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01 | INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório refere-se à análise do estado estrutural dos pavimentos, paredes e 

coberturas dos edifícios situados na Rua António Carneiro, 373, 375, 381, 385 e 389, na cidade 

do Porto. Foi efectuado pelo Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património 

(NCREP) do Instituto da Construção (IC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP) a pedido de Adriana Floret - Arquitectura, Sociedade Unipessoal 

Lda. na pessoa da Arq. Adriana Floret. 

Para a sua execução o IC-FEUP procedeu a diversas visitas técnicas aos edifícios tendo em 

vista o levantamento do esquema estrutural, a caracterização geométrica dos elementos que 

o compõem e a determinação do seu estado de conservação. 

Sendo assim, este estudo tem como objectivo concluir acerca do estado de conservação 

dos elementos estruturais do edifício e da sua capacidade resistente global, tendo em vista a 

sua nova utilização para habitação.  

 

O presente relatório tem por base: 

 

− A visualização dos elementos estruturais nas diversas inspecções; 

− O uso do martelo de Schmidt, ou esclerómetro, para obter uma estimativa da 

resistência mecânica dos elementos em betão armado; 

− O uso do indicador de Fenolftaleina para verificação da carbonatação do betão, 

indicando o seu estado de conservação; 

− A medição do teor de humidade dos elementos de madeira; 

− Som de resposta obtido por percussão produzido por impacto com um martelo nas vigas 

de madeira; 

− O uso do distanciómetro laser para confirmação de medidas; 

− O levantamento arquitectónico fornecido pelo gabinete Adriana Floret - Arquitectura, 

Sociedade Unipessoal Lda. 
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02 | BREVE DESCRIÇÃO DOS EDIFICIOS 
 

Os edifícios objecto de análise do presente estudo, aqui referidos como edifício A e 

B, fig.1, foram construídos nos anos de 1916 e 1918, respectivamente, com o objectivo 

de funcionarem como “Instituição politica e armazém” (edifício A) e como “Creche, 

cantina e balneário” (edifício B), e situam-se na rua António Carneiro nºs 373, 375, 381, 

385 e 389, na cidade do Porto, Figura 1, 2 e 3. 

RUA DE ANTÓNIO CARNEIRO

CASA OFICINA

ANTÓNIO CARNEIRO

N

3,7
2,19

 
 Figura 1– Planta de localização dos edifícios em análise 

 

  

Figura 2 – Edifício A Figura 3 – Edifício B 
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Esta utilização explica as grandes salas que existem, tanto no edifício A como no 

edifício B. A sua utilização conjunta terá acontecido mais tarde, com a abertura de uma 

porta ao nível do piso 1. 

Os dois edifícios apresentam algumas particularidades que os tornam em 

interessantes exemplos de construções com algum arrojo para a época em que foram 

construídas. Em primeiro lugar, o grande vão do edifício A com estrutura de madeira, de 

cerca de 11,50m, com o recurso à utilização de vigas transversais a meio vão, acaba por 

ser uma solução com alguma audácia, permitindo a obtenção de duas grandes salas (A3 e 

A4) com uma enorme amplitude visual.  

Por outro lado, a utilização de lajes em betão armado no edifício B, quando esta 

técnica estava ainda nos seus primórdios1, é também um bom exemplo de 

acompanhamento da evolução das técnicas construtivas por parte do projectista e do 

empreiteiro. 

Na figura seguinte apresentam-se as plantas de arquitectura dos dois edifícios com a 

designação adoptada para os compartimentos neste relatório. 

B7

B8

B6B5

B3

B1

B2

A1 A2 A3 A4

B9

B10

Piso -1 Piso 0 Piso 1
 

Figuras 4 – Plantas dos dois edifícios com designação dos compartimentos 

 

                                                           
1 Os primeiros trabalhos de betão armado em Portugal iniciaram-se em 1896 com a reconstrução da antiga Fábrica de Moagem 

de Trigo do Caramujo, fundada em 1865, junto ao rio Tejo, cujo autor foi Hennebique, na fase de expansão da sua Empresa a nível 

mundial. “O betão armado, usado enquanto meio de expressão, concedia na geometria da composição espacial a articulação de uma 

linguagem que comportava, não raras vezes, o compromisso das audácias e das proezas técnicas”. (retirado de “FERREIRA, Carlos 

Antero, Betão Aparente Em Portugal, Lisboa, Edição A.T.I.C., Associação Técnica da Indústria do Cimento, 1972, p.15”). 
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O edifício A tem duas entradas pela rua António Carneiro, sendo uma principal e 

outra para entrada de automóveis, que dá acesso ao logradouro. Apresenta três pisos: 

piso-1, figs.5 e 6; piso 0 (ou R/C) figs.7 e 8; piso 1, figs. 9 e 10 e tem uma elevada área 

em planta, cerca de 11,5x30m2, exibindo ainda uma zona de cobertura com grande 

altura, onde se situam as mansardas. No piso -1 existe uma parede de alvenaria de 

granito, com cerca de 0,30m, a fazer a divisão entre os dois compartimentos existentes, 

A1 e A2, permitindo o apoio do vigamento de madeira.  

  

Figura 5 – Compartimento A1 no piso -1 Figura 6 – Compartimento A2 no piso -1 

 

Tanto o compartimento A3, R/C, como o A4, piso 1, são amplos, não apresentado 

qualquer divisão. No entanto, ao nível do piso 1 existem, junto à fachada posterior, duas 

instalações sanitárias em varandas de betão armado construídas posteriormente, figs.11 

e 12. 

  

Figura 7 – Compartimento A3, piso 0 (R/C) Figura 8 – Compartimento A3, piso 0 (R/C) 
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Figura 9 – Compartimento A4, piso 1 Figura 10 – Compartimento A4, piso 1 

 

 

  

Figura 11 – Instalações sanitárias existentes no piso 

1 do edifício A 
Figura 12 – Fachada posterior do edifício A, onde se 

situam as instalações sanitárias 

 

O edifício B tem planta de cerca de 5,0x30,0m2 e apresenta apenas dois pisos 

principais: um R/C, figs. 13, 14, 15 e 16, e um piso elevado, figs. 17 e 18. Tem ainda 

uma pequena cave de cerca de 4m2 sob o compartimento B6, figs, 19 e 20.  

  

Figura 13 – Compartimento B2, piso 0 Figura 14 – Compartimento B2, piso 0 
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Figura 15 – Compartimento B1, piso 0 Figura 16 – Compartimento B7, piso 0 

 

 

  

Figura 17 – Compartimento B9, piso 1 Figura 18 – Compartimento B10, piso 1 

 

 

  

Figura 19 – Compartimento B0, piso -1 Figura 20 – Compartimento B0, piso -1 

 

A sua entrada principal, tal como no edifício A é pela Rua António Carneiro, 

apresentando outras secundárias pela fachada posterior e pela fachada lateral. Para 

entrada de automóveis e aceso ao logradouro e a um edifício em ruínas existente junto 

ao edifício B, onde funcionaria a cantina, existe outro acesso exterior, também pela Rua 
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António Carneiro. O acesso a este edifício em ruínas pode ainda ser feito através de um 

passadiço em betão armado que faz a ligação ao piso 1 do edifício B, figs.21 e 22.  

Por sua vez, as únicas escadas de acesso ao piso superior são no exterior, junto à 

fachada posterior, não existindo escadas interiores.  

  

Figura 21 – Passadiço de betão armado de acesso ao 

edifício em ruínas. 
Figura 22 – Edifício em ruínas que serviu como 

cantina do edifício B. 

 

Ao nível das fachadas é possível verificar a grande quantidade de vãos que os 

edifícios apresentam, em particular nas laterais, figs.23 e 24. 

 
Figuras 23– Alçado principal dos edifícios A e B. 

 

 
Figuras 24 – Alçado lateral do edifício B. 
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03 | IDENTIFICAÇÃO DO ESQUEMA ESTRUTURAL 

 

03.1 | INTRODUÇÃO 

Como se referiu atrás, existem elementos estruturais de betão armado, madeira e 

alvenaria de granito nos edifícios. Para efectuar os correctos levantamentos dos seus 

esquemas estruturais foram utilizados os vários instrumentos referidos no capítulo 1.  

Nos elementos em betão armado, lajes e vigas do edifício B foi utilizado o martelo de 

Schmidt, ou esclerómetro, para obter uma estimativa da resistência mecânica dos elementos 

em betão armado; o indicador de Fenolftaleina para verificação da carbonatação do betão, 

indicando o seu estado de conservação. De referir que o facto das lajes e das vigas se 

encontrarem à vista e sem revestimentos em alguns compartimentos do piso 0 permitiu 

efectuar estes ensaios com facilidade.  

Nos elementos de alvenaria de granito não foi necessário utilizar nenhum instrumento 

específico, na medida em que o material se apresentava, salvo raras excepções, visivelmente 

em bom estado.  

Nos elementos estruturais de madeira foram efectuadas as medições do teor de 

humidade e a leitura da resposta dos elementos ao impacto de um martelo. Esta inspecção 

permitiu não só concluir acerca do estado físico de cada peça, mas também do estado das 

entregas do vigamento de madeira nas paredes de alvenaria. Alguns dos vigamentos dos 

pavimentos encontravam-se à vista devido à degradação do soalho originada pela entrada de 

água, tendo sido possível observá-los mais facilmente.  

 

03.2 | PAREDES  

Os edifícios apresentam paredes resistentes de alvenaria de granito de folha simples, ou 

perpianho, com espessuras de cerca de 0,24m, fig.25. A parede meeira dos dois edifícios é, 

de igual modo, tendo em conta a sua espessura de 0,24m, de perpianho de granito, fig.26. De 

referir que na zona dos vãos (janelas) das fachadas laterais, existem elementos em cantaria 

de granito com 0,14m de espessura, fig.27.  

   
Figura 25 – Parede de alvenaria de granito, 

fachada lateral do edifício B. 
Figura 26 – Parede de 

alvenaria de granito, piso -1 

do edifício A. 

Figura 27 – Elementos em 

cantaria de granito com 

0,14m de espessura. 
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As paredes divisórias são de tabique simples: tábuas costaneiras verticais com fasquiado 

horizontal, reboco de pardo e acabamento estucado, com espessura total de 0,10m, fig.28. 

Verificou-se, ainda assim, a existência de pelo menos uma parede de tabique, no 

compartimento B1, com tábuas costaneiras colocadas obliquamente, fig.29.  

  

Figura 28 – Tábuas costaneiras verticais de parede 

de tabique. 
Figura 29 – Parede de tabique com tábuas 

costaneiras obliquas. 

 

Nos compartimentos B3, B4, B5 e B6 do piso 0 do edifício B existem algumas paredes de 

blocos de betão, que terão sido introduzidas posteriormente à construção do edifício, fig. 30. 

Nas fachadas posteriores existem paredes que apresentam elementos em betão armado e em 

alvenaria de tijolo, fig.31. 

  

Figura 30 – Parede de blocos de betão no piso 0 do 

edifício B. 
Figura 31 – Parede de alvenaria de tijolo maciço na 

varanda do edifício B. 

 

Nas figuras seguintes é possível visualizar os esquemas das paredes resistentes de 

perpianho (a vermelho) e das paredes divisórias de tabique (a amarelo). A azul representam-

se as paredes existentes nas fachadas posteriores dos dois edifícios, constituídas por 

elementos em betão armado e em alvenaria de tijolo, e as paredes de blocos de betão 

existentes no edifício B.   
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Edifício B

Edifício A

Parede meeira

 
Figura 32 – Planta do piso 1 com indicação das paredes de perpianho (vermelho) e paredes com elementos 

de betão e alvenaria de tijolo (azul) 

 

Edifício B

Edifício A

Parede meeira

 
Figura 33 – Planta do piso 0 com indicação das paredes de perpianho (vermelho), paredes com elementos 

de betão e alvenaria de tijolo (azul) e paredes de tabique (amarelo) 

 

Edifício A

 
Figura 34 – Planta do piso -1 do edifício A com indicação das paredes de perpianho (vermelho) 
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De um modo geral não foram detectadas patologias relevantes nas paredes de granito. 

No entanto, na fachada lateral do edifício B, mais precisamente no alinhamento da zona do 

passadiço de betão armado, verificou-se a existência de um movimento com alguma 

importância da parede. Este movimento traduz-se num assentamento vertical de cerca de 

4cm dos elementos de alvenaria de granito da fachada, originando alguma fissuração no 

restante pano de parede. Refira-se que as padieiras das portas sob o passadiço de betão 

ficaram praticamente amarradas a este, não tendo sofrido nenhum assentamento. 

O movimento ter-se-á devido ao assentamento diferencial e localizado de um troço da 

fundação. Por seu lado, este assentamento da fundação poderá estar associado à abertura de 

um buraco ou vala para introdução, por exemplo, de tubagem de saneamento, uma vez que 

existe uma caixa na proximidade. Se for esse o caso, a rotura dessa tubagem terá promovido 

o assentamento da fundação, com o consequente movimento da parede de perpianho. Nas 

figuras seguintes, referentes a uma planta e um corte dos esgotos do edifício B, representa-se 

a localização do assentamento.  

 
Figura 35 – Planta original do piso 0 do edifício B com localização dos esgotos. A vermelho representa-se a zona do 

assentamento de fundações (Arquivo da Casa do Infante). 
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Figura 36 – Corte do edifício B com localização dos esgotos. A vermelho representa-se a zona do assentamento de 

fundações. 

 

Nas figuras seguintes pode-se observar este dano. 

 
 

Figura 37 – Assentamento diferencial da fachada lateral do edifício B. 

 

 

ZONA DE 
ASSENTAMENTO 

4cm



          
 EDIFICIOS DA R. ANTÓNIO CARNEIRO, 373, 375, 381, 385 e 389 - PORTO 

relatório técnico | Agosto 2007 |   IC70-RVT116-A-NG147| página 15/33 
 
 

 
 

Figura 38 – Assentamento diferencial da fachada lateral do edifício B. 

 

 
 

   
 
Figura 39 – Fissuração devido ao assentamento 
(ao nível do piso 1) 

 
Figura 40 – Fissuração 
devido ao assentamento (ao 
nível do piso 0) 

 
Figura 41 – Fissuração 
devido ao assentamento 
(ao nível do piso 0, interior 
do edifício) 

 

Uma vez que a causa provável do assentamento é a abertura de uma vala ou colapso 

de tubagem de saneamento, é necessário efectuar uma sondagem na zona adjacente à 

fundação para analisar qual a melhor solução a implementar. Depois de identificar a causa 

será definido o tipo de reforço a implementar, se assim se verificar necessário. Será 

posteriormente necessário efectuar o tratamento da parede de alvenaria com o 

reposicionamento das pedras.  

De forma a prevenir a ocorrência deste tipo de dano na fachada lateral, é 

conveniente efectuar sondagens nas outras zonas de entrada de tubagem no edifício, figs. 42 

e 43. 

 

 

4cm 
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Figura 42 – Zona de saneamento a verificar. Figura 43 – Caixa de saneamento junto à zona em 

que se verificou o assentamento da fachada. 

 

As paredes divisórias de tabique encontram-se com alguma degradação, em particular 

devido à entrada de água e à falta de manutenção. No caso da parede do compartimento B1, 

junto á entrada do edifício B, o ataque por fungos de podridão cúbica originou a degradação 

completa das tábuas costaneiras, e consequentemente da parede, fig.44. Se a opção, em 

alguma das paredes de tabique, passar pela sua manutenção, será necessário proceder à sua 

reparação, com excepção desta última, em que será necessário proceder à sua substituição 

integral. 

De referir ainda que algumas dessas paredes de tabique já foram substituídas por 

parede de bloco de betão, numa intervenção aparentemente inacabada e de pouca 

qualidade, figs. 45 e 46. 

 

   
Figura 44 – Degradação da parede 

do compartimento B1 devido ao 

ataque de fungos de podridão 

cúbica 

Figura 45 – Remoção de parede de 

tabique, em que é possível ver a 

sua estrutura interna 

Figura 46 – Substituição de parte 

de parede de tabique por blocos 

de betão 
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03.3 | FUNDAÇÕES 

Sob o compartimento B6 foi possível aceder a uma cave em que se visualizaram as fundações 

de alvenaria de granito do edifício B. Tendo em conta a altura desta cave, as fundações têm 

pelo menos 2,80m de altura e são formadas por uma alvenaria de granito bem aparelhada, 

apresentando um aumento de espessura com a profundidade, figs. 47, 48 e 49. 

   
Figura 47 – Fundações do 

edifício B em alvenaria de 

granito. 

Figura 48 – Fundações do edifício B em alvenaria 

de granito. 
Figura 49 – Acesso á cave 

do edifício B. 

 

 

03.4 | LAJES E VIGAS DE BETÃO ARMADO 

O edifício B apresenta lajes maciças em betão armado no piso 1 e pelo menos numa 

parte do piso 0 (zona da cave). Estas lajes estão armadas em duas direcções e englobam um 

conjunto ortogonal de vigas de betão armado, visível a partir dos pisos inferiores e que estão 

apoiadas nas paredes resistentes de perpianho. Através do distanciómetro laser concluiu-se 

que a espessura da laje é de cerca de 0,15m.  

As vigas, de dois tipos, V1 e V2, formam uma malha com cerca 1,80x2,50m2. As vigas 

V1 (vigas principais) têm uma secção com base de 0,24m e altura aparente de 0,20m; as vigas 

V2, vigas secundárias situadas junto às paredes de alvenaria de granito, têm uma base de 

0,16m por 0,20m de altura aparente. Na figura seguinte é possível ver o esquema das vigas e 

das lajes do piso 1 do edifício B. 
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V1

Parede 
meeira

 
Figura 50 – Esquema estrutural do piso 1 do edifício B (vigas V1 a azul e V2 a verde).  

 

Nos compartimentos B2 e B7 os elementos de betão armado encontram-se à vista, 

com uma camada de revestimento de estuque, figs.51, 52 e 53.  
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Figura 51 – Laje e vigas de 

betão armado do piso 1 do 

edifício B (visíveis a partir 

do compartimento B7)  

Figura 52 – Laje e vigas de betão armado do piso 

1 do edifício B (visíveis a partir do 

compartimento B2) 

Figura 53 – Zona de 

intersecção de vigas V1 da 

laje do piso 1. 

 

Existem cachorros de betão nas paredes de alvenaria, a auxiliar o apoio das vigas, fig. 

54; por sua vez, nas paredes de tabique existem uns cachorros falsos no alinhamento das vigas 

V1 a simular os cachorros existentes nas paredes de alvenaria, fig.55. As vigas V1 aparentando 

maior dimensão, situadas nos extremos das divisões, apresentam uma parte falsa, constituída 

por estafe, fig.56. 

   
Figura 54 – Cachorro de betão degradado devido 

à presença de água  
Figura 55 – Falso cachorro 

destacado da laje 
Figura 56 – Viga V1 com 

parte falsa em estafe. 

 

Nos outros compartimentos do piso 0, as lajes e as vigas de betão armado (do piso 1) 

encontram-se tapadas por um tecto falso de estafe. Foi precisamente nestes compartimentos, 

nas zonas em que o tecto já tinha caído, que foi possível efectuar os ensaios referidos em 

seguida, figs. 57 e 58. 
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Figura 57 – Elementos de betão armado visíveis a 

partir de compartimento do piso 0 em que o tecto de 

estafe se encontra degradado  

Figura 58 – Elementos de betão armado visíveis a 

partir de compartimento do piso 0 em que o tecto de 

estafe se encontra degradado 

 

O piso 0 apresenta, pelo menos na zona do compartimento B6 e sobre a zona da cave, 

uma laje de betão armado. Esta laje é maciça e tem cerca de 0,17m de espessura, tendo sido 

fabricada, à semelhança do que se fazia na altura, com godo como agregado, figs.59 e 60. 

  
Figura 59 – Laje maciça de betão armado do piso 0. Figura 60 – Godo em laje maciça de betão armado do 

piso 0. 

Na fachada posterior do edifício B existe uma varanda também de betão armado, com 

cerca de 0,12m de espessura, figs. 61, 62 e 63. Esta laje apresenta alguma fissuração 

horizontal devido à corrosão das armaduras. Já no edifício A foi construída uma nova fachada 

posterior com betão armado e tijolo.  

   
Figura 61 – Varanda junto à fachada posterior do 

edificio B. 
Figura 62 – Fissuração do 

betão da varanda devido á 

corrosão das armaduras 

Figura 63 – Fissuração do 

betão da varanda devido á 

corrosão das armaduras 
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O passadiço de betão armado que faz a ligação entre o edifício B e uma construção 

em ruínas existente no jardim apresenta alguma corrosão das armaduras das vigas mas, 

segundo o projecto de arquitectura, não vai ser mantido, figs.64 e 65. A laje do passadiço 

tem cerca de 11cm de espessura e as vigas são do tipo V1, tendo continuidade com as vigas 

existentes no edifício B, fig.66.  

De notar que, na demolição deste elemento é necessário ter cuidado devido ao facto 

destas vigas terem continuidade com as vigas V1 existentes no interior da habitação dando 

apoio à laje do piso 1 (visíveis a partir dos compartimentos B4 e B6), para que se possa 

proceder ao tratamento e reforço daquelas na parede de alvenaria. 

   
Figura 64 – Passadiço de 

betão armado junto ao 

edifício B 

Figura 65 – Corrosão das 

armaduras do passadiço 
Figura 66 – Vigas V1 no passadiço. 

 

No vão das escadas de acesso ao piso 1 do edifício B, verificou-se a existência de uma 

padieira de betão armado partida que necessita de reforço, figs. 67 e 68. 

  
Figura 67 – Escadas de acesso ao piso 1 do edifício B. Figura 68 – Padieira partida no vão das escadas de 

acesso ao piso 1 do edifício B. 

 

Através de inspecção visual foi possível observar que as lajes e vigas de betão armado 

do edifício B se apresentam em bom estado de conservação, sem deformações nem vibrações 

relevantes. Ainda assim, decidiu-se fazer um conjunto de ensaios que se passam a referir, 

para complementar quantitativamente esta informação. 
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De referir ainda a existência de uma laje de betão armado em ruína, com 0,10m de 

espessura, 1,60m de largura e 2,0m de comprimento, na zona de entrada do edifício A (piso 

0), figs. 69 e 70. 

  
Figura 69 – Entrada do edifício A, zona de laje de 

betão armado em ruína. 
Figura 70 –Laje de betão armado em ruína na 

entrada do edifício A. 

 

 

03.3.1 | ENSAIOS EFECTUADOS 

a) Indicador de fenolftaleina 

Para a caracterização do estado de conservação do betão efectuou-se a verificação da 

carbonatação do betão através do teste com o indicador químico de fenolftaleína, que 

permite identificar, através da diferente coloração observada, as zonas do betão 

carbonatado. O contacto de uma superfície de betão, imediatamente após a sua fractura ou 

picagem, com uma solução de fenolftaleína produz uma coloração rosa forte no caso de um 

betão não carbonatado, ou não produz qualquer coloração no caso contrário.  

A carbonatação traduz-se na diminuição gradual do valor do pH do betão originada 

por diversos factores.  

Num elemento de betão armado, após a sua execução, os poros do betão são 

ocupados por componentes iónicos tais como OH-, Na+, K+, e S2O4- , libertados pelas 

reacções de hidratação ou de cura. O betão apresenta inicialmente um pH entre 12 e 13. A 

alta alcalinidade da solução intersticial deve-se, principalmente, à presença do hidróxido de 

cálcio, Ca(OH)2. 

O betão quando exposto a gases como o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o 

gás sulfídrico ou outros agentes químicos, poderá ficar sujeito a uma redução do pH da 

solução existente nos seus poros. Tal perda de alcalinidade no processo de neutralização, por 

acção principalmente do dióxido de carbono que transforma os compostos do cimento em 

carbonatos, designa-se por carbonatação. 

Quando o dióxido de carbono tem acesso à solução contida nos poros de um elemento 

de betão, dá-se a substituição do hidróxido de cálcio pelo carbonato de cálcio, originando a 

queda do pH do betão para valores inferiores a 9. 

A diminuição do pH do betão conduz à destruição da película “passivante” que 

protege as armaduras e começa assim a reacção electroquímica que dá origem à oxidação do 
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aço. Quanto mais baixo for o pH, mais alta é a intensidade da corrente e consequentemente 

da velocidade de corrosão. Uma característica deste processo é a existência de uma frente de 

carbonatação, e não de uma neutralização localizada. A reacção anterior dá-se não a uma 

profundidade específica, mas numa certa faixa de profundidade dependendo da 

disponibilidade de CO2. A frente avança do exterior para o interior do betão e separa duas 

zonas de pH bastante diferentes: uma com pH < 9 (carbonatada) e outra com pH >12 (não 

carbonatada), ou seja, onde as armaduras continuam “passivadas”. 

A armadura, quando envolvida por betão carbonatado, pode sofrer corrosão como se 

estivesse exposta à atmosfera, isto é, encontra-se sem qualquer tipo de protecção, com a 

agravante de, no interior do betão, a armadura estar sujeita à presença de humidade por 

tempo bastante superior.  

A velocidade de penetração do CO2 através de um elemento de betão está ligada à 

qualidade do betão. Será maior se, no fabrico do betão, tiver sido utilizada uma pequena 

dosagem de cimento e uma elevada quantidade de água, e o betão for pouco compacto. 

Quanto maior for a espessura de betão carbonatado menor será a velocidade de penetração 

do dióxido de carbono. 

A carbonatação é inevitável, apesar de o seu avanço ser mais lento em betões mais 

densos, a menos que alguma protecção seja aplicada de modo a impedir o acesso do dióxido 

de carbono. A frente de carbonatação poderá atingir vários centímetros de profundidade nos 

primeiros anos após a execução de um elemento em betão, progredindo posteriormente mais 

lentamente, pois os primeiros carbonatos formados travam a difusão do dióxido de carbono.  

Foram efectuados ensaios “in situ” numa viga e numa laje do piso 1 que permitiram 

verificar que o betão destes elementos não se encontra carbonatado, figs.71 e 72. 

  
Figura 71 – Preparação para o ensaio de 

fenolftaleina. 
Figura 72 – Ensaio de fenolftaleina em viga do piso 1. 

 

b) Ensaio de betão com esclerómetro 

Na inspecção foram efectuados ensaios “in situ” ao betão das lajes e das vigas do 

edifício B (os mesmos testados com o indicador de fenolftaleína), através do uso do 

esclerómetro de Schmidt. Antes do ensaio é necessário proceder à regularização da 

superfície, através da raspagem da mesma. 
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Para a realização do ensaio fizeram-se várias leituras em cada um dos elementos 

estruturais em análise, eliminando-se os valores que se afastavam claramente da média das 

leituras (afastamentos superiores a cerca de 5 unidades). A partir das leituras consideradas 

válidas obtiveram-se os valores das resistências mecânicas através das curvas de calibração, 

função da grandeza de recuo medida e do ângulo de disparo. No entanto, muitos dos valores 

registados com o esclerómetro estão acima do limite superior indicado nas curvas de 

calibração, indiciando estar-se na presença de um betão de boa qualidade. 

Para a obtenção dos valores médios e característicos da resistência à compressão do 

betão impôs-se o valor máximo dado nas curvas de calibração aos resultados que as 

excediam. Serão apresentados os resultados para a obtenção da resistência à compressão 

característica do betão. 

Quadro I – Valores das leituras da viga V1 e da laje (MPa) 

Valores das leituras
Viga V1 Laje 

52 56 

52 56 

46 55 

46 58 

52 58 

50 62 

 58 

 56 

 

Os valores obtidos foram então convertidos em resistências mecânicas, segundo as curvas da 

figura 73. 

 

Figura 73 – Curvas de calibração 
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Quadro I – Valores convertidos das leituras da viga V1 e da laje (MPa) 

Valores convertidos
Viga V1 Laje 

63 64 

63 64 

52 64 

52 64 

63 64 

60 64 
 64 

 64 
 

A norma EN 206-1 de Dezembro de 2000 indica as seguintes expressões para testes de 

conformidade do betão: 

4
48,1

min, −≥
⋅+≥

ckc

ckcm

ff
ff σ

 

Sendo cmf o valor médio das leituras, min,cf o mínimo valor medido e σ o desvio 

padrão das leituras efectuadas. O valor de ckf é o mínimo obtido pelas expressões anteriores. 

A classificação do betão corresponderá a um valor igual a cerca de 70 a 80% do valor 

ckf obtido com esclerómetro Schmidt, servindo esta redução para avaliar um valor 

equivalente da resistência aos 28 dias. Os valores de ckf ’ corrigidos, obtidos para os 

diferentes elementos são apresentados no quadro X. 

Quadro X – Valores corrigidos de ckf  para os diferentes elementos (MPa) 

Elemento estrutural fc,k(valor corrigido, em MPa) 
Viga V1 35,6 

Laje 44,8 
 

Conclui-se assim que os elementos em betão armado, para além de se encontrarem 

em bom estado de conservação, possuem uma boa resistência à compressão, considerando-se 

o betão encontrado equivalente a um C30/37. 

O facto do betão da laje possuir um valor bastante superior ao betão das vigas poderá 

ser devido a uma maior concentração de agregado, fig.60, que aumenta consideravelmente os 

valores obtidos. Por segurança considera-se como qualidade de betão a obtida no ensaio das 

vigas.  

 

03.4 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE MADEIRA DOS PAVIMENTOS E DAS COBERTURAS  

Os elementos estruturais em madeira são particularmente importantes no edifício A, 

existindo nos dois pavimentos e na cobertura.  
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 O esquema estrutural dos pavimentos é muito simples, consistindo num conjunto de 

vigas de secção circular, variando entre 0,15 e 0,20m de diâmetro, com cerca de 6m de 

comprimento, colocadas paralelamente com espaçamento de eixo a eixo variável entre 0,50m 

e 0,60m. Grande parte destas vigas foi identificada como sendo de eucalipto, possuindo 

marcas de talha à mão com enxó. Para vencer o vão de 12,0m existem dois conjuntos de vigas 

de 6,0m, figs. 74, 75 e 76, que apoiam numa parede de perpianho no caso do piso 0, ou numa 

estrutura porticada longitudinal ao edifício no caso dos pisos 1 e 2.  

   
Figura 74 – Vigamento com 

tarugamento do piso 0 do 

edifício A. 

Figura 75 – Vigamento do piso 0 do edifício A. Figura 76 – Vigamento do 

piso 1 do edifício A. 

 

Este esquema tem uma explicação simples, que reside no facto do vão de 12m ser já um 

pouco elevado para pavimentos com vigamento de madeira. Apesar de ser possível, 

particularmente na data de construção do edifício, encontrar vigamento com esse 

comprimento, a deformação das vigas apenas devido à fluência seria inaceitável (isto para 

não falar nos problemas de vibração). 

Sendo assim, a solução consistiu em dividir o vão a meio, introduzindo elementos de 

suporte que consistem numa parede de alvenaria de granito ao nível do piso -1, e em perfis 

metálicos apoiados em pilares de madeira ao nível do piso 0, figs.77 e 78. Deste modo são 

necessárias apenas vigas de madeira com 6,0m de comprimento. 

   
Figura 77 – Elemento de divisão 

dos vãos das vigas do piso 0, 

parede de alvenaria de granito. 

Figura 78 – Elemento de divisão 

dos vãos das vigas do piso 1, perfis 

metálicos suportados em pilares 

de madeira. 

Figura 79 – Elemento de divisão 

dos vãos das linhas das asnas da 

cobertura, vigas de madeira 

apoiadas em pilares de madeira. 
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De referir ainda que o pavimento do piso 0, na zona sobre o compartimento A2 apresenta 

algumas soluções de reforço, em particular um perfil tubular (φ18) a suportar uma viga, e 

uma viga transversal introduzida a meio vão das vigas principais, figs.80 e 81. Esta viga 

transversal não se encontra a funcionar correctamente já que sofreu um assentamento ao 

longo de todo o seu comprimento provavelmente devido ao assentamento dos pilares no 

terreno, fig.82. Sendo assim, deixou de estar em contacto e, consequentemente, de auxiliar o 

suporte das vigas principais. 

   
Figura 80 – Perfil tubular 

metálico a suportar uma 

viga de madeira. 

Figura 81 – Viga de madeira apoiada em pilares 

de madeira introduzida para suportar as vigas 

principais. 

Figura 82 – Apoio de pilar 

de madeira no pavimento 

térreo. 

 

Os elementos estruturais de madeira do piso 0 encontram-se, globalmente, em bom 

estado de conservação, existindo apenas duas vigas em ruína junto à fachada principal, 

fig.83. Verificou-se a existência de alguns caminhos de entrada de térmitas a partir do piso 

térreo, fig.84. Por seu lado, os elementos do piso 1 encontram-se mais degradados, existindo 

mesmo alguns que já entraram em rotura, fig.85. 

Estes pavimentos possuem pouca deformação, facto provavelmente associado ao número 

e espaçamento de vigas e a um eficaz tarugamento. Não se observou, por outro lado, a 

existência de calços sobre as vigas que contribuíssem para o seu nivelamento, o que revela 

que se encontram pouco deformadas. 

Os teores de humidade andam à volta dos 12% nas zonas não expostas à água da chuva, 

sendo que nas outras zonas a sua medição acabou naturalmente por fornecer valores mais 

elevados.  
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Figura 83 – Elementos 

estruturais do piso 0 em 

ruina. 

Figura 84 – Caminho de 

entrada de térmitas. 
Figura 85 – Elementos estruturais do piso 1 com 

alguma degradação. 

 

Ainda assim, uma vez que o projecto de arquitectura contempla a demolição destes dois 

pavimentos não foi efectuada uma avaliação exaustiva do estado de conservação dos 

elementos estruturais. A opção da manutenção de algumas vigas principais nestes pisos será 

tomada posteriormente em obra face às novas exigências do projecto de arquitectura. 

Na cobertura do edifício A, a solução encontrada foi exactamente a mesma dos 

pavimentos: apoiar as linhas das asnas, que se encontram espaçadas de cerca de 3,0m, numa 

viga de madeira com 0,08x0,30m2 (que se encontra por sua vez apoiada em pilares de 

madeira, com 0,17x0,17m2), fig. 79. Desta forma foi possível utilizar duas vigas de 6,0m cada, 

em vez de uma viga com 12,0m para linha das asnas. As peças utilizadas na cobertura são de 

secção variável, existindo algumas introduzidas mais recentemente.  

Devido à entrada de água, existem algumas peças que não podem ser aproveitadas, uma 

vez que se encontram bastante degradadas, apresentando danos ao nível dos apoios nas 

paredes. Por outro lado, nas zonas em que o telhado se manteve intacto as peças estão em 

bom estado de conservação, podendo ser aproveitadas ou recuperadas, figs.86 e 87. Como já 

foi referido, uma vez que o projecto de arquitectura contempla a demolição da cobertura não 

foi efectuada uma avaliação exaustiva do estado de conservação dos elementos estruturais. 

Ainda assim, se for decidido manter alguns dos elementos, essa verificação poderá ser feita. 

  
Figura 86 – Cobertura de madeira do edifício A. Figura 87 – Cobertura de madeira do edifício A – 

zonas degradadas. 
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A cobertura do edifício B é, de igual modo, constituída por elementos estruturais de 

madeira. As suas asnas apresentam o esquema mais tradicional, com linha, pernas, escoras e 

pendural com secções variáveis, e estão espaçadas de cerca de 3,0m. Na figura seguinte 

apresenta-se um corte longitudinal do edifício com a designação das asnas adoptadas na 

inspecção da cobertura.  

 
Figura 88 – Asna da cobertura do edifício B. 

 

As pernas e o pendural são, na sua maioria, materializados por elementos de secção 

rectangular, com cerca de 8x20cm2; as escoras apresentam uma secção mais pequena, com 

cerca de 8x12cm2; as linhas, com excepção da asna 2, são de secção circular com cerca de 

20cm de diâmetro; as madres apresentam também secção circular de 15cm de diâmetro e a 

cumeeira tem uma menor secção com cerca de 10cm de diâmetro. Nas figuras seguintes é 

possível ver duas asnas da cobertura. 

  
Figura 89 – Asna da cobertura do edifício B. Figura 90 – Asna da cobertura do edifício B. 

 

De referir que a parede de alvenaria de granito que divide os compartimentos B3 e B4 dos 

B5 e B6 vai até ao topo da cobertura, dando apoio à cumeeira e às madres, fig.91. Por outro 

lado, verificou-se que a madre existente na água do telhado mais próxima da parede meeira 

dos dois edifícios está apoiada em calços de madeira com cerca de 0,20m de altura, que 

foram provavelmente colocados para alterar a inclinação da água do telhado, fig.92.  
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Figura 91 – Asna da cobertura do edifício B. Figura 92 – Asna da cobertura do edifício B. 

 

Considera-se que o estado de conservação de grande parte dos elementos estruturais é 

bom. No entanto, devido à abundante entrada de água, existem alguns elementos que 

necessitam de reabilitação ou reforço, já que apresentam ataques superficiais de caruncho, 

fig.93. Nas zonas em que esta entrada se deu com mais intensidade e mais prolongada no 

tempo, existem peças que necessitam mesmo de substituição.  

Em particular, refere-se a linha da asna 2 que, devido ao ataque de térmitas com cerca 

de 3cm de profundidade, se encontra muito degradada, com secção útil muito reduzida, 

fig.94. A linha da asna 4 necessita, de igual modo, de substituição, fig.95. Por sua vez, o 

frechal, as varas e o ripado de suporte das telhas precisam de substituição, particularmente 

nas zonas em que estiveram em contacto prolongado com a água, fig.96. Finalmente, a 

cumeeira, devido à sua localização numa zona potencialmente mais exposta, necessitará de 

uma verificação mais cuidada. 

  
Figura 93 – Apoio da asna 7 com ataque ligeiro de 

caruncho. 
Figura 94 – Linha da asna 2 muito degradada. 
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Figura 95 – Linha da asna 4 degradada. Figura 96 – Frechal e varas degradadas em zona de 

entrada de água. 

 

De referir ainda que o tecto em estafe do compartimento B9 se encontra pendurado por 

uns arames que fixados nas asnas, figs.97 e 98. 

  
Figura 97 – Arames colocados para suporte do tecto 

do compartimento B9. 
Figura 98 – Arames colocados na asna 1 para suporte 

do tecto do compartimento B9. 

 

Os outros elementos das asnas, como as pernas, pendural e escoras, bem como as madres 

não necessitarão, à partida, de substituição, precisando apenas um tratamento preventivo da 

madeira, que poderá ser efectuado recorrendo a um produto do tipo Xilophene S.O.R. 40 

(comercializado pela empresa Xiloquímica - produtos para madeira, Lda.), aplicado por 

pincelagem ou aspersão.  

Se a opção consistir efectivamente na reabilitação da cobertura do edifício B, a medida 

fundamental para o controlo de ataques de agentes bióticos, como as térmitas ou o caruncho, 

consiste na eliminação da origem de humidade do edifício. Sendo assim, a eliminação ou 

redução das entradas de água deverá, como é natural, ser efectuada no decorrer da obra. Será 

de igual modo importante promover condições de secagem rápida e eficaz, e de ventilação 

permanente dos espaços das coberturas.  
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04 | CONCLUSÕES  

 
O presente relatório tem como objectivo concluir acerca do estado estrutural e de 

conservação dos edifícios sitos na R. de António Carneiro, 373, 375, 381, 385 e 389, na cidade 

do Porto. Foi efectuado pelo Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património 

(NCREP) do Instituto da Construção (IC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP) a pedido de Adriana Floret - Arquitectura, Sociedade Unipessoal 

Lda. na pessoa da Arq. Adriana Floret. Para a sua execução o IC-FEUP procedeu a diversas 

visitas técnicas ao edifício tendo em vista o levantamento do esquema estrutural, a 

caracterização geométrica das peças de madeira que o compõem e a determinação do seu 

estado físico. Foi efectuada a inspecção visual dos vários elementos estruturais e foram 

realizados alguns ensaios in situ para aferição da qualidade de betão. 

 

Estes procedimentos permitem concluir que: 

 
- Elementos em alvenaria de granito 
 

• Em relação às paredes de alvenaria de granito, o maior dano existente consiste no 

assentamento diferencial da fundação que originou um movimento de uma parte 

da fachada lateral do edifício B; para analisar mais correctamente este problema 

será importante executar uma sondagem à fundação, seguido de um eventual 

reforço da fundação e do reposicionamento das pedras da fachada; 

• Tendo em conta que se prevê a abertura de um vão na fachada lateral do edifício 

para acesso à nova garagem terá que ser realizada com cuidado para que não 

ocorram movimentos da alvenaria da parede; para isso poderão ser instalados 

provisoriamente perfis metálicos, com a função de travamento da parede em 

altura, que serão retirados depois de aberto e suportado o vão; 

• A eventual demolição da fachada posterior original do edifício A (representada na 

planta dos amarelos e vermelhos) poderá trazer alguns problemas à estabilidade 

geral do edifício, particularmente se não forem acauteladas e previstas medidas 

de contenção perimetral e reforço; 

• As paredes de alvenaria de granito da antiga cantina, uma vez que serão mantidas 

como estão, deverão ser objecto de consolidação estrutural. 

 

- Elementos em betão armado 

• A demolição do passadiço deverá ter em conta a continuidade das vigas de betão 

armado com as do interior do edifício (V1). Sendo assim, será conveniente escorar 

as vigas e a laje na parte interior do edifício, fazendo posteriormente a avaliação 

da sua deformabilidade à medida que se retiram, de forma gradual, as escoras;    

• As lajes e vigas em betão armado do edifício B encontram-se em bom estado de 

conservação, podendo necessitar pontualmente de algumas reparações 
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superficiais, e sendo as suas dimensões suficientes para garantir segurança no 

novo uso. Se assim se entender, poderá ser feito um ensaio de carga com o 

objectivo de verificar esta situação; 

• A varanda em betão armado existente na fachada posterior do edifício B deverá 

ser alvo de uma atenção especial em fase de obra, já que se trata de um 

elemento potencialmente mais frágil. Sendo assim, poderá eventualmente ter que 

ser executada uma solução de reforço através, por exemplo, da instalação de 

cantoneiras metálicas chumbadas à parede. O betão desta varanda deve ser 

tratado, assim como as armaduras que se encontram com algum grau de corrosão; 

• A viga padieira do vão das escadas exteriores de acesso ao piso 1 do edifício B 

deve ser reforçada com a introdução de varões metálicos chumbados à alvenaria, 

uma vez que se encontra partida; 

 

- Elementos estruturais em madeira 

• Se tal for previsto pela arquitectura, é possível aproveitar uma parte dos 

elementos estruturais de madeira do edifício A, sendo necessário proceder ao seu 

reforço. Localmente existem alguns elementos estruturais que necessitam de ser 

substituídos. De qualquer forma, algumas das vigas dos pavimentos e cobertura 

removidas deste edifício poderão ser reutilizadas na reabilitação da cobertura do 

edifício B; 

• Em relação à cobertura do edifício B, verificou-se uma situação semelhante: 

apesar da degradação de alguns elementos, que obriga à sua substituição, é 

possível aproveitar grande parte dos elementos estruturais, sendo apenas 

necessário proceder a reforços pontuais e a um tratamento preventivo da 

madeira. 

 

Finalmente refere-se que o nível de carga a instalar na parede de alvenaria de granito 

que faz a meação entre os dois edifícios deverá manter-se de forma a evitar problemas de 

instabilidade da parede ou fundação, pelo que não se aconselha a utilização de uma solução 

estrutural que use esta parede para apoio de grandes cargas. 
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