícil
determinar as causas das anomalias em edifícios face à influência de vários fatores (Paiva et al., 2006).
De entre os diversos fatores, salientam-se a grande variedade de elementos e materiais que constituem
um edifício, as diferentes fases do ciclo de vida do edifício e a frequente interdependência entre causas
e efeitos, isto é, a possibilidade de uma dada anomalia dever-se a mais do que uma causa e,
simultaneamente, ser a causa de outras anomalias (Aguiar, 1998).
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Face à inexistência de um modelo de comportamento, o diagnóstico de anomalias deverá ser um
processo iterativo, consistindo em analisar metodicamente todas as possibilidades de causas que
possam estar relacionadas com as anomalias. As anomalias podem ser interpretadas como sintomas,
o que permite numa fase de pré-diagnóstico formular hipóteses sobre as suas causas a partir de
conhecimentos preliminares (CIB W086, 1993).
O processo de diagnóstico engloba, desta forma, algumas fases fundamentais, tais como (CIB W086,
2013):
•

conhecimento preliminar: que diz respeito ao levantamento das técnicas construtivas,
anomalias visíveis, fenómenos de degradação e condições ambientais envolventes;

•

pré-diagnóstico: em que as informações do conhecimento preliminar são elaboradas, a fim
de formular as hipóteses de diagnóstico e programar a investigação no local para validá-las;

•

diagnóstico: geralmente compreendido pela investigação experimental e modelos analíticos
para que se possa interpretar o padrão patológico e, em seguida, validar as hipóteses de prédiagnóstico. As atividades experimentais e analíticas têm como finalidade compreender melhor
os mecanismos de funcionamento dos materiais e componentes, bem como a cadeia de
eventos que causam as anomalias.

Para garantir a fiabilidade do diagnóstico, é necessário que este seja efetuado por técnicos
especializados. Estes deverão ter uma vasta experiência profissional e possuir uma sólida formação,
não só das técnicas construtivas como também das características e do comportamento estrutural e
não estrutural; dos materiais, da forma de execução e colocação em obra e dos fatores prováveis que
podem influir na origem das incompatibilidades (Goicoecha & Monjín, 2006).
A recolha de informação relevante e a sua posterior análise são, portanto, os passos fundamentais para
tirar conclusões quanto às causas das anomalias, devendo incidir sobre as seguintes fontes de
informação, de acordo com Paiva, Aguiar & Pinho (2006) e Freitas & Sousa (2003):
•

Resultados decorrentes da inspeção do edifício;

•

Documentos que dizem respeito ao edifício, tais como os elementos de projeto, relatórios da
obra, relatórios de inspeções antecedentes e história de intervenções efetuadas;

•

Testemunho dos utilizadores do edifício através da realização de inquéritos.

A inspeção do edifício é a fonte principal de informação, pois permite definir concretamente a situação
real do edifício. A inspeção por si só é crucial para se conseguir fazer o diagnóstico, mas este será
bastante mais fiável se a mesma for precedida e/ou acompanhada por uma investigação documental e
pela realização de inquéritos aos utilizadores, as quais permitem reunir informações adicionais
relevantes para o diagnóstico (Aguiar, 1998).
Antes de iniciar qualquer ação de inspeção é fundamental começar por definir quais os objetivos a
atingir e qual a escala de intervenção (Ferreira et al., 2014). Naturalmente, a finalidade da inspeção
define quão detalhado deverá ser o diagnóstico, podendo exigir um grau de detalhe maior ou menor,
desde a simples análise de manchas de humidade numa fachada até ao estudo exaustivo das
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anomalias de todo o edifício. Esse grau de detalhe define as partes do edifício que deverão ser
analisadas, a precisão da informação a recolher e a pormenorização do estudo a efetuar (Lanzinha,
2006).
Em função do grau de detalhe pretendido, as inspeções podem ser apenas visuais ou podem recorrer
a meios auxiliares, que poderão ser mais ou menos complexos consoante a informação que se
pretende obter (Flores-Colen, 2003). A simples observação visual pode ser complementada por um
conjunto de meios auxiliares, muito simples, não destrutivos ou reduzidamente intrusivos, que permitem
maximizar a recolha de informação útil para o entendimento da degradação sucedida (Cóias, 2009).
Existem, no entanto, diversas técnicas de diagnóstico que são geralmente mais minuciosas, ensaios
laboratoriais, em oposição aos ensaios in-situ que são menos minuciosos. Estas técnicas de
diagnóstico serão abordadas em maior detalhe no capítulo 3 desta dissertação.

2.3. Tipologias construtivas
Para uma melhor análise dos níveis de degradação dos edifícios e respetiva inspeção, é importante
que haja uma distinção entre edifícios antigos e edifícios correntes, dado que os materiais e
características dos mesmos são diferentes.
Segundo Cóias (2009) é possível dividir os edifícios em dois grandes grupos, consoante a época de
construção:
•

Edifícios antigos: ano de construção < 1945 (Figura 2.1.).

•

Edifícios correntes: ano de construção > 1945 (Figura 2.2.)

Figura 2.2 - Exemplo de edifício recente
(Machado, 2014)

Figura 2.1 - Exemplo de edifício antigo (Machado,
2014)

Os edifícios antigos distinguem-se dos edifícios correntes pela sua época de construção, ou seja, eram
a construção predominante até à segunda guerra mundial, 1945. Após a guerra, apareceram as
estruturas de betão armado, as quais passaram a ser mais frequentes (Freitas, 2012).
Os edifícios antigos têm em comum o recurso a materiais maioritariamente naturais e pouco
transformados e a técnicas que não evoluíram de forma muito significativa ao longo dos tempos (Cóias,
2009). De uma forma geral, são edifícios cuja construção se baseia no uso de tecnologias tradicionais
nomeadamente, o uso de estruturas de madeira sobretudo em pavimentos e coberturas e o uso
7

de alvenarias, adobe ou taipa em paredes resistentes. Por vezes, estes materiais eram utilizados ou
conjugados de diferentes formas, tanto em sistemas estruturais mistos (por exemplo, paredes de pedra
e madeira) como em paredes divisórios interiores (por exemplo, madeira em paredes de tabique),
procurando desta forma melhorar o desempenho dos diversos elementos de construção (Appleton,
2003), (Sousa et al., 2016).
Da transição dos edifícios antigos para os correntes, assistiu-se a um gradual aligeiramento das
construções, sobretudo dos seus elementos verticais como as paredes exteriores de fachadas. Mesmo
antes do aligeiramento obtido com as estruturas de betão armado, as paredes exteriores de construção
tradicional, em alvenaria de pedra ou tijolo, viram a sua massa reduzir-se devido à conceção de
sistemas mistos de paredes, conjugando materiais com diferentes propriedades mecânicas e diferentes
contribuições para a estabilidade do edifício (Sousa et al., 2016).
Os edifícios correntes são constituídos na sua maioria por estruturas reticuladas, ou seja, sistemas em
pórtico de vigas e pilares de betão armado que suportam lajes aligeiradas ou maciças de betão armado.
As paredes exteriores e interiores que não tem função estrutural são normalmente preenchidas por
panos de alvenaria de tijolo furado, e há uma grande variedade de materiais de construção aplicados
nos revestimentos de paredes interiores e fachadas, tetos, pavimentos e coberturas (Pereira, 2017).

2.4. Anomalias em elementos construtivos
2.4.1. Causas de anomalias
A determinação das causas de anomalias em edifícios é uma tarefa bastante complexa e extremamente
difícil. Nem sempre é possível identificar uma causa de forma única e clara, dado, por exemplo, a
grande variedade de elementos e materiais constituintes do edifício, as múltiplas funções que
desempenham as várias partes de um edifício e os elementos de construção que o integram. Desta
forma, a mesma causa pode despoletar diferentes anomalias e a mesma anomalia pode ter origem em
diferentes causas (Ferreira, 2010), (Paiva et al., 2006).
Quase sempre as anomalias decorrem da conjugação de vários fatores adversos que podem dar-se
simultaneamente no tempo ou surgir na sequência da acumulação de efeitos, provocando ou
acentuando o processo de degradação.
De um modo geral, as causas das anomalias em edifícios podem ser divididas em função da origem,
sendo causas de origem humana e causas de origem natural, tal como a tabela 2.1. indica.
Tabela 2.1 - Tipos de causas de anomalias em edifícios (adaptado de (Aguiar, 1998; Ferreira, 2010))

Causas de origem humana

Causas de origem natural

Erros na fase de conceção e projeto

Ações físicas/ mecânicas

Erros na fase de execução

Ações Naturais

Erros na fase de utilização

Ações químicas
Ações biológicas

Desastres de responsabilidade humana

Desastres naturais
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Além do envelhecimento natural dos materiais, as anomalias nos edifícios devem-se principalmente a
causas relacionadas com erros ou omissões de projeto e erros cometidos durante a fase de construção,
mas também podem ser devidas a manutenção insuficiente ou inadequada (Ribeiro & Cóias, 2003).
Também Paiva, Aguiar & Pinho (2006) defendem que o fator humano é dos mais importantes no
aparecimento e desenvolvimento de anomalias de construção.
As causas de anomalias de origem natural são, normalmente, agrupadas em ações naturais e
desastres naturais. As ações naturais são caracterizadas como causas correntes, onde o seu grau de
incidência depende das condições a que os edifícios se encontram sujeitos (Paiva et al., 2006).
As anomalias causadas por desastres naturais têm origem em causas naturais (sismos, ciclones,
avalanches, trovoadas, erupções vulcânicas, tsunamis, entre outros) e o seu grau de intensidade é
maior comparativamente com as ações naturais referidas anteriormente. Este tipo de acontecimento é
caracterizado pela sua rara ocorrência, contudo, quando se manifestam, as suas consequências são
bastante graves (Aguiar, 1998).
Esta dissertação focar-se-á em causas de ação natural, nomeadamente, ações físicas/ mecânicas,
ações químicas e ações biológicas.
Diversos autores não especificam, em concreto, a diferença entre as ações físicas e as ações
mecânicas, englobando-as apenas numa das designações anteriores. No entanto, Fitera (2012)
designa anomalias de origem física todas as que são causadas pela influência de variações
atmosféricas, tais como, poluição, água do solo, sais agressivos, ciclos gelo-degelo, substâncias
orgânicas, alterações higrométricas e térmicas. Por sua vez, anomalias de origem mecânica são
motivadas por esforços mecânicos durante as várias fases da vida do edifício. Na tabela 2.2.
apresentam-se algumas causas de anomalias consoante a sua origem.
Tabela 2.2 - Causas de anomalias de ação natural (Paiva et al., 2006; Cóias, 2009; Carrió, 2006; Sousa, 2014)

Origem

Causa
Ação da gravidade
Variações de temperatura e de humidade relativa
Temperaturas extremas

Ações físicas

Vento (pressão, abrasão, vibração)
Presença de água (chuva, neve, humidade do solo, ciclos gelo-degelo)
Radiação solar
Alteração das condições do solos e abaixamento do nível freático

Ações mecânicas

Efeitos diferidos (retração, fluência, relaxação, sobrecargas,
assentamentos, vibrações)
Oxidação
Carbonatação

Ações químicas

Presença de sais
Presença de água
Chuva ácida
Reações alcali-agregado
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Tabela 2.2 - Causas de anomalias de ação natural (continuação)

Origem
Ações químicas

Causa
Radiação solar (ação dos raios UV)
Vegetação (raízes, trepadeiras, líquenes, algas, entre outras)

Ações biológicas

Insetos
Microorganismos
Bolores e outros fungos

2.4.2. Elementos de alvenaria e revestimentos
As alvenarias simples estão especialmente vocacionadas para funcionar à compressão, tendo pouca
capacidade de resistir a esforços de flexão, corte ou tração. Assim sendo, nas construções
habitacionais ditas de alvenaria, sejam antigas ou correntes, este material aparece sobretudo nos
elementos verticais de suporte, caso das paredes em edifícios. Existem, ainda, numerosos edifícios
antigos com pavimento em madeira, mas cuja estrutura principal é constituída por arcos e abóbadas
de alvenaria de tijolo (Paiva et al., 2006), (Sousa et al., 2016).
As paredes, elementos construtivos de alvenaria com maior expressão, são constituídos por blocos ou
unidades de maiores ou menores dimensões, naturais ou artificiais, colocados uns sobre os outros,
geralmente com a utilização de uma argamassa de assentamento.
Os elementos de alvenaria podem classificar-se quanto ao tipo de materiais utilizados e quanto ao
método de construção. A primeira das classificações resulta, sobretudo, do material que constitui os
blocos ou unidade – alvenarias de pedra, de tijolo, de adobe, entre outros. Quanto ao método de
construção, a distinção resulta, fundamentalmente, do cuidado no aparelho e no arranjo das unidades,
selecionados consoante a nobreza da construção e as ações em presença (Cóias, 2009).
As construções de alvenaria de pedra evidenciam, em geral, grande heterogeneidade devido à
diferença de materiais utilizados, à sua disponibilidade e custos associados, apresentando várias
possibilidades de solução. Assim, apresenta-se na tabela 2.3. a designação e respetiva caracterização
que a alvenaria de pedra pode tomar.
Tabela 2.3 - Classificação e caracterização de alvenaria de pedra (Cóias, 2009; Rodrigues, 2010; Celis, 2017;
Pinho, 2000)

Designação

Constituição

Cantaria

Blocos de forma geométrica muito regular que são acabados
com ferramentas de canteiro e que são assentes em leito
horizontal. Poderá dispensar a argamassa de assentamento,
sendo apenas sobrepostas ou justapostas.

Enxilharia
ou silharia

Blocos de forma geométrica regular que apresentam um
acabamento menos esmerado. Poderá dispensar a
argamassa de assentamento, sendo apenas sobrepostas ou
justapostas

Alvenaria regular
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Tabela 2.3 - Classificação e caracterização de alvenaria de pedra (continuação)

Designação

Constituição

Alvenaria mista

Parte da espessura – nos dois paramentos ou num só – é de
pedra talhada, sendo o interior de pedra irregular.

Alvenaria de pedra aparelhada

Alvenaria ordinária

Pedras irregulares aparelhadas numa das faces e assentes
em argamassas ordinárias.
Pedras de formas e dimensões irregulares assentes com
argamassa e dispostas em paramento, revestido ou não,
mais ou menos travadas com material miúdo.

A designação da alvenaria de pedra poderá ainda, ser determinada pela forma da pedra e o maior
ou menor cuidado posto na execução, tal como se exemplifica na figura 2.3.

a) Pedra Irregular com

b) Pedra Irregular com

a) Pedra regular com

juntas desalinhadas

juntas irregulares

juntas regulares

alinhadas
Figura 2.3 - Diversos tipos de alvenaria de Pedra (adaptado de Rodrigues, 2010)

Além da pedra, o tijolo cerâmico é outro elemento de longa data, utilizado na construção de paredes
de alvenaria. O tijolo manteve-se ao longo dos séculos como um dos principais materiais na construção.
No século XX, verificou-se uma substituição das paredes de alvenaria de pedra pelas paredes de tijolo,
evoluindo da parede simples de pedra e de tijolo até às recentes paredes duplas incorporando vários
componentes (isolamento, barreiras para-vapor, meia cana, ventilação da caixa-de-ar, escoamento da
água e correção da ponte térmica) (Machado, 2014), (Cóias, 2009).
As alvenarias de tijolo desempenham funções resistentes - alvenaria estrutural - ou de enchimento simples panos de enchimento. Em Portugal, embora as alvenarias resistentes tenham tido uma
expressão dominante no passado, uma vez que as diferentes tipologias construtivas no país utilizavam
normalmente paredes resistentes pelo exterior, quer fossem em alvenaria de pedra, tijolo ou adobe, na
atualidade o seu emprego é praticamente inexistente. As poucas realizações em alvenaria resistente
correspondem em geral a pequenos edifícios, praticamente sem dimensionamento (Sousa et al., 2016).
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Atualmente, as alvenarias são predominantemente usadas no preenchimento de malhas estruturais de
paredes exteriores e na execução de divisórias interiores. Com as estruturas em pórtico de betão
armado, a arquitetura modernista passou a utilizar tijolos vazados cerâmicos ou de betão (Sousa et al.,
2016), (Machado, 2014).
Hipólito de Sousa (Sousa, 1996) sintetizou a evolução histórica da constituição das paredes exteriores
em Portugal desde 1940 até 1980 (Figura 2.4.), onde se verifica que, as paredes da envolvente
sofreram um gradual aligeiramento através de uma maior utilização de tijolo vazado em substituição da
pedra ou do tijolo maciço, assim como pela introdução de materiais com características de isolamento
térmico (Sousa,1996), (Sousa et al., 2016).

Figura 2.4 - Síntese aproximada da evolução das paredes exteriores em Portugal (Sousa, 1996), (Sousa et at.,
2016)

Outro dos elementos constituintes da alvenaria, é a argamassa que pode se utilizada com duas
finalidades: assentamento e revestimento. A função da argamassa de assentamento é, sobretudo, o
preenchimento dos espaços entre as pedras ou tijolos criando uma base uniforme evitando a
necessidade de um “aparelho” mais dispendioso, enquanto que a argamassa de revestimento,
denominada por reboco, tem como função proteger a alvenaria e valorizar esteticamente a construção
(Ferreira, 2010; Cóias, 2009)
Nas paredes de alvenaria de edifícios recentes é possível distinguir o tosco (ou suporte) do
revestimento. Na constituição do tosco, os elementos com aplicação mais destacada são os tijolos
cerâmicos de furação horizontal, que surgiram no início da revolução industrial. Seguem-se os tijolos
cerâmicos de pequeno formato, maciços ou perfurados, usados sobretudo em alvenaria à vista, e os
blocos de betão de agregados leves e correntes. Quanto aos revestimentos, podem ser de diversas
naturezas sendo que, em Portugal, os mais utilizados são o reboco tradicional pintado, a pedra natural
e os ladrilhos cerâmicos (Gonçalves et al., 2007).
Devido às exigências de isolamento térmico que se verifica atualmente nas paredes exteriores, e que
muitas soluções de toscos e revestimentos não conseguem garantir, surgiram novas camadas de
materiais com propriedades e desempenhos específicos.
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A forma mais comum de aplicação de isolamento térmico é nas caixas de ar das paredes duplas,
podendo este isolamento ser em placa (poliestireno expandido moldado (EPS) ou poliestireno extrudido
(XPS)), em manta (lã de vidro ou lã de rocha) ou projetado (espuma de poliuretano). Em oposição às
paredes duplas surgiram as paredes simples com blocos isolantes térmicos que visam satisfazer os
requisitos de conforto térmico de forma mais repartida (Sousa et al., 2016).
Atualmente, os sistemas de revestimento exterior, como os ETICS (External Thermal Insulation
Composite System), são a forma mais corrente de isolar termicamente os edifícios, que permitem
resolver as pontes térmicas e maximizar a inércia térmica com a aplicação do material isolante térmico
de forma contínua pelo exterior (Cunha, 2006), (Sousa et al., 2016).
As manifestações patológicas em paredes de alvenaria revestidas são muito diversificadas, sendo
que algumas afetam somente os revestimentos enquanto que outras atuam sobre a totalidade da
parede (Gonçalves et al., 2007).
A grande maioria das manifestações patológicas tem origem na presença de água e na consequente
humidificação e alteração dos materiais, seguindo-se a fendilhação como segunda fonte de problemas
(Machado, 2014).
A fendilhação é considerada como uma das principais vertentes da patologia em edifícios e resulta da
incapacidade das paredes resistirem a esforços de flexão, corte ou tração, ou da retração por secagem
do revestimento. Uma fissura consiste numa descontinuidade física, provocada localmente num
elemento construtivo por um processo de rotura, resultante do estado de tensão nele instalado
(Gonçalves et al., 2007).
Na argamassa de revestimento, reboco, a anomalia mais frequente é a fendilhação “mapeada” que
pode ser provocada por reações alcali-sílica (figura 2.5.a) ou por ciclos de gelo-degelo (figura 2.5.b).
As reações alcali-sílica são expansivas e ocorrem devido à existência de constituintes que, ao reagirem
com a água, formam produtos com grande aumento de volume que podem provocar tensões internas
superiores à resistência da argamassa (Paiva et al., 2006), (Leirós, 2006).

b) Fendilhação por ação
gelo/degelo (Leirós, 2006)

a) Fendilhação por ação de reações
expansivas

Figura 2.5 - Exemplos de fendilhação mapeada
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ciclo

Muitas vezes a fendilhação aparece associada a outras anomalias, tais como, o esmagamento,
associado a situações de compressão excessiva, e o abaulamento, que se manifesta pela falta de
verticalidade, desnivelamento ou distorção angular dos paramentos (Pinho, 2000).
Em alvenarias antigas é corrente o aparecimento de abaulamentos (figura 2.6) e de desagregações
superficiais. Nas situações mais frequentes, a desagregação de alvenarias deve-se à ação dos
agentes climatéricos, como a alternância do frio e do calor, com contrações e expansões sucessivas.
Pode, ainda, resultar da progressão e do agravamento de fissuração (Pinho, 2000).

Figura 2.6 - Abaulamento de uma
parede (Pinho, 2000)

Nos revestimentos e argamassas de assentamento as principais anomalias têm origem na presença
indesejada de água, destacando-se as eflorescências, se a cristalização de sais for à superfície (figura
2.7), e criptoflorescências, quando a cristalização dos sais ocorre nalguma cavidade ou interface de
materiais (figura 2.8). As criptoflorescências podem, ainda, originar o destacamento/ descolamento
do revestimento (Paiva et al., 2006).

Figura 2.7 - Eflorescências [W1]

Figura 2.8 - Criptoflorescências com desagregação e
destacamento do revestimento [W2]
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A desagregação (figura 2.9) também é comum no reboco e deve-se principalmente ao efeito da
humidade no percurso que faz no interior da parede transportando sais, que, depois de dissolvidos,
cristalizam com a evaporação da água, atingindo a superfície da parede. Esta cristalização dos sais
provoca, sucessivamente, o entumecimento do reboco, o seu empolamento, fendilhação e
desagregação (Pinho, 2000).

Figura 2.9 - Desagregação do reboco (Adaptado de Rodrigues, 2010)

Outras anomalias muito comuns estão relacionadas com o desenvolvimento de vegetação parasitária
e o início de colonização biológica. Estes elementos necessitam da presença de humidade para se
desenvolverem, facto que ocorre sempre que se dá a humidificação dos paramentos quer por
condensações quer pela presença de água resultado de infiltrações ou roturas (Vilhena, 2003).
A vegetação parasitária é uma anomalia que leva ao desenvolvimento de pressões intersticiais nas
argamassas e nos elementos pétreos podendo, posteriormente, provocar desagregações. É frequente
o seu aparecimento e desenvolvimento em suportes de alvenaria de tijolo ou de pedra não revestidos
ou rebocados (Gonçalves et al., 2007), (Sousa, 2014).
Quanto aos fungos, líquenes e pátina constituem ataques bioquímicos principalmente em paramentos
de materiais porosos, húmidos e pouco ventilados. Provocam alterações de coloração e de aspeto,
retenção de água e libertação de substâncias químicas que levam à erosão química dos paramentos
(Sousa, 2014), (Sousa, 2003).
A ação da água pode fomentar o aparecimento de anomalias estéticas mais superficiais como é o caso
das manchas, que podem surgir em todos os tipos de revestimentos. Consistem em alterações de cor
e de brilho que aparecem em zona definida e contrastante com as zonas vizinhas, surgem com muita
frequência em paredes exteriores de edifícios (Gonçalves et al., 2007).
Existem, portanto, diversas anomalias correntes nos elementos de alvenaria. Na tabela 2.4. encontramse sistematizadas as anomalias mais frequentes, bem como as possíveis causas que as originaram:
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Tabela 2.4 - Anomalias correntes nas paredes de alvenaria (Cóias, 2009; Brito et al., 2008; Rodrigues, 2010;
Ferreira, 2010; Pavão, 2016; Paiva et al., 2006)
Anomalia

Fissuração/ fendilhação

Causas prováveis
Assentamento diferenciais
Sobrecargas
Variações de temperaturas
Variações de humidade
Ciclos gelo-degelo
Deformações excessivas do suporte
Reações alcali-agregado (reações expansivas)

Esmagamento

Cargas concentradas excessivas
Construção de edifícios adjacentes

Abaulamento

Sobrecargas
Alterações estruturais
Presença de água que se pode acumular nos vazios

Desagregação

Progressão e agravamento da fendilhação
Alternância de calor/frio – expansões e contrações sucessivas
Águas das chuvas ou infiltrações de origem diversa
Vento e poeiras/areias transportadas
Humidade ascensional do terreno

Brancas (Sais)

Eflorescências
Criptoflorescências
Carbonatação

Escuras (Humidades e/ou
fungos e bolores)

Escorrências
Infiltrações
Humidade e falta de ventilação
Humidade ascensional do terreno
Humidade devida à higroscopicidade* dos materiais
Condensações

Manchas

Eflorescências e criptoflorescências
Vegetação parasitária
Fungos, líquenes e pátina biológica

Infiltrações que provocam dissolução dos sais das
argamassas;
Humidades ascensionais do terreno que contêm sais solúveis
Condições de humidade suficientes para o desenvolvimento
de vegetação parasitária
Condições de humidade suficientes para o seu
desenvolvimento
Falta de ventilação

*higroscopicidade - propriedade que os materiais porosos têm para, quando colocados no estado seco num ambiente com uma
dada humidade relativa, reterem nos seus poros uma certa quantidade da humidade existente no ambiente, até se atingir uma
certa situação de equilíbrio com esse ambiente.

2.4.3. Elementos de madeira
A madeira foi um dos primeiros materiais de construção e é um excelente material estrutural, que surge
frequentemente nas construções antigas, em conjugação com a alvenaria (Cóias, 2009). Em certos
edifícios antigos para além de se usar a madeira com funções estruturais em pavimentos e coberturas,
também se encontram elementos de madeira incorporados nas paredes formando uma estrutura de
contraventamento, correntemente designada por “gaiola” (Paiva et al., 2006).
A utilização de madeira enquanto elemento estrutural fez-se durante séculos. Nas primeiras décadas
do século XX, com o aparecimento do betão e do aço, foi temporariamente esquecida. Hoje em dia,
assiste-se a um regresso à sua utilização estrutural pelas vantagens em termos de peso, rapidez de
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montagem, resistência ao fogo, racionalismo ecológico, economia de custos e facilidade de
“desconstrução” (Marques, 2008).
Estruturalmente a madeira apresenta elevada relação entre a sua resistência mecânica e a massa, o
que permite que quando aplicada nos edifícios ajuda a reduzir o tamanho das fundações e o efeito da
ação sísmica. Tem durabilidade, isolamento térmico, acústico e elétrico excecional, quando cumpridas
as boas condições de manutenção, isto é, mantendo-a arejada e seca. Ao contrário do que se possa
pensar, a madeira tem bom desempenho no que respeita à resistência ao fogo, porque apesar desta
ser combustível e opostamente ao que se passa com o aço ou o betão, a sua combustão é lenta e as
propriedades da zona não ardida permanecem quase inalteradas (Marques, 2008).
Existem atualmente numerosas aplicações da madeira em estruturas e isto deve-se ao aparecimento
de produtos industrializados da madeira, que adquiriram uma importância crescente nos últimos anos
em Portugal.
Para secções estruturais de produtos industrializados de madeira salientam-se (Rodrigues, 2004):
•

madeira lamelada colada: constituída por lâminas de madeira maciça cujas fibras têm direção
paralela e são coladas sob pressão, formando grande vigas de secção retangular (figura 2.10);

•

madeira microlamelada colada, formada por lâminas muito finas extraídas através do
desenrolamento das árvores e posteriormente coladas. Este tipo de madeira apresenta maior
resistência e estrutura mais homogénea que a madeira lamelada colada (figura 2.11);

•

vigas em “I” e constituída usualmente por madeira microlamelada colada nos banzos e OSB
na alma (figura 2.12).

Figura 2.10 - Madeira lamelada colada
[W3]

Figura 2.11 - Madeira microlamelada
colada [W4]

Figura 2.12 - Vigas em “I”
(Ribeiro, 2012)

Atualmente, a madeira é utilizada em estruturas de coberturas, estruturas de pavimentos e
revestimentos de pisos, paredes e tetos.
As principais anomalias na madeira advêm de agentes biológicos ou não biológicos. Como exemplo
de agentes não biológicos, responsáveis pela maioria das patologias na madeira, destaca-se a ação
da água, a radiação solar e a temperatura (Cóias, 2009), (Cruz & Aguiar, 2009).
A diminuição do teor em água da madeira origina um fenómeno chamado retração. Denomina-se por
retração a propriedade da madeira diminuir de dimensão quando o seu teor em água baixa. Ela incha
ao absorver a água e contrai ao perdê-la. Assim, se a madeira não conseguir variar de dimensões
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livremente irão surgir diversas patologias tais como fendilhação, empolamentos e empenamentos.
Estas anomalias são também responsáveis pela entrada na madeira de agentes bióticos tais como
fungos e insetos levando à deterioração da mesma (Cruz & Aguiar, 2009).
A deterioração por agentes bióticos é muito perigosa, pois não há, frequentemente, sinais exteriores
de danificação e pode conduzir à perda total de resistência com colapso súbito do elemento afetado.
Entre os diversos agentes bióticos destacam-se os fungos de podridão e os insetos xilófagos
(carunchos e térmitas).
O ataque por fungos de podridão (figura 2.13) ou por térmitas subterrâneas (figura 2.14) ocorre em
madeiras húmidas. Os fungos de podridão alimentam-se diretamente da parede celular da madeira,
dando origem a podridões e proporcionando a perda de resistência. As podridões provocadas por este
fungo são facilmente identificáveis através da perda de massa e de resistência da madeira,
acompanhas por mudanças de coloração e de aspeto. Já o ataque por térmitas apenas é detetável
numa fase mais avançada da deterioração, uma vez que todo o processo se desenvolve no interior da
madeira, conferindo um aspeto laminado à madeira danificada (Brito, 2004).

Figura 2.14 - Madeira atacada por térmitas
subterrâneas [W5], [W6]

Figura 2.13 - Madeira atacada por fungos de
podridão (Henriques et al., 2011)

Além de fungos e térmitas associados a humidade excessiva, a madeira pode ainda ser deteriorada
por carunchos (figura 2.15), insetos que atacam a madeira geralmente seca, podendo provocar a
perda de secção dos elementos com a consequente perda de resistência. Os carunchos abrem galerias
no interior da madeira, enfraquecendo a sua estrutura (Mendes, 2013).
Quanto às anomalias mais verificadas nos revestimentos de piso lenhosos são de salientar os
empenamentos e as fissuras que se observam normalmente durante a secagem de madeiras verdes
e os descolamentos devidos à degradação dos materiais de colagem da madeira e seus derivados ao
respetivo suporte (Figura 2.16). As anomalias podem assim ser decorrentes da ação humana, de ações
de carácter natural, de utilização inadequada e de ações de acidente (Delgado & Brito, 2006).
No entanto, o maior inimigo dos revestimentos de piso lenhosos é a água. A humidade a que os
revestimentos estão sujeitos, por si só, leva ao desenvolvimento de fungos de podridão e, associada a
gradientes de temperaturas, leva ao aparecimento de insetos xilófagos, nomeadamente térmitas
subterrâneas (Delgado & Brito, 2006).
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Figura 2.15 - Vigamento de pavimento em madeira
atacada por caruncho (Paiva et al., 2006)

Figura 2.16 - Descolamento em pavimento de
madeira devido a variações higrotérmicas (Brito,
2005)

A ação de ciclos de temperatura e humidade e os efeitos decorrentes do processo de secagem não
controlada originam, nestas estruturas, deformações, empenamentos e fissuras. Também os
fenómenos de fluência da madeira levam ao desenvolvimento de deformações excessivas dos
pavimentos e coberturas (Vicente et al., 2009), (Pavão, 2016), (Paiva et al., 2006).
O ataque de insetos e de fungos de podridão podem também contribuir para a ocorrência de
deformações excessivas, pela rotação dos apoios, pela diminuição das secções das peças estruturais,
ou mesmo, pela eliminação da função estrutural de algumas peças ou deterioração das ligações (figura
2.17) (Paiva et al., 2006).
Para além das anomalias de origem biológica e mecânica, a deterioração dos elementos de madeira
pode ainda resultar de ações de origem química, provocadas pela alternância entre a ação da luz solar
e da humidade (figura 2.18).
A luz solar induz a decomposição química da camada superficial exposta que se traduz na tonalidade
cinzenta da madeira “velha”, mas que não corresponde a qualquer redução das propriedades
mecânicas do material abaixo da camada superficial alterada (figura 2.18). Quando exposta
diretamente à ação da chuva, este processo é acelerado pelo efeito de lavagem da camada superficial
de lenhina degradada e exposição da madeira subjacente, e ainda pelo desenvolvimento de fendas e
roturas por alternância de retração e dilatação. Pode, também, verificar-se uma desfibragem por
recristalização de sais em ambiente húmido (Cóias, 2009), (Faria, 2009).

19

Figura 2.17 - Pavimento de madeira com deformação
excessiva devido a apodrecimento de vigas (Paiva, Aguiar
& Pinho, 2006)

Figura 2.18 - Madeira envelhecida por ação do sol e
da humidade [W7]

2.4.4. Elementos de betão armado
O conceito do betão armado reside numa simbiose entre o betão e o aço. O betão resiste bem à
compressão, mas tem uma fraca resistência à tração: o aço, sob a forma de varões colocados no seu
interior, anula esta insuficiência, permitindo ao elemento resistir a flexões. Por sua vez, o aço exposto
ao ar e à água, rapidamente se deteriora: o betão envolvente protege-o com a sua alcalinidade,
permitindo ao elemento resistir à passagem do tempo (Cóias, 2009).
A evolução dos sistemas construtivos, de antigos para correntes, induziu na construção moderna uma
nova tendência de distribuição do peso das suas diferentes partes, entre paredes exteriores, interiores,
pavimento e cobertura. Era muito comum, em construções antigas, a definição de uma envolvente
pesada em oposição a uma estrutura interior leve (coberturas e pavimentos), sendo que a paredes
exteriores conciliavam a função estrutural (Sousa et al., 2016).
Com a utilização de estruturas em betão armado e de estruturas em pórtico, nos edifícios correntes,
assistiu-se a uma inversão da lógica da distribuição do peso na construção, sendo que as paredes
exteriores passam a ter menos peso, contrariamente aos pavimentos, que pela utilização frequente de
lajes de betão armado, veem o seu peso aumentar em relação aos anteriores pavimentos de madeira
(Sousa et al., 2016), (Correia, 2014).
A estrutura em pórtico de betão armado (figura 2.19) é constituída por um sistema reticulado de vigas,
pilares e lajes, aligeiradas ou maciças, preenchido com painéis de alvenaria. As vigas e pilares servem
de apoio às lajes e transmitem as cargas às fundações que normalmente são constituídas por sapatas
em betão armado (Correia, 2014), (Pereira, 2009).
O betão armado tem diversos campos de aplicação, sendo usado mais correntemente na execução de
construções em altura, edifícios públicos, infraestruturas viárias, infraestruturas hidráulicas, edifícios
industriais e superestruturas em edifícios correntes.
No que respeita a esta dissertação, irão ser abordadas apenas as anomalias que afetam elementos
estruturais de betão, tais como, pilares, vigas e lajes.
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Figura 2.19 - Pórtico em betão armado [W8]

As anomalias em elementos estruturais de betão armado encontram-se normalmente relacionadas com
problemas de insuficiência de construção ou conceção, alterações estruturais e deteriorações. A
existência de anomalias nestes elementos é verificada normalmente em situação de serviço através do
aparecimento de fendilhação com diversa orientação, deformações excessivas, esmagamentos
localizados ou ainda pela corrosão das armaduras ou desagregação nas superfícies devido a
ataques químicos ou físicos (Cóias, 2009), (Paiva et al.,2006), (Correia, 2014).
A ocorrência de fendilhação é a anomalia mais frequente nos elementos de betão acima referidos e,
para além das inúmeras causas que suscitam o seu aparecimento, está geralmente associada a
fenómenos como:
•

Retração e efeitos térmicos;

•

Esforços de tração, de flexão, transversos ou de corte;

•

Corrosão das armaduras ou reações químicas no betão.

As fendas de retração decorrem do facto de, numa determinada peça ou zona, a retração ser impedida
de se processar livremente, devido a restrições internas associadas ao próprio betão armado ou
externas pela ligação a outros elementos, em contraste com as fendas de origem térmica que são
associadas a dilatações (ou contrações) dos elementos estruturais por variação da temperatura (Paiva
et al., 2006), (Correia, 2014).
Um outro exemplo de fendilhação em elementos de betão armado é a fissuração devida à corrosão
das armaduras. Esta inicia-se quando as armaduras perdem a passivação, película protetora de óxidos
e hidróxidos ferrosos na superfície do aço que inibe o início de processos de corrosão. Esta perda está
associada, normalmente ao fenómeno de carbonatação do betão, que corresponde, à transformação
do hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio pela ação do CO 2 presente no ar e que que penetra no
betão através da estrutura porosa. Também a presença de iões de cloreto no betão que envolve as
armaduras podem destruir a camada de passivação e promover o início da corrosão do aço (Cóias,
2009), (Paiva et al., 2006).
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O resultado das reações de corrosão, é a formação de produtos de oxidação (ferrugem), que, em
virtude do seu aumento de volume, podem provocar a fendilhação e, em fase mais avançada, a
delaminação do betão de recobrimento (figura 2.20) (Correia, 2014).
Nas lajes, para além da fendilhação, as deformações excessivas são anomalias muito verificadas.
Estas deformações estão associadas a sobrecargas aplicadas e à capacidade de deformabilidade do
elemento (efeito de fluência). Na maioria das situações, os seus efeitos secundários surgem em
elementos não estruturais, como por exemplo, nas paredes de alvenaria. Como os elementos de
alvenaria têm uma capacidade de deformação elástica relativamente baixa e genericamente inferior à
dos elementos estruturais, surgem, portanto, fendilhações nas paredes (Paiva et al., 2006), (Correia,
2014).
Nos pilares, a ocorrência de esmagamentos localizados no betão “em serviço” é uma situação de
patologia que pode ter consequências muito graves (figura 2.21) Caracteriza-se por fendilhação
paralela à direção da força de compressão e, geralmente, pela ocorrência de um certo empolamento
do recobrimento. Indica a existência de zonas em que se ultrapassou a tensão máxima no betão e em
que já se estará, muito provavelmente, em descarga (Paiva et al., 2006)

Figura 2.21 - Pilar sujeito a cargas excessivas
[W9]

Figura 2.20 - Delaminação do betão
de recobrimento devido à corrosão
das armaduras (Paiva, Aguiar &
Pinho, 2006)

2.5. Síntese do capítulo
Iniciou-se o capítulo com a definição da patologia na construção. Seguidamente, e uma vez que esta
dissertação focar-se-á em técnicas de diagnóstico em edifícios, foi importante perceber o conceito de
diagnóstico e a importância do mesmo.
Para a elaboração correta de um diagnóstico, é importante conseguir distinguir as tipologias
construtivas dos edifícios dado que, consoante a sua época de construção, os materiais utilizados e as
técnicas construtivas são diferentes.
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Para além da distinção entre edifícios antigos e edifícios recentes, é ainda relevante, distinguir os
principais elementos construtivos dos mesmos, tais como: elementos de alvenaria, de madeira e de
betão armado.
Quanto aos elementos de alvenaria, evidenciaram-se as paredes, que podem ser de pedra, tijolo ou
blocos de betão, e os revestimentos. Dos elementos de madeira, deu-se especial importância às
estruturas de coberturas e de pavimentos e também aos revestimentos de pisos lenhosos. Nos
elementos de betão armado o estudo incidiu nos elementos que constituem os sistemas de pórtico, ou
seja, pilares, vigas e lajes.
Para cada elemento construtivo foram estudadas as anomalias mais frequentes e as respetivas causas.
Constatou-se que existem anomalias que afetam todos os elementos em estudo, como por exemplo a
fissuração, ainda que a mesma possa ser devida a inúmeros fatores. Os elementos de madeira são
especialmente afetados por agentes biológicos, enquanto que as alvenarias apresentam um número
significativo de anomalias provocadas pela ação da água.
Após a identificação dos principais elementos construtivos de um edifício e das anomalias frequentes
que os afetam procurou-se, através da elaboração de uma tabela que facilite a rápida interpretação,
resumir a informação detalhada ao longo do capítulo.
Desta forma, na tabela 2.5. encontram-se agrupadas, consoante a sua origem, as anomalias mais
frequentes nos elementos construtivos sendo que, para cada anomalia são ainda indicadas algumas
causas possíveis que a originaram.
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Tabela 2.5 - Síntese de anomalias mais correntes em elementos construtivos (Machado, 2014; Paiva et al., 2006; Ferreira, 2010; Sousa et al., 2016; Cóias, 2009; Rodrigues,
2010; Celis, 2017; Pinho, 2000; Gonçalves et al., 2007; Branco & Gonçalves, 2008; Pavão, 2016; Vilhena, 2003; Leirós, 2006; Cruz & Aguiar, 2009; Faria, 2009; Vicente et al.,
2009; Brito, 2004; Delgado & Brito, 2006; Correia, 2014)
Alvenaria

Madeira

Suporte
Causas Possíveis
- Variações temperatura e
humidade
- Sobrecargas
- Assentamentos
diferenciais
- Ciclos gelo/degelo
- Sobrecargas
- Efeitos de fluência
- Alterações estruturais
- Alternância de frio e calor
(contrações e expansões)
- Agravamento da
fendilhação
- Infiltrações
- Ciclos gelo/ degelo
- Variações do teor de
humidade
- Reações alcalis-sílica
- Oxidação
- Carbonatação
- Eflorescência
- Criptoflorescências
- Agravamento da
fendilhação

Estrutura

Pedra

Tijolo

Blocos
de
betão

Fendilhação

X

X

X

Esmagamento

X

X

X

Abaulamento/
Deformações
excessivas

X

X

X

Desagregação

X

X

Anomalia

Revestimentos

X

Manchas brancas

Revestimentos
de piso

Lajes

Vigas

Pilares

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desagregação

- Eflorescências
- Criptoflorescências
- Carbonatação

Coberturas

X

Fendilhação

Eflorescências e
Criptoflorescências

Pavimentos

X

Empolamentos e
empenamentos

- Sais

X

X

Betão armado

X
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X

X

X

Tabela 2.5 - Síntese de anomalias mais correntes em elementos construtivos (continuação)
Alvenaria

Madeira

Suporte
Causas Possíveis
- Escorrências
- Infiltrações
- Condensações
- Criptoflorescências

- Presença de humidade

Anomalia

Pedra

Tijolo

Betão armado

Estrutura
Blocos
de
betão

Revestimentos

Manchas escuras

X

Destacamento/
Descolamento

X

Empolamentos

X

Vegetação
parasitária
Fungos, líquenes e
pátina

Pavimentos

Coberturas

Revestimentos
de piso

X
X

- Fungos de Podridão

Podridão

X

X

X

- Térmitas subterrâneas
- Carunchos
- Ataque térmitas e
carunchos que originam a
perda de secção e de
resistência do elemento

Abertura de
galerias

X

X

X

Deformações
excessivas

X

X

X

Legenda:
Causas de origem física/ mecânica
Causas de origem química
Causa de origem biológica
X (*) – Revestimentos em reboco
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Lajes

Vigas

Pilares

X

X

X
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3. Técnicas de diagnóstico
3.1. Objetivos do capítulo
A recolha da informação necessária, para o diagnóstico de edifícios, pode ser feita de forma sensorial
por parte dos responsáveis com recurso a instrumentos que ampliem os seus sentidos e permitam a
análise de alguns pormenores, ou então recorrendo a técnicas de inspeção e ensaios que utilizam
princípios de funcionamento de múltiplas áreas científicas, mas que permitem obter dados que ajudam
na caracterização das situações em estudo (Cóias, 2009), (Abreu, 2013).
O presente capítulo tem como principal objetivo apresentar as diversas técnicas de ensaio que podem
ser utilizadas na realização de diagnósticos em edifícios.
Começa-se por definir os tipos de técnicas de diagnóstico existentes, in-situ e ensaios laboratoriais,
fazendo uma distinção entre técnicas não-destrutivas, semi-destrutivas e destrutivas.
De seguida, procura-se agrupar as técnicas segundo os princípios em que se baseiam, sendo feita uma
breve explicação de cada princípio no início de cada subcapítulo. Apenas são abordadas as técnicas
mais utilizadas, sendo que existem muitas outras que não são referidas nesta dissertação.

3.2. Tipos de técnicas de diagnóstico
A inspeção de um edifício é um ponto crucial para a elaboração correta de um diagnóstico, como já
havia sido referido no capítulo anterior. Desta forma, quando se procede à inspeção de um edifício, é
importante que sejam verificadas, classificadas e registadas todas as anomalias detetadas em todo o
edifício. Assim, para que a inspeção do mesmo seja realizada de uma forma criteriosa, é conveniente
que existam diversas fases no desenvolvimento de um diagnóstico das anomalias para um correto
estudo das mesmas (Carrió et al., 2003).
Começa-se com um exame preliminar que se baseia num estudo breve do edifício e do seu meio
envolvente, inclui uma inspeção visual feita a olho nu ou com o auxílio de instrumentos óticos que
potenciem a capacidade visual, e também um estudo da documentação existente. Neste exame
preliminar deverão estabelecer-se hipóteses e recomendações para a realização de um exame mais
aprofundado a realizar posteriormente (Santos, 2003), (Cóias, 2009).
O exame pormenorizado é uma fase do diagnóstico que sucede o exame preliminar e pressupõe
observações mais aprofundadas no local recorrendo a técnicas de diagnóstico através de aparelhos
apropriados ao efeito (Santos, 2003), (Cóias, 2009).
Define-se como técnicas de diagnóstico qualquer tipo de ensaio praticado a uma amostra com a
finalidade de avaliar as suas propriedades físicas, químicas e mecânicas (Machado, 2014), (Padrão,
2004). Vários autores, Cóias (2009), Silva (2004) e Flores-Colen (2009), classificam as técnicas de
diagnóstico em termos de:
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•

grau de destruição que provocam no material/elemento construtivo (não destrutivas, semidestrutivas ou destrutivas);

•

local onde são realizadas (in-situ ou em laboratório);

•

princípios em que se baseiam (mecânicos, elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, ultrasónicos, radioativos, sensoriais, térmicos, químicos, eletroquímicos, entre outros);

•

atividades em que intervêm (controlo de qualidade, inspeção de edifícios, verificação da
aplicação de regulamentos, entre outros);

•

tipo de resultados obtidos (propriedades a avaliar);

•

elementos a que se aplicam (exemplos: revestimentos, suporte, ambos);

Existem diversas técnicas de diagnóstico para avaliar o estado de degradação de uma construção
desde a simples, mas fundamental, inspeção visual, até à realização de ensaios laboratoriais sobre
amostras recolhidas em obra (Flores-Colen, 2009).
Em algumas situações, através dos sintomas manifestados, a inspeção visual é suficiente para detetar
os problemas patológicos que afetam os elementos (Tavares et al., 2005). Contudo, a utilização de
técnicas auxiliares de diagnóstico permite reduzir a subjetividade das inspeções visuais, facilitando a
obtenção de uma avaliação mais precisa (Flores-Colen et al., 2006).
As técnicas de ensaio existentes são geralmente classificadas em destrutivas, semi-destrutivas ou
não destrutivas. Embora, preferivelmente para a construção, os métodos de ensaio devessem ser
inteiramente não destrutivos, torna-se necessário recorrer a muitos que envolvem danos mais ou
menos importantes para os edifícios (Santos, 2003).
Neste sentido importa fazer as seguintes distinções:
•

Técnicas não-destrutivas são qualquer tipo de ensaio praticado a um material que não altere
de forma permanente as suas propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais. São
ensaios que não requerem ações diretas invasivas e servem para avaliar as propriedades de
um material, componente ou sistema, sem causar danos consideráveis na amostra examinada
(Freitas & Guimarães, 2012), (Flores-Colen et al., 2006), (Arêde & Costa., 2002).

•

Técnicas semi-destrutivas são técnicas que provocam pequenos danos localizados na
construção, geralmente de fácil reparação (Cóias, 2009), (Paiva et al., 2006);

•

Técnicas destrutivas são qualquer tipo de ensaio no qual a amostra a ser examinada fica
inutilizada após a realização do ensaio, ou seja, é um ensaio em que ocorre a destruição
completa ou parcial da amostra (Cóias, 2009), (Paiva et al., 2006), (Padrão, 2004).

Também se pode separar as técnicas de ensaios em ensaios in-situ e ensaios laboratoriais. Os
ensaios de laboratório, realizados sobre amostras dos componentes da construção ou dos materiais
nela recolhidos, são um complemento importante, muitas vezes indispensável, dos ensaios in-situ
(Santos, 2003).
Os ensaios in-situ são, em geral, não ou reduzidamente destrutivos e permitem uma classificação
qualitativa ou quantitativa indireta das características mais significativas. Os ensaios de laboratório
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são sempre algo destrutivos (realizados sobre amostras) mas permitem obter resultados quantitativos
diretos (Veiga et al., 2004), (Flores-Colen, 2009).
Embora as técnicas de avaliação em laboratório sejam geralmente mais precisas, uma vez que as
condições e os procedimentos de ensaio são objeto de um maior controlo, a avaliação in-situ tem a
vantagem de permitir a avaliação direta e em condições reais do desempenho dos elementos (Galvão,
2009).
Nos subcapítulos seguintes são apresentadas algumas técnicas de diagnóstico utilizadas em
elementos construtivos de edifícios. Para o efeito, são descritos de forma sucinta os objetivos de cada
técnica e enumeradas algumas vantagens e desvantagens das mesmas.
De forma a sistematizar a apresentação das diversas técnicas, adotou-se uma classificação, utilizada
por vários autores (Amaro et al., 2013), (Cóias, 2009), (Lombillo et al., 2013), segundo os princípios
em que se baseiam:
•

Técnicas de perceção sensorial;

•

Técnicas de ação mecânica;

•

Técnicas de propagação de radiação eletromagnética;

•

Técnicas de reação química;

•

Técnicas elétricas;

•

Técnicas hidrodinâmicas;

•

Técnicas higrotérmicas.

3.3. Classificação das técnicas de diagnóstico
3.3.1. Técnicas de perceção sensorial
As técnicas referidas neste grupo, tabela 3.1, são métodos de diagnóstico mais simples e, em alguns
casos, menos tecnológicos. Na sua utilização, o operador utiliza principalmente os próprios sentidos
para avaliar as situações, e pode eventualmente recorrer a equipamentos que os ampliem (Cóias,
2009), (Flores-Colen, 2009), (Amaro et al., 2013).
As principais fontes de informação para o diagnóstico a nível sensorial são a visão, pela importância
de observar a reação dos materiais nas zonas afetadas, a audição, porque a reação sonora obtida por
percussão pode transmitir a eventual existência de anomalias, o olfato, na deteção de odores
característicos (por exemplo, o odor libertado por materiais apodrecidos) e ainda o tato, na perceção
por toque na superfície de materiais com anomalias (Abreu, 2013).
Este tipo de diagnóstico depende, sobretudo, da experiência, prática, perspicácia e conhecimento dos
profissionais que o realizam, uma vez que os resultados não deixam de ser subjetivos.
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Tabela 3.1 - Técnicas de perceção sensorial (Cóias, 2009; Flores-Colen, 2009; Abreu, 2013; Padrão, 2004; Fujii,
1990; Padrão, 2004; Sousa et al., 2003; Ferreira, 2010; Rodrigues, 2010; Guerrero, Ocãna & Requena., 2003;
CIB, 2013; Machado, 2014; Correia, 2014; Pavão, 2016)

Técnica de diagnóstico: Inspeção Visual
Descrição: A inspeção visual é sempre a primeira técnica a ser
aplicada no diagnóstico de edifícios, pois é a mais simples, feita a
olho nu ou com recurso a dispositivos óticos, binóculos ou lupas. É
ainda complementada com alguns equipamentos auxiliares, como
máquina fotográfica, fita métrica, escadas, entre outros.
Objetivos: Avaliar de modo geral as características geométricas dos
edifícios e dos materiais que as constituem.
Figura 3.1 - Máquina Fotográfica
[W10]

Vantagens: fácil perceção dos mecanismos de deterioração
predominantes.
Limitações: requer um profissional com experiência e conhecimento.

Técnica de diagnóstico: Comparador de fissuras
Descrição: Ensaio não-destrutivo e utilizado in-situ. Consiste numa
régua graduada transparente com diferentes traços de espessuras
conhecidas.
Objetivos: Estimar a dimensão da abertura das fissuras.
Vantagens: fácil utilização, económico
Figura 3.2 - Régua comparadora
de fissuras [W11]

Limitações: em algumas situações requer a utilização de um
medidor ótico de fissuras para quantificar com maior rigor a abertura
de fissuras e fendas.

Técnica de diagnóstico: Medidor ótico

Descrição: Ensaio não-destrutivo e utlizado in-situ. Aparelho
constituído por um conjunto ótico focável, cujo campo de visão pode
ser iluminado por uma lâmpada.
Objetivos: Caracterizar o estado da superfície permitindo uma
observação qualitativa dos defeitos.
Vantagens: rigor na quantificação da abertura de fissuras e fendas
Figura 3.3 - Medidor ótico [W11]

Limitações: difícil observação em fissuras de acesso limitado.

Técnica de diagnóstico: Fissurómetro
Descrição: Ensaio não-destrutivo e utilizado in-situ. Constituído por
duas partes “A” e “B”, que possibilitam um controlo das fissuras ao
longo do tempo.
Objetivos: Medir os movimentos relativos que se verificam num
ponto duma fissura ou fenda.
Vantagens: fácil utilização, económico

Figura 3.4 - Fissurómetro [W11]

Limitações: requer leitura rigorosa, com vista à obtenção de
resultados fiáveis.
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Tabela 3.1 - Técnicas de perceção sensorial (continuação)

Técnica de diagnóstico: Alongâmetro
Descrição: Ensaio não-destrutivo e realizado in-situ. Recorre a um
instrumento de medição de deslocamentos capaz de medir as
distâncias entre os pontos definidos por cada par de bases circulares
metálicas com diâmetro de 5 mm.
Objetivos: Medir com precisão pequenos deslocamentos em juntas
e fissuras.
Figura 3.5 - Alongâmetro [W12]

Vantagens: amovível, de bases de leitura fixas rigidamente à
estrutura; leitura de forma direta.
Limitações: Ensaio
monitorização

moroso

que

necessita

de

constante

Técnica de diagnóstico: Martelo, correntes e aparelho de rodas dentadas
Descrição: Ensaios de percussão realizados in-situ. Através da
interação dos instrumentos com os materiais a serem testados é
possível obter resultados sobre possíveis anomalias nas
construções.
Objetivos: Detetar zonas delaminadas na superfície de
revestimentos por meio de percussão, arrastamento de correntes e
passagem com um aparelho de rodas dentadas.
Vantagens: Ensaios rápidos e de custo reduzido.
Figura 3.6 - Aparelho de rodas
dentadas [W13] e martelo de
borracha [W14]

Limitações: ensaios destrutivos, possível necessidade de reparação
no caso dos elementos ensaiados não superarem os testes.

Técnica de diagnóstico: Deteção acústica de insetos xilófagos

Descrição: Ensaio não-destrutivo. Aparelho auscultador utilizado insitu, em elementos de madeira, permitindo localizar atividade de
térmitas.
Objetivos: Detetar a presença de insetos xilófagos dentro de
elementos de madeira.
Vantagens: simples utilização, possibilidade de gravação.
Figura 3.7 - Aparelho de deteção
acústica de térmitas [W15]

Limitações: ensaio difícil de executar em locais de muita poluição
sonora.

Técnica de diagnóstico: Inspeção boroscópica
Descrição: Técnica realizada in-situ, baseada na utilização de um
instrumento ótico de pequeno diâmetro, que constitui uma forma
reduzidamente intrusiva de efetuar inspeções ao interior de locais de
difícil alcance, com ou sem furação dos elementos. Ensaios nãodestrutivo ou semi-destrutivo.
Objetivos: Fazer o levantamento de cavidades e fendas. Alcançar o
interior de fissuras, interior de paredes duplas, interior de tubagens,
entre outros.
Vantagens: ensaio fácil e rápido
Figura 3.8 - Aparelho boroscópico
[W16]

Limitações: equipamento dispendioso. O descuido na sua utilização
pode provocar a perda do sistema ótico.
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3.3.2. Técnicas de ação mecânica
Este grupo de técnicas implica a utilização de uma ação mecânica sobre o elemento construtivo. Esta
ação pode ser executada através de dispositivos mecânicos, elétricos, hidráulicos ou eletromecânicos,
ou mesmo com recurso a remoção de partes do elemento (Cóias, 2009), (Amaro et al., 2013).
Os ensaios pertencentes a este grupo, tabela 3.2, poderão ter um carácter não destrutivo, se a
grandeza a medir for de natureza elástica, não envolvendo a rotura local do material; reduzidamente
destrutivo, se envolver uma pequena agressão localizada, constituindo ela própria uma parâmetro a
medir; ou, moderadamente destrutivo, que pode levar à rotura in-situ de uma amostra (Lombillo,
Villegas & Liaño, 2013), (Cóias, 2009).

Tabela 3.2 - Técnicas de ação mecânica (Lopes, 2012; Flores-Colen, 2009; Abreu, 2013; Padrão, 2004; Malanho
& Veiga, 2010; Araújo, 2015; Paupério et al., 2011; Galvão, 2009; Arêde & Costa, 2002; Lombillo et al., 2013;
Galvão, 2004; Sousa, Freitas & Silva, 2003; Ferreira, 2010)

Técnica de diagnóstico: Medição da densidade superficial de elementos de madeira com pilodyn
Descrição: Ensaio in-situ, semi destrutivo que permite medir a
densidade superficial de elementos de madeira. É um ensaio de
penetração que mede a resistência da madeira mediante um impacto
com energia conhecida.
Objetivos: Permite detetar objetivamente a extensão da deterioração
por apodrecimento e determinar a diminuição da dureza e consistência
que esse apodrecimento gera.
Vantagens: fácil análise da densidade e dureza superficial do
elemento de madeira sujeito ao ensaio.
Figura 3.9 - Pylodin (Henriques et al.,
2011)

Limitações: não garante correlações com a resistência mecânica das
madeiras e caracteriza apenas o estado superficial das peças, não
detetando defeitos no seu interior.

Técnica de diagnóstico: Avaliação da integridade de elementos de madeira com resistógrafo
Descrição: Técnica in-situ semi destrutiva, que permite avaliar a
integridade de elementos de madeira. O equipamento é constituído
por uma broca de pequeno diâmetro e por um sistema que mede e
regista a potência exigida para a furação.
Objetivos: Permite detetar deteriorações em elementos de madeira.
Fornece dados relativamente à densidade que vai sendo encontrada
na furação.
Vantagens: a posição da ponta da broca é gravada e isso permite
desenhar um gráfico em tamanho real.
Figura 3.10 - Resistógrafo (Henriques
et al., 2011)

Limitações: perfuração unidimensional, não detetando defeitos senão
os que intersecta; só utilizável em peças acessíveis.
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Tabela 3.2 - Técnicas de ação mecânica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Esclerómetro pendular de Schmidt

Descrição: Ensaio não destrutivo ou semi-destrutivo executado insitu. Baseado no mesmo princípio de funcionamento do esclerómetro
de Schmidt, mas é normalmente aplicado a materiais de dureza
superficial inferior, como as argamassas de revestimento.
Objetivos: Obter a dureza superficial de um dado material. Avaliar a
homogeneidade do material, assim como a sua qualidade.
Vantagens: ensaio de grande simplicidade e rapidez de execução

Figura 3.11 - Esclerómetro pendular
(Santos et al., 2015)

Limitações: pouca fiabilidade dos resultados obtidos, permitindo
geralmente apenas uma avaliação qualitativa.

Técnica de diagnóstico: Esclerómetro de Schmidt
Descrição: É um ensaio que permite avaliar in-situ, de forma simples
e não destrutiva, a dureza superficial do betão a partir do recuo de uma
massa incidente após o choque com a superfície a ensaiar.
Objetivos: Permite obter a dureza superficial do betão,
correlacionando com a resistência à compressão do mesmo,
avaliando a sua qualidade.
Vantagens: facilidade de transporte; simplicidade e rapidez de
execução; danos causados praticamente nulos
Figura 3.12 - Esclerómetro de
Schmidt [W17]

Limitações: resultados dependentes da boa calibração do aparelho;
necessidade de se realizarem ensaios complementares.

Técnica de diagnóstico: Ensaios com macacos planos

Descrição: Ensaios que podem ser realizados in-situ ou em
laboratório e permitem a determinação da deformabilidade, resistência
e estado de tensão de estruturas de alvenaria. É um método semidestrutivo, pois é necessário introduzir os macacos planos na parede
de alvenaria.
Figura 3.13 - Ensaio simples com
macacos planos [W18]

Objetivos: Num ensaio simples com macacos planos o objetivo é
determinar o estado de tensão, enquanto que num ensaio duplo,
mede-se a resistência e deformabilidade do elemento em estudo.
Vantagens: ensaio capaz de fornecer propriedades mecânicas e
estado de tensão fiáveis.
Limitações: ensaio de difícil execução e pode causar alguns danos
(fissuras) na estrutura ensaiada, e até a destruição total do elemento.

Figura 3.14 - Ensaio duplo com
macacos planos [W19]
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Tabela 3.2 - Técnicas de ação mecânica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Dilatómetro
Descrição: Técnica in-situ semi-destrutiva. Consiste na aplicação de
pressões hidrostáticas às paredes de um furo cilíndrico (previamente
aberto na parede) por meio de água bombada para o interior de uma
sonda dotada de um corpo rígido cilíndrico envolvido por uma
membrana de borracha.
Objetivos: Obter características de deformabilidade da alvenaria, o
módulo de elasticidade e o coeficiente de poisson do material.

Figura 3.15 - Ensaio com dilatómetro
(Pavão, 2016)

Vantagens: complementa o ensaio duplo de macacos planos.
Permitindo obter uma quantificação mais detalhada do módulo de
deformabilidade.
Limitações: sendo um ensaio semi-destrutivo implica trabalhos de
reparação no elemento construtivo analisado, após o ensaio.

Técnica de diagnóstico: Extração e ensaio de carotes
Descrição: A extração de carotes é a forma habitual de recolha de
amostras para determinar as características de resistência dos betões,
já aplicados em obra. Pode ainda ser utilizado em paredes de
alvenaria e em estruturas de madeira. É um ensaio destrutivo realizado
in-situ que permite a realização de ensaio laboratoriais sobre as
amostras dos materiais recolhidos.
Objetivos: Permitem a observação direta do interior do furo resultante
da operação de carotagem. No caso de estruturas de betão, as carotes
permitem a realização de ensaios de compressão. No caso das
paredes de alvenaria, permitem averiguar a constituição da parede.
Vantagens: avaliação das propriedades mecânicas, físicas e
químicas dos materiais. Nas estruturas de betão, os ensaios de
compressão permitem determinar a qualidade do betão utilizado em
obra.
Figura 3.16 - Extração de carotes
(Paupério et al., 2011)

Limitações: Ensaio de custo elevado; como é destrutivo, requer
reparação posterior ao ensaio; impacto na segurança ambiente.

Técnica de diagnóstico: Arrancamento por tração (Pull-off)
Descrição: O ensaio de aderência por pull-off, consiste na aplicação
suave de uma força de tração, exercida no elemento a testar, pode ser
realizado in-situ, traduzindo melhor as condições presentes no local.
Ensaio semi-destrutivo ou destrutivo, também pode ser realizado em
laboratório. Normalmente é utilizado em revestimentos de alvenaria,
mas pode também ser aplicado em produtos e sistemas para proteção
e reparação de estruturas de betão.
Objetivos: Avaliar a aderência entre o elemento de revestimento e o
suporte. No caso de estruturas de betão permite verificar o sucesso
dos trabalhos de reparação e/ou reforço das estruturas, avaliando a
ligação entre os materiais novos e velhos.

Figura 3.17 - Ensaio de Pull-off
(Lopes, 2012)

Vantagens: aparelho portátil e de fácil manuseamento, custo médio,
fácil interpretação de resultados.
Limitações: necessários posteriores trabalhos de reparação. Ensaio
de longa duração (1 a 2 dias) e realização faseada (preparação,
ensaio, reparação).
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Tabela 3.2 - Técnicas de ação mecânica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Choque de esfera (Martinet Baronnie)
Descrição: Ensaio semi-destrutivo, realizado in-situ. É aplicável
geralmente a revestimentos de paredes e pavimentos. O ensaio de
choque de esfera consiste na aplicação de uma esfera, em que é
medido o diâmetro da mossa causada pela mesma.
Objetivos: Este ensaio dá informação sobre a deformabilidade do
revestimento e sobra a resistência do mesmo ao choque. Permite
avaliar o desempenho do revestimento para aplicação em
determinada localização e a sua capacidade de segurança ao uso.
Vantagens: averigua facilmente a resistência superficial do elemento
em teste.
Figura 3.18 - Aparelho de Martinet
Baronnie (Malanho & Veiga, 2010)

Limitações: ensaio qualitativo, podendo ser condicionado por
imperfeições ou irregularidades do elemento a ser testado.

Técnica de diagnóstico: Determinação da resistência à compressão
Descrição: Ensaio destrutivo realizado em laboratório que consiste
em submeter um provete ou carote a uma solicitação axial num ensaio
de curta duração, com uma velocidade de carregamento elevada. A
sua aplicação é usual em betão, madeira, revestimentos de alvenaria,
pedra, tijolos cerâmicos e blocos de betão.
Objetivos: Determinar a resistência dos materiais quando submetidos
a efeitos de compressão. Quanto maior a velocidade de carga, maior
a resistência do elemento.
Vantagens: permite testar a qualidade
comportamento dos materiais em serviço.
Figura 3.19 - Ensaio de compressão
em betão (Vieira & Molin, 2011)

dos

materiais

e

o

Limitações: Dificuldade em medir valores numéricos no ensaio; é
necessário ensaiar mais do que uma amostra do mesmo material
para se obter um valor médio de resistência.

Técnica de diagnóstico: Determinação da resistência à tração
Descrição: A resistência à tração pode ser medida diretamente em
provetes prismáticos tracionados ou medida indiretamente por flexão
de prismas ou por compressão diametral de cilindros. A resistência à
tração por compressão consiste em aplicar no provete cilíndrico duas
forças de compressão concentradas e diametralmente opostas. Estas
forças geram tensões de tração uniformes e levam à rotura do provete.
Já o ensaio de determinação de resistência à tração por flexão
executa-se da mesma forma que o ensaio de determinação da
resistência à flexão, descrito em seguida.
Objetivos: Permite determinar o comportamento à fendilhação, aos
efeitos de retração e variações de temperatura dos diversos elementos
construtivos. No betão, o ensaio mais utilizado é a resistência à tração
por compressão diametral, enquanto que nos restantes elementos
construtivos é mais utilizado o ensaio de resistência à tração por
flexão.

Figura 3.20 - Ensaio de tração por
compressão diametral em betão
(Vieira & Molin, 2011)

Vantagens: Permite determinar as propriedades mecânicas dos
materiais; A partir do ensaio de compressão diametral, pode-se obter
a resistência à tração axial a partir de um fator de conversão de 0,9,
indicado no Euro código 2.
Limitações: Ensaio destrutivo. O ensaio por tração axial nem
sempre é de fácil execução devido à necessidade de aplicar uma
força de tração pura, sem excentricidade.
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Tabela 3.2 - Técnicas de ação mecânica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Determinação da resistência à flexão
Descrição: Este ensaio consiste na aplicação de uma carga
crescente em determinados pontos de um provete geometricamente
padronizado. A carga aplicada começa no valor zero e aumenta
lentamente até à rotura do provete de ensaio.
Objetivos: O ensaio de flexão é utilizado para determinar as
propriedades de resistência à flexão, módulo de elasticidade,
deformação sob flexão, entre outros. Essas propriedades são
importantes para o controle de qualidade e para avaliar o
desempenho dos materiais quando submetidos a uma carga de
flexão. É um ensaio muito utilizado em materiais cerâmicos e

madeira.
Figura 3.21 - Ensaio à flexão em
madeira lamelada colada [W36]

Vantagens: É um ensaio que fornece dados quantitativos da
deformação dos materiais.
Limitações: Os resultados fornecidos podem variar com a
temperatura, velocidade de aplicação da carga, defeitos superficiais e
principalmente com a geometria da secção transversal da amostra.

3.3.3. Técnicas de propagação de ondas elásticas
Os ensaios, neste tipo de técnicas, baseiam-se na deteção, medição ou análise de vibrações
provocadas nas construções ou elementos construtivos, avaliando a forma de propagação das ondas
elásticas (Cóias, 2009). Normalmente são técnicas não destrutivas capazes de detetar anomalias que
não são visíveis a olho nu. Apresentam-se, na tabela 3.3, algumas destas técnicas de propagação de
ondas elásticas.
Estas técnicas baseiam-se na teoria de propagação de ondas em meios homogéneos e consistem
na emissão ou geração de um sinal e na sua receção, no mesmo ou noutro local. O sinal emitido
transmite-se no meio através de ondas elásticas que podem ser de dois tipos, ondas sonoras ou ondas
de tensão. Desta forma, podemos ter dois tipos de ensaios baseados na propagação de ondas elásticas
(Padrão, 2004):
•

Ensaios baseados em ondas sonoras: ensaio ultra-sónicos e tomografia sónica;

•

Ensaios baseados nas ondas de tensão ou impacto: ensaio impacto-eco.

Também Arêde & Costa (2002) afirmam que estas técnicas são baseadas na geração de impulsos
sonoros gerados por um dispositivo mecânico (exemplo: martelo) ou de impulsos ultrassónicos num
ponto da estrutura, sendo o sinal captado por um recetor que pode estar posicionado em vários locais.
O princípio consiste em medir o tempo que os impulsos levam a percorrer um dado material ao longo
de distâncias conhecidas desde o gerador ao recetor permitindo, portanto, calcular a velocidade de
propagação das ondas. Perante a existência de vazios, as reflexões de onda que se produzem levam
a reduções significativas da amplitude da onda e aumento do tempo de propagação, o que possibilita
a deteção de cavidades no interior de uma dada zona estrutural.
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Tabela 3.3 - Técnicas de propagação de ondas elásticas (Abreu, 2013; Cassiano, 2017; Padrão, 2004; Galvão,
2004.; Lombillo, Villegas & Liaño, 2013; Watt, 2007; Ferreira, 2010; Rodrigues, 2010; Lopes, 2012; Machado, 2014;
Correia, 2014; Santos et al., 2015; Pavão, 2016)

Técnica de diagnóstico: Velocidade de propagação de ultrassons
Descrição: Ensaio não destrutivo realizado in-situ. Consiste na
determinação da velocidade de propagação de impulsos ultrassónicos
entre dois pontos. As ondas que atravessam o material permitem obter
informações sobre as características do mesmo elemento e
consequentemente avaliar o seu desempenho.
Objetivos: Permite obter informação das características mecânicas,
heterogeneidade interna do material, bem como detetar a presença de
fendas ou outros elementos internos. Este ensaio é utilizado
essencialmente para caracterizar elementos estruturais de betão, de
madeira e paredes de alvenaria, desde que homogéneas.

Figura 3.22 - Equipamento para
ensaio ultrassónico [W20]

Vantagens: Ensaio simples; equipamento portátil e de fácil utilização.
Técnica que recorre a sons de baixa frequência com maior energia e
menor atenuação.
Limitações: Pouco conclusivo em materiais muito heterogéneos; não
permite a determinação quantitativa dos parâmetros mecânicos,
estando nesse aspeto muito dependente de correlações estabelecidas.

Técnica de diagnóstico: Tomografia sónica
Descrição: Ensaio não destrutivo realizado in-situ, em que o
equipamento mede a velocidade de propagação de um impulso sónico
ao longo de várias direções. O cálculo é feito usando o método de
inversão que, a partir do tempo de propagação do sinal, reconstitui a
distribuição das velocidades.
Objetivos: Permite obter um mapa detalhado de distribuição das
velocidades de propagação do som, numa determinada secção plana
da estrutura, que permite identificar heterogeneidades e áreas de
deficiente resistência. É um ensaio utilizado em elementos de betão,
estruturas de madeira e alvenaria.
Figura 3.23 - Equipamento de
tomografia sónica e respetivo
mapa de velocidades [W21]

Vantagens: ensaio com resultados pormenorizados.
Limitações: equipamento com muitos aparelhos (gerador de onda de
tensão, martelo calibrado, acelerómetro e um dispositivo de registo),
pelo que é necessário um técnico especializado; custo elevados.

Técnica de diagnóstico: Impacto-eco
Descrição: Ensaio não destrutivo realizado in-situ. O método consiste
em emitir um impacto mecânico sobre a superfície e impulsos são
projetados ao longo do material. As ondas refletidas por uma falha
interna são captadas por um recetor posicionado na mesma superfície
do impacto.
Objetivos: Avalia a integridade de elementos estruturais. É utilizado
para determinar e localizar fissuras, delaminações e vazios em
elementos estruturais de betão, madeira e alvenarias. Também permite
localizar vazios diretamente abaixo de pavimentos de betão.

Figura 3.24 - Método do impactoeco [W22]

Vantagens: Só é necessário o acesso a uma das superfícies da
estrutura a ensaiar; capacidade de localizar grande variedade de
defeitos; não necessita de materiais de acoplamento.
Limitações: É necessário um operador com experiência. A
instrumentação atual limita os elementos alvos de teste a menos de 2
metros de espessura.
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3.3.4. Técnicas de propagação de radiação eletromagnética
Estas técnicas, apresentadas tabela 3.4, tiram partido das alterações provocadas localmente na forma
como a construção altera a propagação de ondas eletromagnéticas (Cóias, 2009). Estes tipos de
ensaios regem-se pelo princípio de que todas as superfícies emitem energia sob a forma
eletromagnética (Correia, 2014).
Tabela 3.4 - Técnicas de propagação de radiação eletromagnética (Arêde & Costa, 2002; Correia, 2014; Cóias,
2009; Araújo, 2015; Padrão, 2004; Rodrigues, 2010; Guerrero, Ocãna & Requena, 2003; Ferreira, 2010; Rodrigues,
2010; Lopes, 2012; Machado, 2014; Correia, 2014; Santos)

Técnica de diagnóstico: Termografia de infravermelhos
Descrição: Ensaio não-destrutivo realizado in-situ. Permite tirar fotografias da
energia térmica dos materiais. Todos os corpos irradiam energia sob a forma
de raios infravermelhos. Com uma câmara termográfica é possível a captação
de imagens de calor (termogramas) não visíveis ao olho humano.
Objetivos: Identificar alguns tipos de anomalias, tais como, fendas ou vazios;
detetar humidade; medir e avaliar a heterogeneidade de paredes ou outros
elementos.
Vantagens: técnica de análise de edifícios rápida, aparelho portátil e
extremamente potente.
Figura 3.25 - Aparelho de
termografia [W23]

Limitações: equipamento dispendioso. Por vezes, as imagens termográficas
não são de fácil interpretação.

Técnica de diagnóstico: Radiografia
Descrição: Técnica não-destrutiva realizada in-situ, através de um radar de
baixa frequência, que permite maior penetração nos elementos construtivos.
Baseia-se na absorção diferenciada da radiação penetrante no elemento
inspecionado.
Objetivos: Analisar a natureza e o estado dos elementos existentes por baixo
da superfície visível. Deteção de tubagens, canalizações ou humidade no
interior de paredes; analisar o estado de conservação e anomalias interiores
em estruturas de madeira e de betão armado
Vantagens: fornece uma visão do interior da estrutura a inspecionar.

Figura 3.26 - Aparelho de
radiografia (Machado, 2014)

Limitações: equipamento volumosos e caro; é difícil identificar fendas
perpendiculares ao feixe de radiação; o operador deve possuir uma licença e
deve estar devidamente protegido.

Técnica de diagnóstico: Radar
Descrição: Ensaio não-destrutivo realizado in-situ. Consiste no uso de ondas
eletromagnética emitidas com impulsos muito curtos e permite a localização
das superfícies de separação entre materiais de diferentes características
onde ocorre a reflexão das ondas eletromagnéticas.
Objetivos: Permite determinar alterações ou defeitos nos materiais
constituintes da estrutura, possibilitando por exemplo detetar juntas, defeitos,
cavidades ou humidades na alvenaria e nas estruturas de betão, encontrar
estruturas ou tubagens ocultas, etc. Também se utiliza em estruturas de
madeira, permitindo detetar fendas, nós ou degradação de origem diversa.

Figura 3.27 - Aparelho de radar
[W24]

Vantagens: facilidade de penetração em camadas interiores dos elementos;
grande sensibilidade em relação à humidade interna e à presença de
elementos metálicos embebidos.
Limitações: ensaios de elevados custos e de utilização mais reservada a
casos especiais.
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3.3.5. Técnicas de efeitos elétricos e magnéticos
Nos ensaios deste grupo tira-se partido das alterações provocadas localmente em campos magnéticos
por determinadas componentes da construção ou dos seus elementos. Para além das técnicas
baseadas em efeitos magnéticos, também se conseguem obter resultados sobre as características dos
materiais, através de efeitos elétricos (Cóias, 2009), (Pavão, 2016).
Geralmente os aparelhos associados a técnicas de efeitos elétricos são direcionados para a medição
do teor de humidade em elementos construtivos, tal como se apresenta na tabela 3.5.
Os ensaios deste grupo são inerentemente de carácter não destrutivo.
Tabela 3.5 - Técnicas de efeitos elétricos e magnéticos (Ferreira, 2010; Abreu, 2013; Correia, 2014; Pavão, 2016;
Machado, 2014; Padrão, 2004; Galvão, 2009; Garcez et al, 2012; Rodrigues, 2010; Lopes, 2012; Correia, 2014;
Pavão, 2016)

Técnica de diagnóstico: Deteção de armadura e avaliação de recobrimento - Pacómetro
Descrição: É um ensaio não-destrutivo realizado in-situ. Na
generalidade trata-se de um aparelho portátil, alimentado a bateria, e
composto pela unidade de leitura, por dois detetores e dois
espaçadores.
Objetivos: Permitem medir o recobrimento, detetar a posição, as
dimensões e direção das armaduras, tanto em estruturas de betão
armado como o pré-esforçado, de forma não destrutiva
Vantagens: aparelho portátil de fácil manuseamento; não é afetado
pela presença de humidade.

Figura 3.28 - Pacómetro [W25]

Limitações: leituras incertas em zonas de grande densidade de
armaduras; são influenciáveis pela presença de outros elementos
metálicos na área de ensaio.

Técnica de diagnóstico: Medição da humidade superficial - Humidímetro

Descrição: Ensaio executado in-situ, através de um aparelho
eletrónico (humidímetro), que se vai posicionando sucessivamente
sobre a superfície de uma longa parede, ao longo de uma malha de
referência
Objetivos: Determinar o teor de humidade na superfície de
paramentos de construções.
Vantagens: facilidade, agilidade e rapidez de execução
Limitações: necessário grande número de medições. Ensaio apenas
fornece resultados sobre a superfície do paramento, o que não exclui
a possibilidade de humidade no seu interior.
Figura 3.29 - Humidímetro [W26]

3.3.6. Técnicas de reação química e eletroquímica
Neste grupo encontram-se dois tipos de técnicas de diagnóstico, numa destas observam-se os efeitos
das reações químicas que ocorrem nos materiais em estudo, e na outra observam-se fenómenos de
natureza eletroquímica que ocorre em elementos da construção, espontaneamente ou em resultado de
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perturbações introduzidas (Cóias, 2009). Apresenta-se na tabela 3.6, técnicas de reação química e
técnicas de reação elétrica.
No que diz respeito às técnicas de natureza química, são utilizados determinados indicadores ou
reagentes por contacto com os materiais que constituem os elementos construtivos ou que neles estão
depositados, como forma de identificar ou caracterizar esses materiais ou o seu estado de equilíbrio
químico (Machado, 2014).
Tabela 3.6 - Técnicas de reação química e eletroquímica (Ferreira, 2010; Henriques, 1994; Watt, 2007; Cóias,
2009; Padrão, 2004; Galvão, 2009; Ferreira, 2010; Rodrigues, 2010; Machado, 2014; Correia, 2014; Santos et al.,
2015; Pavão, 2016)

Técnica de diagnóstico: Determinação de sais – kit de campo
Descrição: Ensaio não-destrutivo realizado in-situ, nas eflorescências
que se formam à superfície ou nas camadas internas dos revestimentos,
que surgem devido à presença de água.
Objetivos: Avaliar a natureza dos compostos cristalinos que constituem
as eflorescências para ajudar a compreender os mecanismos de
degradação.
Vantagens: testes rápido e de fácil execução.
Figura 3.30 - Kit de campo
(Machado, 2014)

Limitações: material dispendioso, ensaio intrusivo que requer recolha
de amostras.

Técnica de diagnóstico: Determinação de sais – fitas colorimétricas
Descrição: Ensaio não-destrutivo realizado in-situ, nas eflorescências
que se formam à superfície dos revestimentos, que surgem devido à
presença de água
Objetivos: Determinar o teor de sais. Neste método faz-se a
comparação visual entre a cor obtida na banda de deteção e a escala
de referência.
Vantagens: testes rápidos e de fácil execução
Figura 3.31 - Fita colorimétrica
[W27]

Limitações: ensaio com pouca fiabilidade dos resultados obtidos, por
vezes de difícil interpretação dos resultados.

Técnica de diagnóstico: Medição de pH

Descrição: Ensaio semi-destrutivo realizado in-situ, constituído por um
elétrodo e um circuito potenciómetro. A leitura do aparelho é feita em
função da leitura da tensão que o elétrodo gera quando submerso na
amostra.
Objetivos: Determinar o pH.
Vantagens: testes rápidos e de fácil execução.

Figura 3.32 - Aparelho medidor de
pH [W28]

Limitações: ensaio que requer recolha de amostras; grande
variabilidade de resultados.
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Tabela 3.6 - Técnicas de reação química e eletroquímica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Medição da condutividade
Descrição: Ensaio não-destrutivo realizado in-situ, em eflorescências
e manchas de revestimentos. Estabelece uma relação entre os
minerais presentes na água com a condutividade aferida.
Objetivos: Determinar a capacidade que o material possui para
conduzir correntes elétricas.
Vantagens: teste rápidos e de fácil execução.
Limitações: necessita de calibração antes e depois de usar.
Figura 3.33 - Condutivímetro [W29]

Técnica de diagnóstico: Medição de humidade no interior das paredes – kit de speedy
Descrição: Técnica in-situ que por meio de um equipamento, onde se
dá a reação química entre a humidade presente na amostra de material
recolhido e o carboneto de cálcio, permite relacionar a percentagem de
humidade presente no material.
Objetivos: Determinar a percentagem de humidade da amostra
recolhida, permitindo saber o grau de deterioração da parede que pode
originar problemas, como a perda de revestimento.
Vantagens: equipamento portátil e de utilização rápida; permite a
medição de teores de água in-situ sem recurso a trabalhos de
laboratório.
Figura 3.34 - Kit de ensaio speedy
[W30]

Limitações: procedimento de ensaio meticuloso e sujeito a erro;
precisão por vezes insuficiente.

Técnica de diagnóstico: Medição da resistência de polarização – avaliação da taxa de corrosão
de armaduras
Descrição: A metodologia consiste na aplicação de uma corrente
elétrica nos varões de aço e na medição da variação do potencial em
relação a um elétrodo de referência. É um ensaio não-destrutivo, que se
realiza in-situ nas armaduras dos elementos estruturais
Objetivos: A técnica de resistência de polarização é utilizada para
quantificação da taxa de corrosão das armaduras em elementos de
betão armado. Aplicável em betões muito carbonatados ou com elevado
teor de cloretos, permitindo acompanhar a evolução do estado da
estrutura e avaliar o seu desempenho futuro.

Figura 3.35 - Medição de
resistência de polarização (Correia,
2014)

Vantagens: possibilita a caracterização do comportamento da corrosão,
o acompanhamento da evolução do processo através da velocidade de
corrosão.
Limitações: Apenas os varões mais próximos do emissor de sinal
elétrico são polarizados; não permite avaliar a importância da corrosão;
influência de correntes não controláveis no local podem alterar os
resultados; requer um técnico especializado.
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Tabela 3.6 - Técnicas de reação química e eletroquímica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Medição dos potenciais elétricos – deteção de corrosão ativa em
armaduras
Descrição: Nas zonas de betão que apresentam maior probabilidade
de degradação, procede-se à limpeza, com uma escova de aço, de um
varão da armadura, previamente localizada com o detetor de
armaduras. Depois fixa-se o elétrodo secundário ao varão da armadura,
e liga-se o elétrodo ao voltímetro. Procede-se à molhagem das
superfícies em que se vão efetuar leituras, de modo a humedecer em
profundidade o betão a estudar. Com o elétrodo primário efetuam-se as
medições de potencial na superfície de betão.
Objetivos: Este tipo de ensaios permite identificar as áreas onde a
corrosão está presente ou prestes a verificar-se, antes de os seus
efeitos serem visíveis. Permite localizar as áreas onde o betão armado
precisa de ser reparado ou protegido.
Figura 3.36 - Técnica de medição
de potenciais elétricos [W31]

Vantagens: apresenta rapidez e facilidade de execução; possibilita a
delimitação de áreas comprometidas.
Limitações: ensaio influenciado pelo teor de humidade, teor de sais,
temperatura, razão água/cimento, ou seja, grande quantidade de
variáveis que interferem na técnica; os resultados requerem experiência
a executar.

Técnica de diagnóstico: Medição da resistividade do betão – avaliação do risco de corrosão
ativa das armaduras
Descrição: O método da resistividade elétrica consiste na introdução de
uma pequena corrente elétrica na superfície do betão, que é medida no
terminal recetor localizado a uma distância finita da fonte. A diferença
de potencial é medida entre dois pontos.
É utilizado um equipamento composto por unidade central e por uma
célula composta por um conjunto de quatro elétrodos em linha.
Objetivos: permite avaliar o risco de corrosibilidade a que as armaduras
estão sujeitas (quanto maior a resistividade, menor a condutibilidade dos
agentes influentes da corrosão). Esta técnica permite monitorizar a
probabilidade de corrosão das armaduras de um elemento de betão.
Figura 3.37 - Medição da
resistividade do betão [W32]

Vantagens: Possibilidades de determinar as áreas onde existe corrosão
ou onde esta está prestes a ocorrer.
Limitações: Sensível ao teor de humidade, teor de sais, temperatura,
razão A/C; a interpretação dos resultados requer experiência.

Técnica de diagnóstico: Determinação do teor de cloretos do betão
Descrição: É um ensaio, semi-destrutivo que se pode realizar in situ ou
em laboratório. As amostras utilizadas neste ensaio, geralmente em
forma de pó, são posteriormente dissolvidas numa solução ácida
normalizada. Depois, utilizando um elétrodo provido de um sensor de
temperatura e um aparelho expressamente concebido para este tipo de
ensaios, é possível converter automaticamente a tensão gerada na
reação química em percentagem de iões cloreto.
Objetivos: O objetivo deste tipo de ensaios é determinar a
concentração de cloretos no interior do betão a diferentes
profundidades.

Figura 3.38 - Equipamento com
elétrodo para medir teor de cloretos
do betão (Correia, 2014)

Vantagens: Custo reduzido e simples. Método pouco destrutivo.
Possibilidade de ser executado em campanhas de amostragem
extensivas.
Limitações: Necessita de pessoal especializado.
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Tabela 3.6 - Técnicas de reação química e eletroquímica (continuação)

Técnica de diagnóstico: Avaliação da profundidade de carbonatação - fenolftaleína
Descrição: Ensaio parcialmente destrutivo que se realiza in-situ.
Utilizando um aspersor com solução alcoólica de fenolftaleína molhamse as superfícies internas do furo de ensaio observando-se a coloração.
A zona carbonatada apresenta-se incolor, enquanto que a zona não
carbonatada apresenta uma coloração rosada.
Objetivos: Determinar a profundidade de carbonatação de betões,
argamassas ou outros materiais cimentícios para aferir de forma
expedita o risco de corrosão. Conhecendo a posição da frente de
carbonatação é possível avaliar a durabilidade da estrutura e estimar a
extensão das zonas a reparar.
Vantagens: baixo custo; precisão relativamente boa; rapidez de
execução.

Figura 3.39 - Carote de betão
carbonatado (Correia, 2014)

Limitações: parcialmente destrutivo, havendo necessidade de reparo
após ensaio; necessário haver alguma rapidez desde o momento de
exposição da zona a ensaiar e a aplicação da fenolftaleína; requer a
limpeza do furo de ensaio, para obter resultados fiáveis.

3.3.7. Técnicas hidrodinâmicas
Estas técnicas hidrodinâmicas, que constam na tabela 3.7, servem para analisar, de um modo geral, a
forma como a água, em diferentes estados físicos, penetra e se movimenta no interior dos materiais de
construção obedecendo a processos como de absorção, efeito de capilaridade e permeabilidade
associada a diferenças de pressão (Cóias, 2009), (Abreu, 2013), (Ferreira, 2010).
Os processos são determinados por duas características fundamentais dos materiais: a porosidade,
uma propriedade de volume que representa o conteúdo de poros; e a permeabilidade, uma
propriedade de fluxo que define a facilidade de um meio poroso se deixar atravessar por um fluído, sob
a ação de diferentes pressões (Pavão, 2016).
Tabela 3.7 - Técnicas hidrodinâmicas (Santos, Faria & Silva, 2017; Abreu, 2013; Watt, 2007; Cóias, 2009; Padrão,
2004; Galvão, 2009; Ferreira, 2010; Rodrigues, 2010;; Machado, 2014; Correia, 2014; Santos et al., 2015; Pavão,
2016; Correia, Brito, & Pereira, 2003)

Técnica de diagnóstico: Absorção de água sob pressão – Tubo de Karsten
Descrição: Ensaio realizado in-situ ou em laboratório, que consiste em
medir a água absorvida durante um determinado período de tempo, usando
o tubo de Karsten, que é fixado e selado à zona da parede a estudar e que
tem uma determinada área de contacto da água com a superfície.
Objetivos: Usualmente é utilizado em revestimentos e paredes. Permite
avaliar a capacidade de resistência do material à penetração da água líquida
e prever o seu grau e sensibilidade de deterioração em serviço. Avaliar a
capacidade de impermeabilização dos revestimentos de paredes.
Vantagens: ensaio de custo reduzido, simples e expedito.
Figura 3.40 - Tubo de Karsten
[W33]

Limitações: necessidade de homogeneidade do revestimento, ensaio
dependente das condições atmosféricas.
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Tabela 3.7 - Técnicas hidrodinâmicas (continuação)

Técnica de diagnóstico: Permeabilidade ao ar e à água – Método de Figg
Descrição: O método de Figg consiste em fazer um furo perpendicular à
superfície do betão selado com um dispositivo de borracha através do qual
se faz passar uma agulha hipodérmica. É um ensaio semi-destrutivo que se
realiza in-situ ou em laboratório.
Objetivos: Permite determinar a permeabilidade aparente do betão ao ar e
à água. O ensaio de permeabilidade ao ar consiste na medição do tempo
necessário para o ar penetrar numa cavidade no betão. No ensaio de
permeabilidade à água utiliza-se a mesma cavidade, que é completamente
preenchida com água, medindo-se o tempo total necessário para penetrar
no betão um volume de 0,1 ml.
Figura 3.41 - Método de Figg
(Correia, 2014)

Vantagens: fácil execução; leitura imediata.
Limitações: alto custo; elevado tempo de preparação; pouco eficiente na
avaliação quantitativa.

Técnica de diagnóstico: Determinação da absorção de água por capilaridade
Descrição: É um ensaio destrutivo realizado em laboratório. Consiste em
colocar a face menor do provete de ensaio, não saturado, em contacto com
a água durante um determinado período de tempo. Para tal, coloca-se a face
do provete dentro de um tabuleiro com uma altura de água inferior a 5mm.
A absorção de água é medida como sendo a diferença entre a massa do
provete que esteve submerso e a massa do mesmo provete seco em estufa,
dividido pela área da face em contacto com a água. Neste ensaio são
também registadas as alturas de absorção de água.
Objetivos: Permite determinar o coeficiente de absorção de água dos
materiais. Se o material for mais poroso, maior será a absorção de água.
Desta forma, também é possível averiguar a qualidade do material.
Figura 3.42 - Ensaio de absorção
de água por capilaridade em
provete de betão (Correia et al.,
2003)

Vantagens: Permite avaliar a porosidade do elemento, bem como a sua
qualidade em termos de absorção de água, relacionando a sua durabilidade
quando submetido à ação da água.
Limitações: É um ensaio moroso, normalmente efetuado em 48h, que
requer medições da massa do provete a determinadas horas do ensaio. Não
fornece dados diretos, sendo necessária a análise das várias medições
efetuadas durante o tempo do ensaio.

3.3.8. Técnicas higrotérmicas
As técnicas higrotérmicas, apresentadas na tabela 3.8, estão relacionadas com o conforto térmico.
O conforto térmico não é linear, pois as mesmas pessoas podem sentir-se confortáveis em condições
térmicas diferentes, dependendo também das características oferecidas pelo edifício. Este conforto
depende do tipo de atividade que está a realizar, o vestuário que utiliza e o próprio metabolismo do
utilizador (Pinto, 2009).
A monitorização da temperatura e da humidade relativa é importante, uma vez que são dois fatores
que afetam o conforto e saúde dos seus ocupantes, a durabilidade do edifício em si e dos seus materiais
e ainda o consumo de energia neste (Rocha, 2011).
A humidade relativa representa a relação entre a quantidade de vapor presente num determinado
volume de ar, e a quantidade máxima de vapor que esse mesmo volume pode conter para a mesma
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temperatura. Este fator depende, portanto, da quantidade de vapor de água contida no ar e também da
temperatura deste (Rocha, 2011), (Abreu, 2013).
Tabela 3.8 - Técnicas higrotérmicas (Machado, 2014; Pinto, 2009; Ferreira, 2010; Abreu, 2013; Rocha, 2011; Watt,
2007; Cóias, 2009; Padrão, 2004; Galvão, 2009; Rodrigues, 2010; Correia, 2014; Santos et al., 2015; Pavão, 2016)

Técnica de diagnóstico: Permeabilidade ao vapor de água

Descrição: Ensaio laboratorial que consiste em colocar o objeto de teste
entre dois ambientes à mesma temperatura, mas com pressões de vapor
diferentes, originando um fluxo de vapor de água através do provete.
Objetivos: Determinar as características de permeabilidade ao vapor de
água de materiais e elementos de construção.
Vantagens: ensaio de custo reduzido, simples e expedito.
Figura 3.43 - Equipamento para
medição da permeabilidade ao
vapor de água [W34]

Limitações: equipamento oneroso, requer a recolha de amostras e mãode-obra especializada.

Técnica de diagnóstico: Condutibilidade térmica
Descrição: Consiste na quantidade de calor que na unidade de tempo
atravessa perpendicularmente 1 m2 de área de uma amostra de extensão
infinita, 1 m de espessura e com faces planas, quando se estabelece um
gradiente de temperatura entre as duas faces de 1 K ou 1ºC.
Objetivos: Determinar a condutibilidade térmica de materiais; eficiência
do isolamento térmico.
Vantagens: possível realização do ensaio in-situ, com aparelho portátil.
Figura 3.44 - Ensaio com aparelho
ISOMET (Machado, 2014)

Limitações: ensaio moroso.

Técnica de diagnóstico: Higrómetro
Descrição: Ensaio não-destrutivo executado in-situ ou em laboratório.
Alguns materiais sólidos têm a propriedade de sofrerem alterações das
suas dimensões em função da variação da humidade relativa do ar. Os
higrómetros são instrumentos que funcionam com base nessa
propriedade, utilizando para o efeito um material sensível à humidade
ligado a uma haste que fornece leituras diretas.
Objetivos: A utilização deste equipamento permite avaliar por contacto
direto com as superfícies, qual a percentagem de humidade existente
nos elementos construtivos. Permite realizar medições de forma fiável e
detetar humidade em pavimento de madeira e em paredes.
Vantagens: equipamento de pequenas dimensões e que possibilita uma
leitura direta.
Figura 3.45 - Higrómetro [W35]

Limitações: pouca fiabilidade nos resultados; sensível à poluição;
necessidade de requerer calibrações frequentes.

3.4. Catálogos de fichas de técnicas de diagnóstico
Para cada uma das técnicas apresentadas nos subcapítulos anteriores existem diversos catálogos de
fichas técnicas de diagnóstico, elaboradas no âmbito de dissertações de mestrado. Estas fichas
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contemplam os aspetos mais importantes de cada técnica, tais como, o nome da técnica, a localização
da realização do ensaio, os elementos construtivo em que pode ser utilizada, uma breve descrição da
técnica, o seu princípio de funcionamento, o procedimento de ensaio, os equipamentos necessário, as
potencialidades e limitações, o custo, a dificuldade, se é uma técnica destrutiva ou não-destrutiva, a
expressão dos resultados obtidos, a interpretação destes resultados, os documentos normativos em
que se baseia e alguns valores de referência relevantes.
Dado que este aspeto já foi explorado e elaborado anteriormente noutros trabalhos, importa referir os
catálogos em que se podem encontrar as técnicas abordadas nesta dissertação.
De entre os diversos catálogos de fichas de técnicas de diagnóstico destacam-se os da autoria de:
•

Domingos Abreu (Abreu, 2013) que engloba as técnicas mais utilizadas em Engenharia Civil;

•

Laura Machado (Machado, 2014) que é mais direcionada para técnicas utilizadas em
elementos não - estruturais de edifícios correntes;

•

Sérgio Correia (Correia, 2014) que inclui técnicas realizadas em elementos estruturais de
edifícios correntes em betão armado;

•

Ricardo Pavão (Pavão, 2016) que inclui técnicas utilizadas em edifícios antigos.

Existem técnicas que estão presentes em mais do que um catálogo dado que uma mesma técnica, por
vezes, pode ser utilizada para diversos fins e o seu uso nem sempre se restringe a um elemento
estrutural em exclusivo. Ainda assim, existem técnicas que são restritas a alguns elementos e, por isso,
estão presentes apenas em alguns catálogos.

3.5. Síntese do capítulo
Neste capítulo, foram classificadas as técnicas de diagnóstico mais relevantes em elementos
construtivos. Com base em diversos autores, as técnicas foram divididas pelos princípios em que se
baseiam, perceção sensorial, ação mecânica, propagação de ondas elásticas, propagação de radiação
eletromagnética, efeitos elétricos e magnéticos, reação química e eletroquímica, higrotérmicos e
hidrodinâmicos.
Foi feita uma breve descrição de cada princípio adotado e de cada técnica. Para cada uma das técnicas,
para além da descrição, foi indicado o seu objetivo e algumas vantagens e limitações.
Após toda a descrição e exemplificação de técnicas, sentiu-se necessidade de elaborar uma tabela que
relacionasse a técnica a utilizar com os elementos construtivos em estudo. Desta forma, elaborou-se a
tabela 3.9, onde se encontram sintetizadas todas as técnicas, descritas ao longo do capítulo, e os
elementos construtivos em que cada uma pode ser aplicada.
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Tabela 3.9 - Síntese da aplicação de técnicas de diagnóstico nos elementos construtivos (Cóias, 2009; Flores-Colen, 2009; Abreu, 2013; Padrão, 2004; Fujii, 1990; Padrão,
2004; Sousa, Freitas & Silva., 2003; Ferreira, 2010; Rodrigues, 2010; Guerrero, Ocãna & Requena, 2003; CIB, 2013; Machado, 2014; Correia, 2014; Pavão, 2016; Lopes, 2012;
Malanho & Veiga, 2010; Araújo, 2015; Paupério et al., 201; Arêde & Costa, 2002; Lombillo, Villegas & Liãno, 2013; Santos et al., 2015; Gao et al., 2017; Cassiano, 2017; Watt,
2007)

Ensaio
Pedra

Alvenaria
Suporte
Blocos de
Tijolo
betão
X
X

Madeira
Estrutura

Betão armado

Pavimento

Cobertura

Revestimentos de
piso

Lajes

Vigas

Pilares

X

X

X

X

X

X

X

Revestimentos

Inspeção visual

X

Comparador de fissuras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Medidor ótico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fissurómetro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alongâmetro
Martelo, correntes, aparelhos de rodas
dentadas
Deteção acústica de insetos xilófagos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inspeção boroscópica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pylodin
Resistógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arrancamento por tração (Pull-off)

X

X

X

X

X

Choque de esfera (Martinet Baronnie)

X

X

X

X

Esclerómetro pendular de Schmidt

X

X

X

X

Ensaios com macacos planos

X

X

X

Dilatómetro

X

X

X

Extração e ensaio de carotes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Determinação da resistência à compressão

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Determinação da resistência à tração

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Determinação da resistência à flexão

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ensaio ultrassónico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tomografia sónica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ensaio impacto-eco

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Esclerómetro de Schmidt
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Ensaio
Termografia de infravermelhos

Tabela 3.9 - Síntese da aplicação de técnicas de diagnóstico nos elementos construtivos (continuação)
Alvenaria
Madeira
Suporte
Estrutura
Revestimentos de
Revestimentos
Blocos de
piso
Pedra Tijolo
Pavimento Cobertura
betão
X
X
X
X
X
X
X

Betão armado
Lajes

Vigas

Pilares

X

X

X

Radiografia

X

X

X

X

X

X

X

X

Radar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pacómetro
Humidímetro

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit de campo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fitas colorimétricas

X

X

X

X

X

X

X

X

Medidor de pH

X

X

X

X

X

X

X

X

Medição da condutividade

X

X

X

X

X

X

X

X

Medição da humidade no interior das
paredes – Kit de Speedy

X

X

X
X

X

X

Resistência de polarização

X

X

X

Medição dos potenciais elétricos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (*)

Fenolftaleína

Resistividade do betão
Determinar teor de cloretos
Tubo de Karsten

X
X

X

X

(*)

X

Método de Figg
Absorção de água por capilaridade

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Permeabilidade ao vapor de água

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Condutibilidade térmica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Higrómetro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Legenda: X (*) – ensaio realizado em argamassas
Técnicas de perceção sensorial

Técnicas de efeitos elétricos e magnéticos

Técnicas de ação mecânica

Técnicas de reação química e eletroquímica

Técnicas de propagação de ondas elásticas

Técnicas hidrodinâmicas
v

Técnicas de propagação de radiação eletromagnética
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Técnicas higrotérmicas

4. Análise de mercado
4.1. Objetivos do capítulo
O objetivo principal do presente capítulo consiste em analisar os resultados obtidos a partir do trabalho
de pesquisa e de campo, interpretar e avaliar o mercado existente em Portugal que oferece serviços
no âmbito de técnicas de diagnóstico em elementos construtivos.
Inicia-se o capítulo, com a descrição criteriosa da metodologia adotada durante todo o processo de
pesquisa, explicitando em detalhe o método de recolha da informação e dos dados utilizados para a
análise. É feita uma caracterização da amostra em estudo e são demonstrados os resultados obtidos
para cada entidade estudada.
Por último, é feita uma análise estatística dos dados recolhidos, sendo avaliados quais os elementos
construtivos frequentemente mais ensaiados, quais os ensaios com maior oferta por parte das
entidades, qual a distribuição de entidades e de oferta em relação à sua distribuição geográfica, qual o
tipo de entidades que realizam estes ensaios especializados, entre outros aspetos.
Pretende-se, assim, com este trabalho, analisar a situação do mercado em Portugal e por conseguinte,
contribuir para uma melhor interpretação da oferta atualmente no país.

4.2. Metodologia
A primeira fase deste capítulo incidiu na seleção da amostra a estudar. Para tal, optou-se por reunir as
entidades a analisar em três grupos distintos, sendo (1) Laboratórios acreditados, (2) Laboratórios
Universitários e (3) Empresas privadas que realizam inspeções em edifícios. Existem, também,
empresas públicas, mas como as mesmas possuem laboratórios acreditados foram, desta forma,
englobadas na tipologia de (1) Laboratórios Acreditados.
Para a seleção dos Laboratórios Acreditados a serem estudados, recorreu-se à página online do
Instituto Português de Acreditação (IPAC), no qual se encontram todos os laboratórios de ensaio
atualmente acreditados. Das diversas entidades acreditadas, decidiu-se que apenas seriam alvo de
análise aquelas que realizassem pelo menos três dos ensaios estudados nesta dissertação.
Quanto aos Laboratórios Universitários definiu-se como principal critério de seleção as universidades
portuguesas que constassem no Ranking de Shanghai de 2019 [W37]. Como apenas seis
universidades integram esta classificação, e uma vez que seria uma amostra relativamente pequena,
optou-se por fazer uma pesquisa mais alargada por forma a ter recurso a outras universidades que não
integrassem este Ranking. Como tal, foram consultadas outras páginas online, nomeadamente Times
Higher Education: World University Ranking 2019 [W38], UniRank: Top Universities in Portugal [W39]
e Ranking Web of Universities [W40], que apresentam outras classificações de Universidades
Portuguesas. Esta informação permitiu o cruzamento de dados, e deste modo, a escolha das
Universidades, no âmbito da Engenharia Civil, que dispõem de laboratórios e que realizem alguns dos
ensaios estudados. Para além destes critérios, foram, também, tidos em consideração outros trabalhos
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já desenvolvidos nesta temática, nomeadamente, a dissertação sobre “Técnicas e laboratórios de
ensaios de argamassas para a construção” do Barroqueiro, T., (2013) e a dissertação sobre “Técnicas
e laboratórios de ensaios em betões” do Yan, T., (2013).
No que diz respeito às empresas privadas, houve especial atenção em selecionar empresas que
realizem inspeções em edifícios, trabalhos de manutenção e/ou de reabilitação e que não possuam
laboratórios acreditados, pois todas as empresas privadas que disponham de laboratórios acreditados
foram consideradas na categoria de laboratórios acreditados. Pretende-se que sejam empresas que,
na temática do diagnóstico em edifícios, realizem ensaios in-situ e/ou laboratoriais. Para se selecionar
quais as entidades pertencentes a este grupo em análise, houve necessidade de se recorrer à pesquisa
online e ao auxílio da dissertação desenvolvida pela Pereira, C., (2017) que no âmbito de inspeções
em edifícios, refere algumas empresas que dispõe de serviços de diagnóstico de anomalias.
O fluxograma (Figura 4.1) resume as etapas, descritas anteriormente, e que foram seguidas durante o
processo de seleção das entidades.

Laboratórios Acreditados

Pesquisa online na página do
IPAC
Seleção de laboratórios de
ensaios acreditados que
realizem ensaios em
metariais e elementos
construtivos
Método de selecção:
laboratórios que realizam
pelo menos 3 dos ensaios
estudados nesta dissertação

Laboratórios
Universitários

Empresas privadas que
realizam inspeções

Pesquisa de Universidades
Portuguesas no Ranking de
Shanghai de 2019

Pesquisa online por :
Empresas de manutenção,
reabilitação e/ ou que
realizem inspeções em
edifícios

Pesquisa de outros Ranking
em que estejam classificadas
outras universidades
portuguesas
Método de seleção:
Universidades, no âmbito da
Engenharia Civil, que
dispõem de laboratórios que
permitam a realizam de
ensaios laboratoriais e in-situ

Como é um âmbito de
pesquisa mais restrito, não
foi necessario o recurso a
um método específico, pois
foram contactadas todas as
entidades entradas durante
a pesquisa

Figura 4.1 - Fluxograma que resumo etapas seguidas na seleção das entidades

Após a seleção da amostra a estudar, foi fulcral uma pesquisa criteriosa, em que o principal objetivo
era compreender de que tipo de entidade se tratava e quais os ensaios que a mesma realizava.
A grande maioria dos laboratórios acreditados dispõem de sites devidamente atualizados, em que
facilmente se consegue recolher a informação necessária, nomeadamente, quais os materiais e
elementos construtivos ensaiados com maior frequência nas suas instalações, bem como a listagem
de todos os ensaios realizados por essas entidades. Já os laboratórios universitários e a empresas
privadas, na sua maioria, não têm informação atualizada e muitas vezes nem se encontra disponível
para consulta. Deste modo, surgiu a necessidade de se criar uma ficha de preenchimento para as
entidades (anexo D), onde é apresentada a listagem de todos os ensaios que estão a ser estudados
bem como os elementos construtivos em análise. Esta ficha foi enviada via e-mail para laboratórios e
empresas por forma a completar a informação recolhida online e permitiu que cada entidade
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assinalasse corretamente os ensaios que disponibiliza bem como os elementos em que estes são
aplicados.
Quando não houve resposta via e-mail foi, ainda, estabelecido contacto com as empresas e laboratórios
por via telefónica. No entanto, em algumas situações acabou por não haver qualquer contributo por
parte das mesmas.
O processo de seleção das entidades decorreu durante o mês de Julho de 2019, enquanto que nos
meses de Agosto e Setembro foi estabelecido contacto com as mesmas e foram recolhidos os dados
necessários para análise. Ainda em setembro iniciou-se o tratamento de dados, tendo sido terminada
esta análise em meados de Outubro.
Em termos de análise de dados, para o caso em estudo a metodologia que se considera mais adequada
é a que recorre a técnicas de análise quantitativa, aplicando estatísticas elementares (Viveiros, 2011).
Desta forma, fez-se uma análise do mercado atualmente em Portugal, apresentando dados estatísticos
e analisando diferentes parâmetros da oferta de mercado.

4.3. Caracterização da amostra
A amostra em estudo é constituída por 24 entidades sendo que 42% da mesma corresponde a
laboratórios acreditados, 33% a laboratórios universitários e os restantes 25% a empresas privadas
que dispõem de serviços de diagnóstico de anomalias. Inicialmente foram contactadas 42 entidades,
no entanto, devido ao facto de algumas não terem tido disponibilidade para colaborar, apenas foi
possível a recolha de dados de 24 das mesmas.
Dos onze laboratórios acreditados que foram contactados apenas houve um que não se mostrou
interessado em colaborar, não disponibilizando a informação necessária. Na tabela 4.2. encontram-se
os laboratórios acreditados que integram a amostra em estudo. É de salientar que no caso do Itecons
(Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e
Sustentabilidade), do Laboratório de Ensaios de Produtos do CTCV, da Associação Portuguesa de
Empresas de Betão Pronto, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da SECIL e da Mota-Engil
não foi necessário recorrer ao envio de e-mail, pois todas estas entidades dispõem de sites com toda
a informação disponível e devidamente atualizada, inclusive, disponibilizam a listagem de todos os
ensaios que têm capacidade para realizar.
Para os restantes laboratórios, nomeadamente, o Laboratório de Geotecnia e Materiais de Construção
da CICCOPN, a Senqual, os Laboratórios Regionais de Engenharia Civil dos Açores e Madeira, foi
necessário o contacto via e-mail, dado que a informação que constava no site de cada entidade, não
estava devidamente atualizada e no caso da CICCOPN apenas estavam disponíveis para consulta os
ensaios acreditados havendo, portanto, outros ensaios não acreditados que não se encontram listados.
O único laboratório acreditado do qual não se obteve resposta, e que não consta na tabela 4.1, é o
laboratório da CiviTest, localizado no distrito de Braga. Apesar de se ter contactado a entidade, tanto
via e-mail como por via telefónica, não foi dada resposta posteriormente.
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Tabela 4.1 - Laboratórios acreditados alvo de análise

Laboratórios acreditados
Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia,
Ambiente e Sustentabilidade [W41]
Laboratório de Ensaios de Produtos (LEP) – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV)
[W42]
Laboratório de ensaios da Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto (APEB) [W43]
Laboratório Nacional de Engenharia Civil [W44]
Laboratório de Geotecnia e Materiais de Construção (LGMC) – Centro de Formação Profissional da
Indústria Civil e Obras Públicas do Norte (CICCOPN) [W45]
Senqual, Sociedade de Engenharia e Qualidade [W46]
Laboratório de Ensaios de Engenharia Civil (LEEC) – Laboratório Regional de Engenharia Civil na
Madeira [W47]
Unidade Laboratorial de Materiais de Construção (UMLC) – Laboratório Regional de Engenharia
Civil dos Açores [W48]
Laboratório Central (LABC) – Mota-Engil [W49]
Centro de Desenvolvimento de Aplicações de Cimento (CDAC) – Secil [W50]
Como referido no subcapítulo anterior, os Laboratórios Universitários foram selecionados numa
primeira fase com recurso ao Ranking de Shanghai. São parte integrante desta classificação, a
Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do
Minho, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. Destas seis universidades, apenas não
se conseguiu obter resultados da Universidade do Minho, pois apesar de ter sido estabelecido contacto
via e-mail com o responsável do laboratório da Universidade, o mesmo não teve disponibilidade para
fornecer os dados solicitados.
Após se ter contactado a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
(FCTUC), constatou-se que esta Universidade recorre ao Itecons para a realização de ensaios na
vertente de investigação, não dispondo de nenhum outro laboratório que requeira interesse para
análise.
Quanto à Universidade de Lisboa, foi feita uma visita ao Laboratório de Construção do Instituto
Superior Técnico (IST), tendo sido identificados todos os ensaios que se realizam no laboratório, bem
como esclarecidas todas as dúvidas com os técnicos responsáveis. Este foi o único laboratório em que
se realizou visita presencial às instalações.
A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) dispõe de vários laboratórios, no
entanto, existem três que realizam alguns dos ensaios abordados nesta dissertação. Desta forma, e
através de pesquisa online no site da FEUP foi possível constatar que o Laboratório de Ensaio de
Materiais de Construção (LEMC) tem como objetivo o exercício da atividade científica e tecnológica
em investigação no domínio dos materiais de construção, o Laboratório de Sistemas e Componentes
(LSC) presta serviços no domínio dos materiais não estruturais, sistemas e componentes para a
construção de edifícios e o por último, o Laboratório de Física das Construções (LFC) que tem como
foco principal o estudo do comportamento higrotérmico dos materiais e componentes da construção.
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Destes três laboratórios, apenas houve necessidade de enviar e-mail para o LEMC, de modo a
esclarecer algumas dúvidas.
Da Universidade Nova de Lisboa, contactou-se o Laboratório de Construção (LabCON) da
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUNL) e da Universidade de Aveiro através da consulta
online foi possível recolher a informação necessária relativamente ao Laboratório de Engenharia Civil
(LabCIVIL).
Para além, dos laboratórios de Universidades que integram o Ranking de Shanghai, foram ainda
contactadas outras universidades, nomeadamente:
•

Laboratório de Materiais de Construção (LabMC) e Laboratório de Madeiras (LMad) do
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

•

Laboratório de Materiais de Construção (LMC) e o Laboratório de Estruturas e Betão Armado
(LEBA) do Instituto Politécnico de Leiria;

•

Laboratório de Física das Construções (LFC), Laboratório de Materiais de Construção (LMC)
e Laboratório de Estruturas (LEST) da Universidade do Minho;

•

Laboratório de Construção (LC) e Laboratório de Materiais de Construção (LMC) do Instituto
Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (UAlg ISE);

•

Universidade da Beira Interior (UBI);

•

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Tentou estabelecer-se contacto, por via e-mail, com os dez laboratórios referidos acima, no entanto,
apenas se obteve resposta do Laboratório de Materiais de Construção do ISEL e da UTAD, este
último que forneceu dados referentes ao Laboratório do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologias.
Deste modo, apesar de se ter tentado recolher informação dos 17 laboratórios universitários
inicialmente previstos, apenas foi possível a obtenção de dados de 8 destes, tendo reduzido
drasticamente a amostra em estudo. Listou-se na tabela 4.2 os laboratórios de universidades que foram
estudados.
Tabela 4.2 - Laboratórios universitários alvo de análise

Laboratórios universitários
Laboratório de Construção (LC) – Instituto Superior Técnico (IST) [W51]
Laboratório de Materiais de Construção (LabMC) e Laboratório de Madeiras (LMad) – Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) [W52]
Laboratório de Ensaio de Materiais de Construção (LEMC) – Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP) [W53]
Laboratório de Sistemas e Componentes (LSC) – Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP) [W54]
Laboratório de Física das Construções (LFC) - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) [W55]
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Tabela 4.2 - Laboratórios universitários alvo de análise (continuação)

Laboratórios universitários
Laboratório de Construção (LabCON) – Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de
Lisboa (FCTUNL) [W56]
Laboratório de Engenharia Civil (LabCIVIL) – Universidade de Aveiro (UA) [W57]
Laboratório do Departamento de Engenharia Civil – Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) [W58]

As empresas privadas mostraram alguma resistência no que diz respeito à cedência de dados para
estudo. Na sua globalidade foram inicialmente contactadas, via e-mail e via telefone, 14 entidades desta
natureza, no entanto, apenas 6 forneceram as informações necessárias.
Uma vez que a maioria destas empresas tem sites muito gerais acerca dos serviços prestados e, apesar
de contactadas, não tiveram disponibilidade para fornecer os dados necessários, não se conseguiu
obter os resultados destas. Exemplificam-se as empresas: Clínica dos Edifícios, Imodiag, Houselab,
LiveHouse, Peritagem de Patologias da Habitação, FormaZ e CheckHouse. Foi ainda contactada a
Civilspot, no entanto, a mesma não realiza nenhum dos ensaios em estudo.
Em oposição, a OZ – Diagnóstico, levantamento e controlo de qualidade em estruturas apresenta
uma página online muito minuciosa e detalhada, sendo fácil a recolha de informação. As restantes
empresas que se contribuíram para esta análise de mercado, encontram-se na tabela 4.3, e apesar de
terem alguma informação online, foi fulcral contactar um responsável de cada entidade de modo a
verificar se os dados estavam corretos e em muitos casos, foi acrescentada informação à
disponibilizada.
Realça-se que o ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, possui alguns laboratórios acreditados,
no entanto, tal como foi esclarecido pelo Sr. Eng. João Maia, esta empresa realiza ensaios de
diagnóstico como complemento à atividade de inspeção, não sendo esses ensaios realizados em
nenhum dos seus laboratórios acreditados, pelo que não se incluiu esta entidade na categoria de
laboratórios acreditados.
Tabela 4.3 - Empresa privadas alvo de análise

Empresas privadas que realizam inspeções em edifícios
Spybuilding [W59]
Instituto Soldadura e Qualidade – ISQ [W60]
EQS Global [W61]
Indire [W62]
NCREP [W63]
OZ – Diagnóstico, Levantamento e Controlo de Qualidade em Estruturas, Lda [W64]
A diversidade de entidades analisadas teve como objetivo a obtenção do máximo de informação para
o presente trabalho, nomeadamente, o conhecimento das várias funções de laboratório ou empresa,
elementos construtivos ensaiados e ensaios executados.
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Com base na informação disponível e recolhida durante o contacto com as empresas e laboratórios,
procedeu-se à apresentação geral dos mesmos. A descrição, que consta em anexo, aborda vários
campos relacionados com a entidade, nomeadamente, designação, localização e ensaios realizados.
Em anexo, encontra-se a informação recolhida, apresentada em tabelas, que foram elaboradas com o
intuito de expor os resultados obtidos durante o trabalho e nas quais é possível identificar facilmente a
entidade em estudo e os respetivos ensaios realizados pela mesma.
Pretende-se, desta forma, organizar e sintetizar os resultados de cada entidade num género de
catálogo. O anexo B é referente aos laboratórios acreditados e apesar de constar a designação,
localização e ensaios que realiza, sentiu-se necessidade de acrescentar uma breve descrição de cada
entidade, uma vez que todas são diferentes e têm princípios e objetivos distintos. No anexo C
apresentam-se os laboratórios universitários e contrariamente aos laboratórios acreditados, estas
entidades têm as mesmas funções, nomeadamente, dar apoio às atividades letivas de licenciaturas e
mestrados, contribuir para projetos de investigação e prestar serviços ao exterior. Dado que iria ser
muito repetitivo, optou-se por não incluir essa informação nas tabelas destes laboratórios. Quanto às
empresas privadas, anexo D, seguiu-se o mesmo princípio do anexo A, sendo feita a breve descrição
de cada empresa, pois cada empresa tem as suas funções.

4.4. Apresentação de resultados
Neste subcapítulo pretende-se apresentar os resultados e a respetiva análise crítica referente à
informação recolhida durante o trabalho de pesquisa e contato com as entidades.
Numa primeira fase, verifica-se que a amostra obtida é constituída por 24 entidades sendo que 10 são
laboratórios acreditados, 8 são laboratórios universitários e 6 são empresas privadas que realizam
inspeções em edifícios. Com intuito de ocultar a identificação das entidades em análise, optou-se por
se escolher um critério que permitisse identificar o grupo a que cada entidade pertence, sem divulgar a
sua identificação total. Para tal, optou-se por nomear os laboratórios acreditados de “A1” a “A10”,
os laboratórios universitários de “U1” a “U8” e as empresas de “E1” a “E6”.
No capítulo 3, tinha sido feita uma síntese dos ensaios que podem ser realizados em cada elemento
construtivo. Desta forma, utilizou-se a informação presente na tabela 3.9 para se determinar o número
total de ensaios que podem ser efetuados, bem como, o número de ensaios que podem ser executados
especificamente em cada elemento.
Apesar de terem sido estudadas 44 técnicas de diagnóstico diferentes, como existem algumas que se
aplicam em todos os elementos construtivos e outras apenas se aplicam em elementos específicos, foi
necessário numa primeira abordagem, quantificar para cada elemento construtivo, estudado nesta
dissertação, o número de ensaios que podem ser efetuados. Na tabela 4.4, apresentam-se os
valores e verifica-se que no caso das lajes, vigas e pilares de betão armado, o número de ensaios que
se podem realizados são iguais no três elementos. Somando os valores da tabela 4.4 chega-se ao
número total de 309 ensaios que podem ser executados.
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Tabela 4.4 - Número de ensaios que podem ser realizados em cada elementos construtivo
Alvenaria
Elementos
construtivos

Número de
ensaios

Madeira

Betão armado

Pedra

Tijolo

Blocos
de betão

Revestimentos

Pavimentos

Coberturas

Revestimentos
de piso

Lajes
Vigas
Pilares

33

33

32

29

24

24

26

36

Para a determinação dos valores mencionados na tabela acima, assumiu-se que um determinado
ensaio aplicado num elemento construtivo específico é contabilizado como um único ensaio. Para ser
mais fácil interpretar este critério adotado, dá-se como exemplo explicativo o ensaio de termografia de
infravermelhos que pode ser aplicado nos 10 elementos construtivos em estudo. Apesar de ser o
mesmo ensaio, como pode ser aplicado nos 10 elementos construtivos, conta como 10 ensaios. Este
raciocínio foi necessário pois, na análise que é feita no subcapítulo 4.4.2, verifica-se que a maioria das
entidades aplica ensaios apenas nalguns elementos e não em todos em que é possível aplicar.
Considerando que o estudo é de natureza quantitativa, recorreu-se a metodologias quantitativas com
base em tabelas e gráficos estatísticos de forma a se poder analisar os diferentes campos em estudo.

4.4.1. Ensaios com maior e menor oferta no mercado
Neste ponto, pretende-se analisar quais são os ensaios que apresentam maior oferta atualmente em
Portugal. Com os dados recolhidos, começou por se calcular a percentagem de entidades que realizam
cada ensaio em cada elemento construtivo.
Numa primeira fase, estudou-se a amostra como um todo, sem fazer distinção das entidades tendo em
conta a categoria a que pertencem, ou seja, fez-se o estudo tomando como referência as 24 entidades
estudadas.
Através a análise da figura 4.2, onde se encontra representada a percentagem de entidades que
realizam cada um dos ensaios em elementos construtivos de alvenaria, é possível verificar que o
ensaio com maior oferta é o ensaio de aderência (pull-off) aplicado a revestimentos. Este é um
ensaio normalizado que pode ser aplicado tanto in-situ como realizado em laboratório, o que o torna
num dos ensaios com maior oferta por parte das entidades. Foram registadas cerca 67% das entidades
que realizam este mesmo ensaio.
Também se verifica que o ensaio de determinação de resistência à compressão realizado em
provetes normalizados, é um dos ensaios mais registados, sendo que 63% das entidades o realizam
em alvenarias de pedra e 58% em alvenarias de blocos de betão.
A absorção de água por capilaridade em provetes normalizados e a determinação da resistência à
flexão, efetuada em laboratório, também são dos ensaios com mais oferta, sendo que 54% das
entidades os executam em revestimentos de alvenaria. A termografia de infravermelhos; o
comparador de fissuras; o medidor ótico; o fissurómetro e o humidímetro, sendo ensaios
aplicados in-situ, apresentam uma oferta que varia entre os 38% e os 50%. Os restantes ensaios, são
efetuados por menos de 50% das entidades.
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Pela análise da figura 4.2 é, ainda, possível verificar que os ensaios com menor oferta são o radar; o
dilatómetro; o aparelho de rodas dentadas, correntes e martelo que são efetuados por menos de 5%
das entidades. Contata-se, desta forma, que nos elementos de alvenaria as técnicas suportadas por
normas dispõem de maior oferta do que os ensaios mais expeditos, isto pode ser justificado,
devido ao facto dos ensaios normalizados serem maioritariamente efetuados por laboratórios
acreditados e universitários, que representam a maior parte da amostra em estudo, 18 entidades,
havendo desta forma, maior oferta dos mesmos comparativamente aos ensaios expeditos.
Fez-se a mesma análise para elementos de betão armado e elementos de madeira. Desta forma, na
figura 4.3, apresenta-se a percentagem de entidades que realizam cada um dos ensaios em
elementos construtivos de betão armado, lajes, vigas e pilares, e em elementos construtivos de
madeira, nomeadamente, em estruturas de coberturas, estruturas de pavimentos e revestimentos de
piso.
Analisando a figura 4.3 e comparativamente à figura 4.2, constata-se que os ensaios realizados em
lajes, vigas e pilares de betão armado apresentam valores de oferta superiores a qualquer um dos
outros elementos construtivos. Nestes elementos de betão regista-se a maior oferta de ensaios
existentes no mercado, sendo que o esclerómetro de Schmidt, ensaio normalizado, é o ensaio mais
efetuado, com cerca de 80% das entidades a disponibilizarem-no. Além, deste ensaio, constata-se que
a extração e ensaio de carotes; a determinação da resistência à compressão em provetes
normalizados, ambos com uma oferta de 75%; os ultrassons (54%) e a absorção de água por
capilaridade (46%), fazem parte dos ensaios normalizados mais verificados nos elementos de betão
armado.
Observa-se ainda, que os ensaios expeditos mais efetuados, e que podem ser aplicados in-situ, em
elementos construtivos de betão armado, são determinação do teor de cloretos; a avaliação da
profundidade carbonatação com recurso a fenolftaleína; e o pacómetro que registam valores de
oferta de, nomeadamente, 71%, 75% e 67%.
Em oposição aos ensaios mais disponibilizados, a determinação da resistência de polarização; a
radiografia; e o radar, aplicados em elementos construtivos de betão armado, são ensaios com pouca
oferta, registando valores inferiores a 5%.
Quanto aos elementos construtivos de madeira, pode verificar-se que é neste grupo de elementos
construtivos que existe a menor oferta, registando-se assim os valores mais baixos. Constata-se, pela
figura 4.3, que nestes elementos construtivos, o humidímetro e a termografia de infravermelhos são
os ensaios com maior oferta, com cerca de metade das entidades a realizarem-nos. A termografia de
infravermelhos, apesar de ser muito utilizada em paredes de alvenaria, verifica-se que também é usual
a sua utilização em elementos construtivos de madeira pois, por ser um ensaio não-destrutivo realizado
in-situ, permite que facilmente seja utilizado, determinando fendas e vazios e detetando humidades que
não são visíveis a olho nu.
Ainda o resistógrafo; a inspeção boroscópica; e o higrómetro se enquadram nos ensaios com maior
oferta nos elementos construtivos de madeira.
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Dos ensaios menos disponibilizados e com utilização específica em elementos construtivos de madeira,
destaca-se o pilodyn e a deteção acústica de insetos xilófagos que apresentam uma oferta,
nomeadamente, de 13% e 4% de entidades a disporem destes ensaios.
Higrómetro
Medição da condutibilidade térmica
Permeabilidade ao vapor de água
Absorção de água por capilaridade
Tubo de Karsten
Teor de cloretos
Fenolftaleína
Kit Speedy
Condutividade elétrica

Medição de pH
Fitas colorimétricas
Kit de campo
Humidímetro

Número de entidades da
amostra: N = 24

4%

Radar

50%

ENSAIOS

Termografia de infravermelhos
Ensaio impacto-eco

Revestimentos de alvenaria

Tomografia sónica

Alvenaria de blocos de betão
Alvenaria de tijolo

Ultrassons
54%

Resistência à flexão

Alvenaria de pedra

Resistência à tração

Resistência à compressão

63%

Extração e ensaio de carotes
Dilatómetro
Ensaios com macacos planos
Esclerómetro pendular de Schmidt
Choque de esfera
67%

Pull-off
Inspeção boroscópica
Martelo, correntes, aparelhos de rodas…
Alongâmetro
Fissurómetro

42%

Medidor ótico
Comparador de fissuras
0%

20%

40%

60%

80% ENTIDADES

Figura 4.2 - Percentagem de entidades que realizam ensaios de diagnóstico em alvenaria, sobre o total da
amostra
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Higrómetro
Medição da condutibilidade térmica
Permeabilidade ao vapor de água
Absorção de água por capilaridade
Método de Figg
Tubo de Karsten
Teor de cloretos
Resistividade do betão
Medição dos potenciais elétricos
Resistência de polarização
Fenolftaleína
Condutividade elétrica
Medição de pH
Fitas colorimétricas
Kit de campo
Humidímetro
Pacómetro
Radar
Radiografia
Termografia de infravermelhos
Ensaio impacto-eco
Tomografia sónica
Ultrassons
Resistência à flexão
Resistência à tração
Resistência à compressão
Extração e ensaio de carotes
Esclerómetro Schmidt
Pull-off
Resistógrafo
Pilodyn
Inspeção boroscópica
Deteção acústica de insetos xilófagos
Martelo, correntes, aparelhos de rodas dentadas
Alongâmetro
Fissurómetro
Medidor ótico
Comparador de fissuras

46%

71%

75%

ENSAIOS

50%

67%

Número de entidades
da amostra: N = 24
Lajes, vigas e pilares
em betão

46%
42%

Revestimentos de
piso em madeira
54%
21%
75%
75%
79%

17%

Estrutura de
coberturas em
madeira
Estrutura de
pavimentos de
madeira

33%
13%
4%

50%
0%

20%

40%

60%

80%

100% ENTIDADES

Figura 4.3 - Percentagem de entidades que realizam ensaios de diagnóstico em elementos construtivos de
madeira e betão armado, sobre o total da amostra

Foi, ainda importante, perceber como se encontra distribuída a oferta de cada ensaio tendo em conta
as diferentes categorias de entidades a estudar. Desta forma, foi feita uma análise dos ensaios
realizados em laboratórios acreditados, laboratórios universitários e em empresas privadas. Apresentase na figura 4.4 a média percentual da oferta de cada ensaio por parte de cada categoria de
entidades. Pretende-se com esta análise, verificar para cada ensaio qual o tipo de entidade que
apresenta maior oferta de ensaios a realizar.
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Deve-se salientar que a inspeção visual, não é um ensaio, mas sim um serviço ou atividade,
nomeadamente, a atividade de inspeção. Desta forma, e com o objetivo de se perceber como se
encontra distribuída a oferta desta atividade foi importante englobá-la na figura 4.4. Analisando a
mesma verifica-se que, como seria de esperar, todas as empresas privadas realizam inspeções em
todos os elementos construtivos. Por sua vez, os laboratórios universitários dispõem em média 55% de
oferta deste serviço, sendo que os laboratórios acreditados são as entidades onde se verifica ser menos
efetuada a atividade de inspeção. Isto deve-se ao facto de que, os laboratórios acreditados, estão mais
direcionados para a realização de ensaios e não de inspeções. Muitas das vezes as empresas privadas
recorrem aos laboratórios acreditados para efetuarem alguns dos ensaios laboratoriais.
Analisando a figura 4.4 é, ainda, possível verificar que as empresas privadas dispõem da maior oferta
de ensaios, realizando praticamente todos os ensaios com percentagens mais elevadas. Quanto mais
elevada é a percentagem, significa que maior é o número de entidades da respetiva categoria que
disponibiliza esse ensaio e maior é o número de elementos construtivos em que se esse ensaio pode
ser aplicado.
Assim sendo, nas empresas privadas, a inspeção boroscópica; a avaliação da profundidade de
carbonatação com fenolftaleína; o esclerómetro de Schmidt; e o comparador de fissuras apresentam
valores percentuais de oferta superiores a 80%, sendo o valor máximo verificado na realização do
ensaio de deteção das armaduras em betão armado, com recurso ao pacómetro. Pode-se afirmar que
estas entidades privadas, que se encontram mais direcionadas para a vertente da inspeção, executam
na sua maioria ensaios mais expeditos, efetuando em menor número ensaios laboratoriais e com
recurso a normas.
Verifica-se, através da figura 4.4, que os laboratórios acreditados são as entidades que apresentam
menor disponibilidade para executar ensaios, seja porque são poucas as entidades do grupo que
realizam estes ensaios, seja porque o ensaio realizado é aplicado a um número pouco significativo de
elementos construtivos. Isto deve-se a que estes laboratórios para serem acreditados dispõem de
equipamentos dispendiosos que requerem calibrações, que os torna ainda mais caros. Estes
equipamentos têm de ser utilizados de forma cuidadosa para que não se comprometa a sua eficácia.
Desta forma, os laboratórios acreditados, realizam apenas determinados ensaios e ensaiam um
número específico de elementos construtivos, não disponibilizando desta forma, de uma vasta oferta.
No entanto, permitem a realização de ensaios acreditados, que a maioria das entidades não pode
efetuar, e é mais direcionada para a execução de ensaios laboratoriais, tais como, determinação da
absorção de água por capilaridade; determinação da resistência à compressão, à flexão e tração,
efetuados em provetes normalizados.
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ENSAIOS

Higrómetro
Medição da condutibilidade térmica
Permeabilidade ao vapor de água
Determinação da absorção de água por capilaridade
Método de Figg
Tubo de Karsten
Determinação do teor de cloretos no betão
Resistividade do betão
Medição dos potenciais elétricos
Resistência de polarização
Fenolftaleína
Kit Speedy
Medição da condutividade elétrica
Medição de pH
Fitas colorimétricas
Kit de campo
Humidímetro
Pacómetro
Radar
Radiografia
Termografia de infravermelhos
Ensaio impacto-eco
Tomografia sónica
Ultrassons
Determinação da resistência à flexão
Determinação da resistência à tração
Determinação da resistência à compressão
Extração e ensaio de carotes
Dilatómetro
Ensaios com macacos planos
Esclerómetro pendular de Schmidt
Esclerómetro Schmidt
Choque de esfera
Pull-off
Resistógrafo
Pilodyn
Inspeção boroscópica
Deteção acústica de insetos xilófagos
Martelo, correntes, aparelhos de rodas dentadas
Alongâmetro
Fissurómetro
Medidor ótico
Comparador de fissuras
Inspeção visual

65%

83%

94%

83%

67%
83%

88%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MÉDIA DA OFERTA DE CADA ENSAIOS POR CATEGORIA DE ENTIDADE
Laboratórios acreditados, N=10

Laboratórios universitários, N=8

Empresas privadas, N=6

Figura 4.4 - Representação da média percentual da oferta de cada ensaio por categoria de entidade

4.4.2. Quantificação dos ensaios realizados por entidade
Este subcapítulo tem como objetivo analisar a quantidade de ensaios que cada entidade disponibiliza.
Se no ponto 4.4.1 se deu maior importância à análise detalhada de cada ensaio, nesta secção o que
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se pretende é avaliar, em termos quantitativos, o número de ensaios que são disponibilizados por cada
entidade.
Para tal, partiu-se da informação recolhida juntos dos laboratórios e empresas, e prosseguiu-se com a
quantificação da percentagem de ensaios que cada entidade disponibiliza, tendo como base os 309, já
referidos.
Analisando a figura 4.5, verifica-se que, de uma forma geral, nenhuma entidade realiza mais do que
55% dos 309 ensaios que podem ser efetuados. Existe apenas uma empresa privada e um laboratório
acreditado que registam valores pouco superiores a 50%, nomeadamente, 53% e 52%. As restantes
entidades, realizam menos de 40% dos ensaios, constatando-se que existem quatro que registam
valores mínimos abaixo de 10%. Esta análise, permite que se conclua que as entidades na
generalidade acabam por ser mais especializadas em determinados ensaios ou em elementos
construtivos específicos, daí não disponibilizarem de mais de 50% dos ensaios estudados. Isto leva a
que quem queira efetuar ensaios de naturezas distintas, ou em elementos construtivos de diferentes
materiais, possa sentir dificuldade em recorrer apenas a uma entidade que abranja todos os requisitos,
ou leva a que essa entidade tenha necessidade de subcontratar alguns serviços.
Também se pode notar que as empresas privadas são as entidades que executam maior
percentagem de ensaios realizando, em média, cerca de 32% da totalidade. Contrariamente, os
laboratórios acreditados disponibilizam o menor número de ensaios efetuando, em média, apenas
19%.
Estes resultados, tendo em conta a categoria das entidades, podem ser justificados devido ao facto de
as empresas privadas como não executam ensaios acreditados e realizam em maior número ensaios
in-situ conseguem, desta forma, dispor de maior oferta de ensaios, pois estes ensaios in-situ requerem
equipamentos menos dispendiosos do que os ensaios laboratoriais e normalizados, maioritariamente
disponibilizados pelos laboratórios acreditados e universitários. Desta forma, os laboratórios
acreditados e universitários, apresentam menor oferta de ensaios, sendo mais restritos nos ensaios
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Figura 4.5 - Percentagem de ensaios que cada entidade tem capacidade para efetuar

Outro aspeto importante a ser analisado é a natureza dos elementos construtivos em que esses
mesmo ensaios são efetuados. Assim sendo, para a quantidade de ensaios que cada entidade tem
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disponibilidade para executar, procurou-se avaliar qual a percentagem que é efetuada em elementos
construtivos de alvenaria, de madeira e de betão armado.
Pretende-se com esta análise, averiguar qual a natureza de elementos construtivos ensaiados com
maior frequência. Desta forma, analisando a figura 4.6, que demonstra a percentagem de ensaios
executados por cada entidade em cada categoria de elementos construtivos, pode verificar-se
que os elementos construtivos de betão armado são os que apresentam maiores percentagens de
ensaios a serem efetuados, verificando-se que dos ensaios que cada entidade executa, cerca de 35%
a 50% são em betão armado. Os elementos construtivos de alvenaria também dispõem de uma boa
oferta ao nível de ensaios, ainda assim, registam valores ligeiramente inferiores aos dos elementos
construtivos em betão, verificando-se que a oferta de ensaios nestes elementos construtivos varia em
média, entre 20% e 40% da totalidade dos ensaios efetuados por cada entidade.
Por sua vez, os elementos construtivos de madeira são os menos ensaiados, verificando-se mesmo
que existem 8 entidades que não realizam um único ensaio nestes elementos construtivos. Deve-se
referir, que apesar, de se verificar que os elementos construtivos de madeira são os menos ensaiados,
isto não quer dizer, que sejam menos importantes que os restantes elementos aqui referidos. Estes
elementos construtivos de madeira são também essenciais porque podem desempenhar funções
estruturais, tal como as estruturas de coberturas ou de pavimentos.
Através da interpretação da figura 4.6, também, se consegue verificar que os laboratórios acreditados
realizam a maioria dos seus ensaios em elementos de betão, sendo que os elementos de madeira
dispõem de uma oferta muito reduzida. Em oposição, nos laboratórios universitários a maioria dos
ensaios disponibilizados são em elementos de alvenaria, voltando os elementos de madeira a registar
as percentagens mais baixas de oferta.
Por último, constata-se que as empresas privadas são as entidades que dispõem de uma oferta mais
equilibrada, tendo em conta que efetuam ensaios em todos os elementos construtivos com uma
distribuição razoável.
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4.4.3. Ensaios acreditados
Os laboratórios acreditados são os únicos que efetuam ensaios desta natureza. Apesar destes
laboratórios possuírem esta designação apenas alguns dos seus ensaios se encontram acreditados
pelo IPAC (Instituto Português de Acreditação). Com o propósito de analisar a quantidade de ensaios
acreditados dentro do universo de ensaios disponibilizados por cada uma destas entidades, reuniu-se
na figura 4.7 a informação recolhida.
Na figura 4.7 é possível verificar que os laboratórios acreditados que disponibilizam um maior número
de ensaios, efetuam na verdade uma pequena percentagem de ensaios acreditados. Como exemplo,
o Laboratório “A1” realiza cerca de 160 ensaios, no entanto, apenas 33 destes são acreditados,
correspondendo assim a uma percentagem de 21% de ensaios acreditados, como se pode confirmar
na tabela 4.7. Também os laboratórios “A6” e “A7” são dos que realizam mais ensaios, respetivamente,
89 e 102 ensaios, no entanto, em ambos apenas 3% deste são acreditados. Estes valores dão
indicação de que estes laboratórios ao disporem de mais ensaios, executam na realidade uma vasta
gama de outros ensaios que não os acreditados.
Em oposição, as entidades que realizam menos ensaios apresentam elevadas percentagens de
acreditação, isto significa que a grande maioria dos ensaios que estas entidades disponibilizam são
acreditados, tal como se verifica no laboratório “A2” e “A9”.
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Na tabela 4.5 apresenta-se a percentagem de ensaios acreditados que cada entidade disponibiliza,
bem como o número total de ensaios das mesmas.
Tabela 4.5 - Percentagem de ensaios acreditados disponibilizados pelos laboratórios acreditados
Laboratórios acreditados
Número total de ensaios que realiza
Número desses ensaios que são
acreditados
Percentagem de ensaios de cada entidade
que se encontram acreditados (%)

A1
160

A2
17

A3
33

A4
64

A5
26

A6
89

A7
102

A8
68

A9
6

A10
35

33

14

8

9

4

3

3

3

4

4

21

82

24

14

15

3

3

4

67

11
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4.4.4. Elementos construtivos mais ensaiados
A primeira fase desta análise consistiu em averiguar quantas entidades, da totalidade da amostra
estudada, realizam ensaios em cada um dos elementos construtivos em análise.
É importante referir que foram selecionados elementos construtivos de diferentes naturezas, tais como
alvenaria, madeira e betão armado. Em relação à alvenaria, apesar de terem sido estudadas alvenarias
de pedra, tijolo e blocos de betão, ao nível dos revestimentos destes elementos não foi aprofundado.
Nos elementos construtivos de betão armado, optou-se por estudar elementos estruturais, como os
pilares, vigas e lajes, enquanto que nos elementos construtivos de madeira, optou-se por uma análise
ao nível das estruturas de pavimento e coberturas e ainda os revestimentos de pisos lenhosos,
elemento construtivo não-estrutural.
Da análise da figura 4.8, que apresenta para cada elemento construtivo o número de entidades
que realizam pelo menos um dos ensaios, verifica-se que tanto os revestimentos de alvenaria
como os elementos construtivos de betão armado são ensaiados por mais entidades, dado que 23
entidades realizam ensaios nestes elementos construtivos. Os elementos construtivos de madeira,
como já seria expectável pelas análises anteriores, são os elementos construtivos ensaiados por menor
número de entidades.
Ainda, analisando a figura 4.8, se consegue verificar que as 6 empresas privadas realizam ensaios em
todos os elementos construtivos, que os 10 laboratórios acreditados disponibilizam ensaios em lajes,
vigas e pilares de betão armado e que por último, os 8 laboratórios universitários efetuam ensaios em
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alvenarias de tijolo, de blocos de betão e em revestimentos de alvenaria.
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Na análise feita a partir da figura 4.8 apenas se apresentou a quantidade de entidades que realizam
pelo menos um dos ensaios no elemento construtivo, não sendo percetível se cada entidade realiza
muitos ou poucos ensaios no mesmo. Deste modo, surgiu a necessidade de fazer uma análise mais
aprofundada que averigua, em maior detalhe, o número de entidades que executam determinadas
percentagens da totalidade de ensaios em cada elemento.
Posto isto, optou-se pela elaboração de uma análise com base em intervalos de percentagens de
ensaios disponibilizados por cada entidade. Da totalidade dos ensaios que podem ser aplicados em
cada elemento, indicados na tabela 4.5, foi feito um estudo onde se quantificou o número de entidades
que realizam menos de 25% dos ensaios, entre 25% e 50%, entre 50% e 75% e mais de 75% dos
ensaios. Pretende-se com esta análise, perceber se as entidades dispõem de elevada ou baixa oferta
de ensaios em cada elemento construtivo.
Começou por se estudar os laboratórios acreditados, figura 4.9, e pode-se concluir que não existe
nenhum laboratório que efetue mais de 75% dos ensaios que possam ser realizados em cada elemento
construtivo. Nos elementos construtivos de alvenaria - alvenaria de pedra, tijolo, blocos de betão a
revestimentos- verifica-se que apesar de haver um elevado número de entidades a realizar ensaios
nestes elementos, a grande maioria disponibiliza menos de 25% dos ensaios possíveis. Ainda nestes
elementos, verifica-se que apenas nos revestimentos é possível efetuar entre 50% e 75%, apesar de
haver apenas um laboratório que disponibilize deste serviço.
Nos elementos construtivos de betão armado a maioria dos laboratórios acreditados (figura 4.9) tem
capacidade para efetuar entre 25% e 50% dos ensaios, havendo um laboratório que dispõe de 50% a
75%. Já nos elementos construtivos de madeira, continua a ser predominante a realização de ensaios
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abaixo de 25%, realçando que ainda assim existe um laboratório que efetua entre 50% a 75%.
7
6
5
4
3
2
1
0

6

7

6

7

6

6

6

4
3
2

3

3

3

3

2
1

1

1

1

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
‹25% dos ensaios

25%≤Ensaios‹50%

50%≤Ensaios‹75%

≥75% dos ensaios

Figura 4.9 - Percentagem de ensaios que os laboratórios acreditados disponibilizam em cada elemento construtivo

66

Quanto aos laboratórios universitários, figura 4.10, constata-se que existe apenas uma entidade
deste grupo que disponibiliza mais de 75% dos ensaios, nomeadamente, em revestimentos de
alvenaria. Da análise do gráfico 4.9 é possível verificar que nos elementos de betão armado, cinco
dos oitos laboratórios realizam entre 25% a 50% dos ensaios, não havendo nenhum laboratório que
disponha de mais do que 50%. Em elementos construtivos de madeira, o máximo verificado também
é de 50% dos ensaios. Já na alvenaria de pedra, tijolo e blocos de betão, registou-se um laboratório
que tem capacidade para efetuar entre 50% a 75% dos ensaios em cada um dos elementos. Ainda
assim, o maior número de entidades, tanto nas alvenarias de tijolo como nas alvenarias de bloco de
betão, disponibiliza menos de 25% dos ensaios.
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Por último, foram ainda analisadas as empresas privadas (figura 4.11) nas quais se verifica que existe
apenas uma empresa, em elementos construtivos de alvenaria de pedra, de tijolo e de blocos de betão
e em elementos estruturais de betão, que efetua entre 50% a 75% dos ensaios que podem ser
realizados em cada um destes elementos construtivos. Os restantes elementos construtivos,
revestimentos de alvenaria e elementos de madeira, registam apenas entidades que permitem efetuar
no máximo 50% dos ensaios. Pode, ainda, afirmar-se que, tanto nas lajes, vigas e pilares, como nos
pavimentos e coberturas de madeira, a maioria das empresas privadas apenas disponibilizam cerca de
25% a 50% dos ensaios nestes elementos, ou seja, em todos estes elementos estruturais a oferta por
entidade é de cerca de 25% a 50% dos ensaios possíveis. Por sua vez, tanto os revestimentos de
alvenaria como os revestimentos de pisos de madeira, elementos não-estruturais, registam
maioritariamente empresas privadas que realizam menos de 25% dos ensaios possíveis nestes
elementos construtivos.
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Resumindo e analisando de uma forma mais geral o que foi aprofundado anteriormente neste
subcapítulo pode verificar-se, na figura 4.12, que existe apenas uma entidade, das 24 estudadas, que
disponibiliza mais de 75% dos ensaios, nomeadamente em revestimentos de alvenaria.
Verifica-se, na figura 4.12, que nos elementos construtivos estruturais: lajes, vigas e pilares de betão
armado; e estruturas de pavimentos e de coberturas de madeira, a maioria das entidades permite
realizar cerca de 25% a 50% dos ensaios. Por sua vez, nos elementos não-estruturais, nomeadamente,
alvenaria de tijolo e de blocos de betão; revestimentos de alvenaria; e revestimentos de piso em
madeira, o mais predominante é a realização de menos de 25% dos ensaios possíveis em cada
elemento construtivo.
Conclui-se que os elementos construtivos de betão armado são os mais ensaiados, uma vez que
registam mais entidades a disponibilizarem de ensaios e dessas entidades a maioria apresenta uma
oferta entre 25% e 50% dos mesmos. Os elementos construtivos de alvenaria são menos ensaiados
que os elementos de betão, ainda assim, os revestimentos são os elementos deste grupo que mais
oferta dispõem. Por último, os elementos de madeira dispõem de menor oferta no que diz respeito à
percentagem de ensaios que as entidades disponibilizam, pois verifica-se que apenas 16 entidades
têm condições para efetuar ensaios nestes elementos, sendo que o mais frequente é a realização de
menos de 50% dos ensaios possíveis.
Como se tem vindo a contatar ao longo da análise efetuada, os elementos construtivos de betão
armado são os mais ensaiados, isto deve-se ao facto de serem elementos estruturais, pelo que existe
maior normalização nestes ensaios, pois estão relacionados com a segurança. Também se pode
justificar que devido à crescente construção de edifícios correntes, com recurso a estes elementos
construtivos, é necessário e frequente executar e disponibilizar ensaios nos respetivos elementos de
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betão armado. Por sua vez, verifica-se que os elementos construtivos de madeira, são menos
ensaiados, no entanto, são igualmente importantes, uma vez que também desempenham funções
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4.4.5. Distribuição geográfica da oferta estudada em Portugal
Um dos aspetos também muito importante na análise que se está a efetuar é perceber como se
encontra a oferta de entidades estudadas em relação à sua localização geográfica. Durante a seleção
das entidades, que seriam alvo de estudo, houve especial cuidado em tentar selecionar empresas e
laboratórios das diversas zonas do país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
É dessa forma importante, numa primeira etapa, verificar como se encontram geograficamente
distribuídas, em Portugal, as entidades estudadas. Posto isto, procurou contabilizar-se a percentagem
de entidades que pertencem a cada distrito ou região autónoma, sendo os resultados apresentados na
figura 4.13. Apesar de terem sido alvo de análise 24 entidades, como as empresas privadas dispõem
de sedes e sucursais, atuando em diversas áreas geográficas do país, houve necessidade de
contabilizar o número de entidades tendo em conta a sede e as respetivas sucursais de cada empresa
privada, ou seja, em vez de se contar como um total 24 entidades, foram quantificadas como sendo 36
entidades.
Interpretando a figura 4.13, verifica-se que mais de metade da oferta reside em Lisboa e Porto. Das 36
entidades que oferecem os serviços em estudo, 28% pertencem ao distrito do Porto e outras 28% ao
distrito de Lisboa. O distrito de Setúbal ainda contabiliza com 11% das entidades. No entanto, Coimbra,
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Faro e Madeira não vão além dos 5%. As restantes zonas, nomeadamente, Açores, Vila Real, Aveiro,
Castelo Branco, Viana do Castelo e Viseu, apenas contam com 3%.
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Figura 4.13 - Distribuição geográfica da oferta de entidades em Portugal

Na figura 4.14, que representa o número de laboratórios acreditados, de laboratórios
universitários e empresas privadas estudadas em cada distrito e região autónoma, constata-se
que a maioria das entidades estudadas nos distritos de Lisboa e Porto são empresas privadas. A oferta
de laboratórios acreditados e universitários é maior no Porto do que em Lisboa. Além destes dois
distritos apenas Setúbal dispõe de entidades que pertençam às três categorias estudadas, verificandose ainda que as empresas privadas continuam a ser predominantes.
A região autónoma da Madeira não tem laboratórios universitários, enquanto que Coimbra e Açores
têm apenas laboratórios acreditados. Verifica-se, ainda, que Faro, Castelo Branco, Viana do Castelo e
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Viseu têm empresas privadas, enquanto que Vila Real e Aveiro possuem laboratórios de universidades.
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Após esta abordagem é necessário verificar, de uma forma geral, como é que esta distribuição
geográfica se traduz em termos de oferta de ensaios em elementos construtivos nestas zonas. Assim
sendo, é possível verificar na figura 4.15 que, independentemente da localização, as entidades dispõem
de maior oferta de ensaios em elementos construtivos de betão armado, sendo que os elementos
construtivos de madeira são os menos ensaiados.
A figura 4.15 traduz, em média, a percentagem de ensaios que uma entidade do respetivo distrito
ou região autónoma disponibiliza no determinado grupo de elementos construtivos. Isto quer
dizer que, por exemplo, uma entidade do distrito de Lisboa oferece, em média, 13% dos 108 ensaios
que podem ser efetuados em elementos construtivos de betão armado; 11% dos 127 ensaios possíveis
em elementos construtivos de alvenaria; e 5% dos 74 ensaios possíveis em elementos construtivos de
madeira.

Comparativamente,

uma

entidade

pertencente

ao

distrito

de

Faro

apresenta

aproximadamente a mesma oferta. Esta análise pretende apresentar, em média, a oferta de ensaios
que uma determinada entidade de cada distrito ou região autónoma disponibiliza, não traduzindo,
desta forma, o número total de ensaios que se efetuam em cada zona.
Apesar de Lisboa e Porto contarem com maior número de entidades, tal como se verifica na figura 4.14,
a oferta de ensaios disponibilizados por uma entidade, pertencente a esses distritos, não é
significativamente superior à oferta de ensaios numa entidade pertencente a outro distrito ou região
autónoma estudada.
Pode-se verificar que tanto Lisboa como Porto, além de contar com empresas privadas também contam
com laboratórios acreditados e universitários que, como já foi referido, são entidades que efetuam
ensaios mais restritos, não dispondo, assim, cada entidade de uma oferta tão vasta de ensaios. Por
sua vez, os distritos que apresentam apenas empresas privadas, como Faro, Castelo Branco, Viseu e
Viana do Castelo, apesar de terem menos entidades, as mesmas executam uma vasta gama de
ensaios.
Analisando, a figura 4.15, verifica-se que Vila Real não ensaia elementos construtivos de madeira.
Todos os restantes distritos e regiões autónomas contam com entidades que ensaiam os três grupos
de elementos construtivos estudados, sendo que no caso dos elementos de madeira, as entidades
dispõem, em média, de uma oferta de 3% a 6% dos 74 ensaios estudados neste elemento construtivo.
Dos três distritos com mais entidades a dispor de serviços, constata-se que Lisboa apresenta maiores
valores de oferta, seguida de Coimbra e por último o Porto, que deste grupo apresenta menor
percentagem média de ensaios.
O último ponto da análise de mercado, foca-se sobretudo, em determinar quais são os tipos de
ensaios com maior oferta, em cada zona geográfica que foi analisada. Para ser mais fácil interpretar
os dados, achou-se conveniente separar as zonas geográficas em duas figuras. Como tal, tem-se a
figura 4.16 que representa os ensaios com maior possibilidade para serem efetuados nos distritos de
Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra e ainda na Região Autónoma da Madeira.
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PERCENTAGEM MÉDIA DOS ENSAIOS
DISPONIBILIZADOS POR UMA ENTIDADE
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Figura 4.15 - Percentagem média de ensaios que uma entidade de cada distrito ou região disponibiliza em
elementos construtivos

Observando a figura 4.16, é possível afirmar que em Lisboa os ensaios com maior oferta no mercado
são pacómetro; fenolftaleína; humidímetro; esclerómetro de Schmidt e comparador de fissuras.
No Porto destaca-se novamente o esclerómetro de Schmidt; o pacómetro e a fenolftaleína,
registando também uma elevada oferta ao nível dos ensaios da termografia de infravermelhos. Em
Coimbra, a determinação de resistência à compressão; a absorção de água por capilaridade; a
permeabilidade ao vapor de água e a medição da condutibilidade térmica são os ensaios que mais
se evidenciam. Em Setúbal, para além dos já referidos, esclerómetro de Schmidt; pacómetro e
fenolftaleína surge, também, o resistógrafo que se verifica ser um ensaio pouco disponibilizado por
grande parte das entidades, no entanto, este ensaio é fundamental nos elementos construtivos de
madeira. Em relação aos ensaios verificados na região na Madeira, não existe nenhum que se
destaque, ainda assim, há registo de que o pilodyn se encontra entre os ensaios mais efetuados, o
que é importante referir, pois tal como o resistógrafo, este ensaio também não é muito comum. Podese ainda afirmar que na Madeira, os ensaios disponibilizados são geralmente ensaios in-situ.
No que diz respeito aos ensaios laboratoriais, verifica-se que são mais efetuados em Lisboa, Porto,
Coimbra e Setúbal. No entanto, constata-se que os ensaios in-situ são os que apresentam maior
percentagem de entidades a efetuar.
Por último, é feita uma análise em relação aos ensaios com maior oferta nos distritos de Castelo Branco,
Viana do Castelo, Viseu, Aveiro, Vila Real, Faro e Açores. Através da análise da figura 4.17, verificase que tanto em Aveiro como nos Açores, entre os ensaios mais efetuados não se encontram o
comparador de fissuras; o medidor ótico e o fissurómetro que, por serem ensaios mais expeditos, na
maioria das situações registam elevados valores de oferta. Em Aveiro predominam o esclerómetro
pendular de Schmidt, utilizado habitualmente em alvenarias, a resistividade e medição de
potenciais elétricos no betão, kit de Speedy e pacómetro. Por sua vez, nos Açores verifica-se que
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o esclerómetro de Schmidt é sem dúvida o mais disponibilizado, seguindo-se o uso de fenolftaleína
e a determinação do teor de cloretos no betão.
Nos restantes distritos (figura 4.17), para além do comparador de fissuras; medidor ótico e fissurómetro,
verifica-se que em Faro também é predominante o pilodyn e o resistógrafo em madeiras e o
esclerómetro de Schmidt e pacómetro no betão. Em Vila Real, destaca-se o dilatómetro, também
habitualmente pouco disponibilizado pela maioria das entidades, o humidímetro; a determinação da
resistência à tração e o esclerómetro pendular de Schmidt. Quanto a Castelo Branco, Viana do
Castelo e Viseu é importante referir a elevada oferta do ensaio com macacos planos, alongâmetro,
resistógrafo e novamente esclerómetro de Schmidt.
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4.5. Síntese do capítulo
Sintetizando toda a informação e análise de dados realizada durante o capítulo, é possível concluir que
em elementos construtivos de alvenaria, o ensaio com maior afluência para ser realizado por parte das
entidades é o pull-off em revestimentos. Ainda assim, a determinação da resistência à compressão; da
resistência à flexão; a absorção de água por capilaridade executados em provetes normalizados, são
também ensaios com elevada oferta.
Em betão armado, regista-se com maior oferta no mercado, o esclerómetro de Schmidt; a determinação
do teor de cloretos; a avaliação da profundidade de carbonatação com fenolftaleína; a determinação
da resistência à compressão e a extração de carotes. Em elementos de madeira os ensaios mais
habituais são o humidímetro; a termografia de infravermelhos; resistógrafo; inspeção boroscópica e o
higrómetro.
Contrariamente, existe um número significativo de ensaios que dispõe de pouca oferta para serem
realizados, destaca-se o radar; radiografia; tomografia sónica; impacto-eco; kit de campo; fitas
colorimétricas e deteção acústica de insetos xilófagos. Pode, ainda, concluir-se que é muito comum as
entidades disponibilizarem serviços de inspeção visual e ensaios expeditos, tais como, comparador de
fissuras, medidor ótico e fissurómetros.
Quanto às entidades, regista-se elevada percentagem de ensaios disponibilizados pelas empresas
privadas, contrariamente aos laboratórios acreditados que apenas disponibilizam de um número
reduzido de ensaios, efetuando em média apenas 19% dos ensaios dos 309 ensaios estudados.
Não existe nenhuma entidade que execute mais de 60% dos ensaios e verifica-se que os elementos
em betão armado são frequentemente os mais ensaiados e os elementos de madeira são os menos
ensaiados.
Em termos de distribuição geográfica das entidades, Lisboa e Porto são os distritos onde existe maior
percentagens de entidades, seguindo-se do distrito de Setúbal. Os laboratórios acreditados são os mais
predominantes. Os elementos de madeira não têm oferta de ensaios no distrito de Vila Real, sendo que
os restantes distritos e regiões autónomas contam com entidades que oferecem ensaios nestes
elementos construtivos, ainda assim, são o grupo de elementos construtivos menos ensaiado.
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros
5.1. Considerações gerais
Nas últimas décadas, tem-se vindo a assistir a uma degradação cada vez mais acentuada do edificado
português. Isto deve-se ao aparecimento de anomalias nos elementos construtivos dos edifícios, cuja
causa se deve essencialmente aos erros de conceção/projeto e durante a fase de construção e
utilização.
No sentido de auxiliar as atividades de inspeção e reabilitação do edificado, foi necessária uma
interpretação da oferta de entidades e de serviços que se encontram disponíveis em Portugal. É
importante identificar diferentes categorias de entidades existentes atualmente e quais os ensaios que
as mesmas disponibilizam. Pretende-se, desta forma, abordar e determinar qual a disponibilidade para
efetuar cada um dos ensaios estudados, bem como, analisar qual a oferta existente para os diversos
elementos construtivos.

5.2. Conclusões finais
No que diz respeito aos edifícios, é importante conseguir distinguir as tipologias construtivas dos
mesmos uma vez que, consoante o edifício seja antigo ou corrente, os elementos construtivos são de
diferentes. Nos edifícios antigos, construídos antes de 1945, é comum o uso de estruturas de
pavimentos e coberturas em madeira e a utilização de alvenarias em paredes resistentes, muitas das
vezes em adobe, taipa ou pedra. Os edifícios correntes, construídos após 1945, caracterizam-se pelas
alvenarias de compartimentação, de tijolo ou de blocos de betão, e pelos elementos estruturais de
betão armado.
No processo de identificação das anomalias, é fundamental conseguir identificar as causas que
originaram o seu aparecimento e desenvolvimento. Existem anomalias que podem surgir em todos os
elementos construtivos, independentemente da sua natureza, como por exemplo, a fissuração.
Normalmente, os elementos construtivos de madeira são muito afetados pelos agentes biológicos e
pela presença de humidade e temperatura, verificando-se maioritariamente anomalias como
empenamentos, perdas de secção, fissuras e deformações excessivas.
Nos elementos estruturais de alvenaria de pedra é muito comum o aparecimento de desagregações
superficiais e abaulamentos, enquanto que nos revestimentos os mais comuns são a fendilhação
mapeada, eflorescências, criptoflorescências e perdas de aderência. Nos elementos de betão armado
é comum o aparecimento de fissuras, deformações excessivas de lajes, esmagamentos localizados em
pilares e delaminações superficiais originadas pela corrosão das armaduras.
Perante a diversidade de anomalias que podem existir, procurou-se identificar e caracterizar as técnicas
de diagnóstico correntemente mais utilizadas e adequadas a elementos construtivos de edifícios,
fazendo corresponder a cada elemento em estudo as técnicas que lhe podem ser aplicadas.
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Surgiu, desta forma, um número significativo de ensaios laboratoriais e in-situ que pode ser aplicado a
cada um dos elementos. Dada a diversidade de ensaios existentes, o foco principal para a elaboração
desta dissertação foi a averiguação do mercado que disponibiliza estes mesmos ensaios, ou seja,
estudar as entidades que efetuam ensaios e/ou inspeções em edifícios.
O mercado existente é composto por entidades que englobam laboratórios acreditados, laboratórios
universitários e empresas privadas que executam inspeções em edifícios. Para selecionar as mesmas,
foram seguidas várias etapas distintas, tendo em conta a categoria das entidades. Para tal, recorreuse ao site do IPAC, para selecionar os laboratórios acreditados, aos rankings de universidades para
selecionar as universidades portuguesas, no âmbito da engenharia civil, que dispõem de laboratórios
e ainda, foi feita uma pesquisa online por empresas de manutenção e reabilitação que realizam
inspeções em edifícios.
Para cada uma das entidades foram recolhidos e identificados os ensaios que os mesmos
disponibilizam, tendo sido criada uma ficha de preenchimento que foi enviada por e-mail para as
entidades, de modo a que as mesmas pudessem identificar os ensaios que executam, bem como os
elementos construtivos em que os aplicam. A amostra de entidades em estudo é composta por 24
entidades, sendo que 10 são laboratórios acreditados, 8 são laboratórios universitários e 6 são
empresas privadas.
Analisando os ensaios com maior oferta no mercado existente, verificou-se que para os elementos
construtivos de alvenaria o pull-off é o ensaio com maior oferta, sendo aplicado a revestimentos de
alvenaria. Ainda neste elemento construtivo se verificou que a determinação da absorção de água por
capilaridade em provetes normalizados e a determinação da resistência à flexão, efetuada em
laboratórios, são dos ensaios com maior oferta. Em relação à alvenaria de pedra, tijolo e blocos de
betão, registaram-se como ensaios com maior oferta, os ensaios normalizados de determinação da
resistência à compressão e de absorção de água por capilaridade. Existem, no entanto, ensaios in-situ
mais expeditos que também se verifica disporem de boa oferta por parte das entidades,
nomeadamente, o comparador de fissuras; medidor ótico; fissurómetro e humidímetro.
Outro aspeto importante a realçar é que as paredes de alvenaria devido ao facto de habitualmente se
encontrarem revestidas, a maioria dos ensaios são efetuados nestes elementos construtivos.
No que respeita aos elementos construtivos de betão armado, lajes; vigas e pilares, constata-se que
estes são os elementos construtivos com maior oferta de ensaios, destacando-se o esclerómetro de
Schmidt; extração e ensaio de carotes; determinação da resistência à compressão; determinação da
velocidade de propagação de ultrassons e absorção de água por capilaridade.
Ao nível dos elementos construtivos de madeira, constata-se que é nesta tipologia de elementos
construtivos em que se verificam as menores percentagens de oferta de ensaios. Ainda assim, dos
ensaios possíveis de serem efetuados nestes elementos construtivos, o humidímetro e a termografia
são os ensaios com maior oferta. Estes são ensaios in-situ e apesar da termografia de infravermelhos
ser muito utilizada em paredes de alvenaria, verifica-se que também é usual a sua utilização em
elementos construtivos de madeira pois permite a determinação de fendas e vazios e ajuda na deteção
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de humidades que não são visíveis a olho nu. Ainda nos elementos construtivos de madeira o
resistógrafo; a inspeção boroscópica e o higrómetro se enquadram nos ensaios com maior oferta.
Deve-se salientar que a inspeção visual, não é um ensaio, mas sim uma atividade, nomeadamente, a
atividade de inspeção. Desta forma foi analisada esta atividade e verificou-se que, como seria de
esperar, todas as empresas privadas realizam inspeções em todos os elementos construtivos. Por sua
vez, os laboratórios universitários dispõem em média 55% de oferta deste serviço, sendo que os
laboratórios acreditados são as entidades onde se verifica ser menos efetuada a atividade de inspeção.
Isto deve-se ao facto de que, os laboratórios acreditados, estão mais direcionados para a realização
de ensaios e não de inspeções. Muitas das vezes as empresas privadas recorrem aos laboratórios
acreditados para efetuarem alguns dos ensaios laboratoriais.
Fazendo uma análise da oferta de ensaios tendo em conta as diferentes categorias de entidades
estudadas, verifica-se que empresas privadas são o grupo de entidades que dispõe de maior número
de ensaios, contrariamente, aos laboratórios acreditados que são os que menos ensaios dispõem.
Pode-se afirmar que estas entidades privadas, que se encontram mais direcionadas para a vertente da
inspeção, executam na sua maioria ensaios mais expeditos in-situ, efetuando em menor número
ensaios laboratoriais. Por sua vez, os laboratórios acreditados efetuam menos ensaios in-situ, focandose mais a vertente laboratorial e na acreditação.
Tendo em conta o número de ensaios que são possíveis efetuar em cada elemento construtivo
estudado, foi importante fazer uma análise que permitisse averiguar se as entidades realizam muitos
ou poucos ensaios dos possíveis de realizar. Para tal verifica-se que elementos construtivos de betão
armado são os mais ensaiados, uma vez que registam maior número de entidades a realizarem ensaios
e dessas entidades a maioria apresenta uma oferta entre 25% a 50% dos mesmos. Os elementos
construtivos de alvenaria são menos ensaiados que os elementos de betão, ainda assim, os
revestimentos são os elementos deste grupo que mais oferta dispõem. No entanto, apesar de verificar
que existe um número significativo de entidades a realizar ensaios em elementos construtivos de
alvenaria, o mais comum é efetuarem menos de 25% dos ensaios.
Por último, os elementos de madeira dispõem de uma menor oferta no que diz respeito ao número de
entidades que efetuam ensaios, pois verifica-se que apenas 16 entidades têm condições para efetuar
ensaios nestes elementos. No entanto, o mais frequente é a realização de 25% a 50% dos ensaios
possíveis.
Em termos de oferta, tendo em conta a localização geográfica, é possível verificar que mais de metade
da oferta reside em Lisboa e Porto. Das entidades que oferecem os serviços em estudo, 28%
pertencem ao distrito do Porto e outras 28% ao distrito de Lisboa. O distrito de Setúbal ainda contabiliza
com 11% das entidades. No entanto, Coimbra, Faro e Madeira não vão além dos 5%. As restantes
zonas, nomeadamente, Açores, Vila Real, Aveiro, Castelo Branco, Viana do Castelo e Viseu, apenas
contam com 3%.
Em relação à localização geográfica foi, ainda, realizada uma análise que permitisse averiguar se cada
entidade, pertencente a cada distrito e região autónoma, realiza muitos ou poucos ensaios nos
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diferentes elementos construtivos. Procurou-se com este estudo verificar a percentagem de ensaios,
nos diferentes elementos construtivos, que uma determinada entidade pertencente a cada zona
geográfica tem capacidade para efetuar.
Deste modo, verifica-se que uma entidade da amostra pertencente ao distrito de Faro, Castelo Branco,
Viana do Castelo, Viseu ou Coimbra dispõe, aproximadamente, da mesma percentagem de oferta de
ensaios, que uma entidade que pertença ao distrito de Lisboa ou Porto. O principal objetivo desta
análise foi comparar a oferta que, em média, uma entidade que pertença a cada uma das localidades
dispõe.
Desta forma, e comparando por exemplo o distrito de Lisboa com o distrito de Faro, verifica-se que
Lisboa conta com 10 entidades, enquanto que Faro conta com 2 entidades. No entanto, em média, uma
entidade em Faro dispõe praticamente do mesmo número de ensaios que uma das 10 entidades
pertencentes a Lisboa.
Todos as localidades estudadas disponibilizam ensaios em elementos construtivos de alvenaria, de
madeira e de betão armado, com exceção de Vila Real que não ensaia elementos construtivos de
madeira.
De uma forma generalizada, os objetivos propostos inicialmente na elaboração deste trabalho foram
cumpridos.

5.3. Desenvolvimentos futuros
O trabalho realizado ao longo desta dissertação encontrou algumas dificuldades, nomeadamente, na
colaboração por parte das entidades, que em muitas situações não tiveram disponibilidade para
fornecer os dados necessários para a elaboração deste projeto.
Não foram estudados todos os materiais nem elementos construtivos que constituem um edifício. Tendo
em conta que, também, não foram analisados todos os ensaios disponíveis no mercado, nem foram
abordadas todas as entidades existentes atualmente. Neste sentido seria interessante e importante,
em trabalhos futuros:
•

Identificar todos os elementos construtivos e materiais existentes nos edifícios;

•

Analisar todos os ensaios possíveis e disponíveis no mercado;

•

Estudar em maior detalhe todos os ensaios acreditados;

•

Estudo detalhado da oferta em Portugal, englobando para isso, todos os ensaios, todas as
entidades e todos os elementos construtivos;

•

Elaborar um catálogo, onde seja fácil, identificar quais as entidades que realizam determinados
ensaios e quais os elementos construtivos em que os aplica;

•

Criação de uma base de dados com a informação das entidades existentes, a sua tipologia,
se é um laboratório ou uma empresa, que ensaios tem capacidade para efetuar, quais os
elementos construtivos nos quais dispõem serviços;

•

Fazer uma análise de mercado que inclua os custos de cada ensaio.
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Anexo A – Ficha de preenchimento enviada para as entidades
Ensaios

Alvenaria
Suporte
Blocos de
Pedra Tijolo
betão

Revestimentos

Madeira
Estrutura
Pavimento

Inspeção visual
Comparador de
fissuras
Medidor ótico
Fissurómetro
Alongâmetro
Martelo, correntes,
aparelhos de rodas
dentadas
Deteção acústica
de insetos xilófagos
Inspeção
boroscópica
Medição da
densidade
superficial com
pilodyn
Avaliação da
integridade de
elementos de
madeira com
resistógrafo
Arrancamento por
tração (Pull-off)
Choque de esfera
Esclerómetro
Schmidt
Esclerómetro
pendular de
Schmidt
Macacos planos
Dilatómetro
Extração e ensaio
de carotes
Determinação da
resistência à
compressão
Determinação da
resistência à tração
Determinação da
resistência à flexão
Velocidade
propagação
ultrassons
Tomografia sónica
Impacto-eco
Termografia de
infravermelhos
Radiografia
Radar
Pacómetro
Humidímetro
Determinação de
sais – kit campo
Determinação de
sais – fitas
colorimétricas
Medição de pH

I

Cobertura

Betão armado
Revestimentos
de piso

Lajes

Vigas

Pilares

Ensaios

Alvenaria
Suporte
Blocos de
Pedra Tijolo
betão

Revestimentos

Madeira
Estrutura
Pavimento

Medição da
condutividade
elétrica
Medição da
humidade no
interior de paredes
– kit Speedy
Avaliação da
profundidade de
carbonatação Fenolftaleína
Resistência de
polarização
Medição de
potenciais elétricos
Resistividade do
betão
Determinação do
teor de cloretos
Absorção de água
sob baixa pressão
– tubo de karsten
Determinação da
permeabilidade
aparente ao ar e à
água – método de
Figg
Determinação da
absorção de água
por capilaridade
Permeabilidade ao
vapor de água
Medição da
condutibilidade
térmica
Higrómetro

II

Cobertura

Betão armado
Revestimentos
de piso

Lajes

Vigas

Pilares

Anexo B – Laboratórios acreditados
Entidade: ITeCons – Instituto de
Investigação
e
Desenvolvimento
Tecnológico para a Construção, Energia,
Ambiente e Sustentabilidade [W41]
Breve descrição: É uma instituição sem fins lucrativos, que funciona
como interface dinâmica entre a comunidade científica e a indústria,
prestando serviços de investigação, ensaios e consultoria. Foi criada a
partir do grupo de Construções do DEC da Universidade de Coimbra.
Localização: Coimbra
Ensaios realizados no laboratório:

III

Entidade: Laboratório de Ensaios de Produtos do Centro
Tecnológico da Cerâmica e do Vidro [W42]
Breve descrição: O CTCV é uma instituição de utilidade
pública, sem fins lucrativos, criada para apoio técnico e
promoção tecnológica das indústrias nacionais da fileira da construção e
do habitat. O Laboratório de Ensaio de Produto (LEP) realiza ensaios
mecânicos, físicos e químicos a produtos de construção, equipamentos
de edifícios e vidro.
Localização: Coimbra
Ensaios realizados no laboratório:

Entidade: Laboratório de Geotecnia e
Materiais de Construção da CICCOPN
[W45]
Breve descrição: O LGMC colabora com
as principais empresas no setor na Construção na realização de ensaios
para o controlo da qualidade dos materiais empregues em obra. A
atividade laboratorial do LGMC desenvolve-se nos seguintes setores e
áreas: materiais de construção, solos, produtos betuminosos, sondagens
e prospeção.
Localização: Maia, Porto
Ensaios realizados no laboratório:

IV

Entidade: Laboratório de ensaios da Associação
Portuguesa de Empresas de Betão Pronto [W43]
Breve descrição: O Laboratório de Ensaios
APEB é uma entidade idónea e isenta que
presta serviços, na área laboratorial da
caracterização
do
betão
e
materiais
constituintes, não só às empresas associadas, mas também aos
parceiros envolvidos na construção civil, sejam eles empreiteiros,
serviços de fiscalização ou promotores de obras, entre outros.
Localização: Lisboa
Ensaios realizados no laboratório:

Entidade: Laboratório Central
(LABC) da Mota-EngiL [W49]
Breve descrição: O LABC realiza ensaios e estudos de laboratório e de
campo em materiais de construção nas áreas dos solos, agregados,
ligantes e misturas betuminosas, e rochas.
Localização: Vila Nova de Gaia, Porto
Ensaios realizados no laboratório:

V

Breve descrição: Entidade: Laboratório Nacional de Engenharia Civil
[W44]
Breve descrição: O LNEC é uma instituição pública de investigação e
desenvolvimento científico e tecnológico de Portugal. É um dos maiores
laboratórios de engenharia civil do Mundo.
Localização: Lisboa
Ensaios realizados no laboratório:

VI

Entidade: Laboratório central da Senqual Group [W46]
Breve descrição: O Laboratório central de Senqual
veio permitir o fornecimento de serviços em novas
áreas laboratoriais como patologias e ensaios
químicos e a realização de ensaios de outros
materiais como cimentos, cinzas volantes e adjuvantes para betão,
argamassas e caldas. A Senqual possui também um laboratório móvel de
forma a permitir a realização in-situ de ensaios que necessitariam
habitualmente de instalações físicas.
Localização: Vila Nova de Gaia, Porto
Ensaios realizados no laboratório:

VII

Entidade: Centro de desenvolvimento de Aplicações de Cimento (CDAC)
da Secil [W50]
Breve descrição: O CDAC da Secil presta serviços de consultoria, em
fase de projeto ou construção, na área dos materiais de construção
produzidos com cimentos e dispõe de um laboratório acreditado para a
realização de ensaios laboratoriais de agregados, cimentos, ligantes,
argamassas, betões e pré-fabricados.
Localização: Setúbal
Ensaios realizados no laboratório:

VIII

Entidade: Laboratório de Ensaios de
Engenharia Civil (LEEC) do LREC
Madeira [W47]
Breve descrição: O LEEC é uma
instituição pública que presta serviços em
diversas áreas da Engenharia Civil. As
principais áreas de intervenção são
betões e argamassas, madeiras, agregados, blocos de alvenaria e aços.
Recentemente tem vindo a dedicar-se à patologia e reabilitação das
construções, acústica dos edifícios e vibrações em estruturas.
Localização: Funchal, Região Autónoma da Madeira
Ensaios realizados no laboratório:

IX

Entidade: Unidade Laboratorial de
Materiais de Construção (UMLC) do
LREC Açores [W48]
Breve descrição: Tem como principal
atividade a realização de ensaios
laboratoriais e de campo na área dos materiais ou produtos de
construção, visando a sua caraterização física e mecânica. Dá apoio
técnico às obras de engenharia civil e controlo de qualidade dos
materiais. É uma entidade pública.
Localização: Ponta Delgada, Região Autónoma dos Açores
Ensaios realizados no laboratório:

X

Anexo C – Laboratórios universitários

Entidade: Laboratório de Construção – LC [W51]
Instituto Superior Técnico
Localização: Lisboa
Ensaios realizados no laboratório:

XI

Entidade: Laboratório de Materiais de Construção – LabMC [W52]
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Localização: Lisboa
Ensaios realizados no laboratório:

XII

Entidade: Laboratórios de Construção - LabCON [W56]
Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa
Localização: Caparica, Setúbal
Ensaios realizados no laboratório:

XIII

Entidade: Laboratório de Engenharia Civil – LabCIVIL [W57]
Universidade de Aveiro
Localização: Aveiro
Ensaios realizados no laboratório:

Entidade: Laboratório de Física das Construções – LFC [W55]
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Localização: Porto
Ensaios realizados no laboratório:

XIV

Entidade: Laboratório de Ensaio de Materiais de Construção – LEMC
[W53]
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Localização: Porto
Ensaios realizados no laboratório:

XV

Entidade: Laboratório de Sistemas e Componentes – LSC [W54]
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Localização: Porto
Ensaios realizados no laboratório:

Entidade: Escola de Ciências e Tecnologias [W58]
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Localização: Vila Real
Ensaios realizados no laboratório:

XVI

Anexo D – Empresas privadas
Entidade: Spybuilding [W59]
Breve descrição: É uma empresa de
engenharia preventiva. Exerce a sua
atividade em inspeção de edifícios,
ensaios, monitorização e fiscalização de obras.
Localização: Lisboa, Porto, Algarve, Madeira
Ensaios realizados no laboratório:

Entidade: Indire [W62]
Breve descrição: Atua na área de patologia de edifícios, realizando
inspeções e ensaios, caracterizando danos e anomalias e monitorizando
estruturas e elementos construtivo.
Localização: Lisboa
Ensaios realizados no laboratório: Sem autorização para divulgar dados

XVII

Entidade: OZ [W64]
Breve descrição: Empresa privada que tem como objetivo a prestação de
serviços na área do levantamento, diagnóstico e controlo de qualidade de
estruturas e fundações. Realiza inspeções e ensaios em construções.
Localização: Lisboa
Ensaios realizados no laboratório:

XVIII

Entidade: NCREP [W63]
Breve descrição: Presta serviços de consultoria, inspeção e diagnóstico,
monitorização e projeto no âmbito da reabilitação das construções.
Localização: Lisboa, Porto
Ensaios realizados no laboratório:

XIX

Entidade: EQS Global [W61]
Breve descrição: É um prestador de serviços
privado que desenvolve serviços de ensaios,
inspeção,
certificação,
monitorização,
consultoria e outsourcing.
Localização: Lisboa, Porto, Setúbal, Sines
Ensaios realizados no laboratório:

Entidade: Instituto Soldadura e Qualidade – ISQ [W60]
Breve descrição: É uma entidade privada que presta
serviços de inspeção, ensaio, formação e consultoria
técnica.
Localização: Oeiras (Lisboa), Vila Nova de Gaia (Porto),
Castelo Branco, Loulé (Faro), Sines (Setúbal), Monção
(Viana do Castelo), Viseu
Ensaios realizados no laboratório:

XX
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