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RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE: CONSERVAÇÃO; MANUTENÇÃO; REABILITAÇÃO; 

GRANITO. 

No presente trabalho estudam-se técnicas tradicionais de construção, faz-se o diagnóstico de 

anomalias construtivas e aprofunda-se o estudo de técnicas de intervenção em edifícios 

antigos. Dividindo-se em varias etapas, este estudo tem como objetivo o desenvolvimento de 

uma metodologia geral de conservação e restauro de edifícios históricos. 

Numa fase inicial, recorrendo a um edifício histórico como caso de estudo, foi realizado um 

estudo com base na história, na tipologia arquitetónica, nas técnicas e nos materiais 

construtivos. Foi pesquisada e consultada legislação nacional e internacional aplicável ao 

restauro e à reabilitação de edifícios de interesse histórico e arquitetónico. Como resultado, 

são apresentados os princípios e critérios de conservação, reabilitação e restauro de edifícios 

históricos assim como as principais cartas e convenções internacionais de salvaguarda do 

património cultural. 

O caso de estudo objeto de análise e tratamento neste trabalho é um Solar do século XIX da 

freguesia de Cortiços, no concelho de Macedo de Cavaleiros, procedendo-se ao seu 

enquadramento físico e humano no tempo e no espaço  

Para a caracterização deste edifício (Solar da família Pessanha nos Cortiços) foi necessário 

fazer uma intensiva e exaustiva recolha de informação bibliográfica e local, realizar trabalho 

de campo, tal como levantamento topográfico e fotográfico do edifício e dos pormenores 

construtivos, levantamento arquitetónico e construtivo, diagnóstico das anomalias estruturais 

e não estruturais. Foi ainda realizado um exame detalhado sobre o estado de conservação do 

edifício, as causas que poderão estar na origem das suas patologias, e ainda as possíveis 

soluções de intervenção tendo em vista os critérios de autenticidade, compatibilidade e 

reversibilidade necessariamente presentes nas obras de conservação, manutenção, reabilitação 

e restauro de edifícios antigos. 

Fez-se um estudo pormenorizado sobre a humidade do edifício, descrevendo as principais 

causas para o aparecimento de anomalias construtivas, e as técnicas tradicionais e mais 
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inovadoras de reparação, com referência ao seu potencial, ao campo de aplicação, respetivas 

vantagens e limitações, baseadas em conhecimentos teóricos e práticos. 

Finalmente, realizaram-se ensaios “in situ” e laboratoriais que envolveram: levantamentos 

fotográficos, recolha de substratos vegetais (líquenes) das fachadas, análises SEM (scanning 

electron microscopy) e tratamento dos resultados obtidos. Houve necessidade de realizar mais 

do que um ensaio para obter um termo de comparação que conduzisse a conclusões mais 

exatas e fidedignas. 
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ABSTRACT 

KEYWORDS: CONSERVATION; MAINTENANCE; REHABILITATION; 

GRANITE. 

This dissertation presents a study about traditional construction techniques of historic 

buildings, performs a diagnosis of constructive anomalies and profound a revision regarding 

the intervention techniques. Divided into several stages, this work aims to develop a general 

methodology of preservation and restore of historic buildings. 

As a first stage, using a historical building as a practical case, a study was carried out 

concerning the history, the architectural typology, the techniques and construction materials. 

A state of art about national and international legislation relevant preservation and restore of 

historical buildings of architectural interest was performed. As a result, principles and criteria 

of preservation, rehabilitation and restore of historic buildings as well as major international 

charters and conventions of cultural heritage protection are presented. 

This work presents the analysis of a case study – a XIX century historic building placed in 

Cortiços, Macedo de Cavaleiros. A time and space physical and human investigation of the 

location and surroundings was performed. 

In order to characterize this historical building (“Solar da família Pessanha nos Cortiços”) was 

necessary to perform an intensive and widespread collection of bibliographic information and 

local survey, field work involving topographic and photographic evaluation of the building 

and construction details, architectural and constructive investigation as well as the diagnosis 

of structural and non-structural anomalies. It was also carried out a detailed examination of 

the state of preservation the building, the possible causes for the anomalies funded, possible 

intervention solutions taking into account criteria of authenticity, compatibility and 

reversibility, necessarily presented in conservation, maintenance, rehabilitation and restore 

works of historic buildings. 

A detailed investigation in order to assess the presence of moisture in this historic building 

was also conducted. The main causes for the appearance of anomalies in the structure are 

described and the most innovative and traditional repair techniques are presented, as well its 
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potential, field of application, their advantages and limitations based in theoretical and 

practical knowledge. 

Finally, field and laboratory tests were carried out involving: photographic inspections, plant 

debris (lichens) collection from the building facades, SEM (scanning electron microscopy) 

analysis and data treatment of the collect results. Note that, in order to turn possible the 

comparison and achieve more accurate and reliable in the conclusions achieved, was realized 

more than one test on each single building facades. 
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SIMBOLOGIA   

ºC – Graus Célsius    

% - Percentagem   

cm – Centímetro 

m - Metro   

    – Temperatura superficial interior 

   – Temperatura interior 

   – Temperatura exterior 

U – Coeficiente de transmissão térmica 

    – Resistência superficial interior 

v.g. - Verbi gratia (por exemplo)  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Importância e justificação ao tema da dissertação 

A dissertação insere-se na área de conservação, restauro e reabilitação de edifícios antigos, 

focando as anomalias frequentes e possível reabilitação de maneira a melhorar o seu 

comportamento estrutural e geral de acordo com os princípios de Cartas e Convenções 

Internacionais e Nacionais da Salvaguarda do Património Arquitetónico. 

É incrível e humilhante, ver que construções que tanto custaram ao Homem e com grande 

valor patrimonial para o País, sejam considerados “velhos” e “sem interesse”, estando 

muitas das vezes (os que ainda “sobreviveram”) abandonados e prestes a cair. 

Os edifícios antigos que chegaram aos dias de hoje, preservando a sua autenticidade são 

aqueles que tiveram uma manutenção periódica limitada ao que era necessário, executada 

com materiais e técnicas tradicionais originais ou compatíveis. 

No entanto, a manutenção e reabilitação destes edifícios obriga a uma especial atenção e 

preocupação. Este processo está sujeito à elaboração de um diagnóstico rigoroso (como se 

de um doente se tratasse), com o intuito de definir a importância da função e do valor 

histórico do edifício, o seu estado de conservação, e o impacto das patologias identificadas 

nas suas condições de segurança. 

É também relevante manter o aspeto e a qualidade original inalterada, e sempre que 

possível, socorrendo-se à utilização de materiais e tecnologias originais, de modo a manter 

a identidade do edifício e transmiti-la às gerações futuras, assegurando a continuidade do 

passado. Um edifício é tanto mais genuíno, quanto menores forem as substituições ou 

alterações a que se sujeitou ao longo da sua vida. 

Com esta dissertação pretende-se desenvolver a temática da conservação, manutenção e 

reabilitação de edifícios antigos, com recurso ao estudo de um edifício antigo e análise 

detalhada das patologias encontradas no mesmo. 

É importante destacar a impossibilidade de inclusão aconselhável de dados referentes ao 

interior do edifício incluindo a sondagem dos elementos estruturais do edifício, devido a 

limitação de acesso ao interior do edifício, pelo que se realçou o estudo conducente à 

intervenção de conservação exterior. 
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1.2. Objetivos da dissertação 

Os principais objetivos do estudo são os seguintes: 

 conhecer os princípios técnicos, contextos histórico, cultural e artístico do 

edifício do séc. XIX – Solar da família Pessanha nos Cortiços e documentação 

de intervenção sobre o património cultural edificado; 

 realizar uma caracterização histórica e arquitetónica do edifício em estudo e 

determinar o tipo de estrutura, os materiais e as técnicas de construção utilizadas 

no mesmo; 

 estudar e analisar os conhecimentos existentes sobre manutenção e reabilitação 

de edifícios antigos; 

 investigar e analisar as patologias encontradas - caso de estudo, estabelecendo 

uma relação causa/efeito para a interpretação do comportamento do edifício e 

sugerir reparações do mesmo; 

 é objetivo principal deste trabalho, estudar técnicas de inspeção, ensaios e 

análises laboratoriais de apoio ao diagnóstico de anomalias construtivas que 

salvaguardem o valor histórico do património cultural e criar uma metodologia 

para a aplicação dessas mesmas técnicas, ensaios e análises laboratoriais. 

 

1.3. Organização da dissertação 

A dissertação está organizada em oito capítulos: 

 Capítulo 1 (Introdução) – apresenta um texto introdutório, fundamenta o tema 

selecionado, assim como os objetivos que se pretendem alcançar no final do estudo. 

 Capítulo 2 (Revisão Bibliográfica) – inclui pesquisa bibliográfica, compilação de 

informação sobre a área de manutenção e reabilitação de edifícios antigos, dando 

relevância à evolução dos princípios que regem o restauro e reabilitação de 

edifícios históricos, enumerando as cartas e convenções nacionais e internacionais 
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de salvaguarda do património arquitetónico. Neste capítulo ainda são apresentados 

os critérios para a classificação de bens imóveis segundo o IGESPAR.  

 Capítulo 3 (Metodologia para diagnóstico de anomalias construtivas – Técnicas de 

inspeção estruturais) – expõe as fases a seguir durante o processo de reabilitação e 

as técnicas de inspeção de anomalias estruturais e não estruturais (avançando com a 

descrição de alguns ensaios elaborados na campanha experimental). 

 Capitulo 4 (Caso de estudo – Sola da Família Pessanha nos Cortiços) – neste 

capítulo apresenta-se o enquadramento físico e humano do edifício em estudo, é 

ainda citada a evolução histórica da freguesia dos Cortiços e do concelho de 

Macedo de Cavaleiros. Revela também um pouco da história da família Pessanha, 

fruto de uma exaustiva pesquisa sobre a heráldica da família e do edifício. Por fim, 

resumidamente, caracteriza-se arquitetonicamente o edifício em estudo. 

 Capitulo 5 (Caracterização construtiva do edifício) – indicam-se as técnicas e 

materiais de construção das fachadas, paredes interiores, pavimentos, tetos, 

cobertura e os acabamentos do edifício de caso de estudo. 

 Capitulo 6 (Diagnóstico de anomalias do edifício) – levantamento fotográfico e 

elaboração de fichas de diagnóstico sobre as patologias existentes no solar da 

família Pessanha nos Cortiços (com localização das patologias e sua identificação, 

causa aparente para o seu aparecimento, exames possíveis para avaliar essas 

mesmas anomalias e sugestões de reparação). 

 Capitulo 7 (Campanha experimental) - apresenta as linhas de orientação para traçar 

a metodologia de ensaios para avaliação do comportamento estrutural e 

higrotérmico do edifício com recurso a uma campanha experimental. Neste capítulo 

são apresentados os ensaios realizados e os seus objetivos, e por fim são 

apresentados e analisados os resultados.  

 Capitulo 8 (Considerações finais) - são reunidas as principais conclusões obtidas no 

estudo e apresentadas as questões que foram sendo levantadas ao longo do trabalho 

conducente à dissertação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Generalidades 

Atualmente é incontestável a crescente valorização do património histórico e cultural, por 

parte dos cidadãos. 

Porém, o que motivará esse interesse, por descobrir e conservar pedaços do passado? 

Ballart afirma que “a ânsia do passado é uma das manifestações mais significativas que 

adota a sociedade contemporânea ante a consciência de perca da continuidade cultural, a 

velocidade e escalada de mudança que afeta o ambiente físico e cultural das sociedades.” 

[2]. 

O desconcerto e a angústia que se instalou na sociedade, perante a sucessão de 

acontecimentos e a aparente contração do tempo, vão, continuadamente, sendo 

acompanhados da perca de noções do “antes” e do “depois”. 

Assim, entende-se o passado como uma dimensão necessária ao sentido de identidade de 

cada um, sendo sinal de extrema ponderação, preservar e conservar a herança histórico-

cultural e transmiti-la às gerações futuras.  

 

2.2. Conceitos de conservação e proteção do património edificado 

A intervenção em edifícios antigos pode realizar-se a diversos níveis e com graus de 

intervenção distintos, consoante os pressupostos qua a impõem e condicionam. 

Para as ações e intervenções a efetuar de forma a cumprir os objetivos de preservação, é 

relevante definir e diferenciar com precisão, os conceitos e operações no domínio da 

conservação. 

Edifícios Antigos – Entende-se por edifícios antigos todos os que foram construídos antes 

da generalização da aplicação das estruturas de betão armado que passaram a ser muito 

frequentes a partir da segunda guerra mundial. Inclui-se neste grupo de edifícios o 

património monumental, edifícios classificados e o património edificado corrente em que a 

pedra, a madeira, a cal e o vidro são materiais dominantes [9]. 
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Património Cultural - é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais, que, pelo 

seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e a 

identidade da cultura de um povo [10]. 

O património cultural abrange todos os vestígios de atividade humana num território, os 

quais constituem importantes fontes de informação sobre a vida e as atividades das pessoas 

ao longo do tempo. 

“O património cultural é, para a sociedade, o que a memória pessoal é para o indivíduo.“ 

[14] 

Monumento - “O conceito de monumento histórico engloba, não só as criações 

arquitetónicas isoladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam 

patentes os testemunhos de uma civilização particular, de uma fase significativa da 

evolução ou do progresso, ou algum acontecimento histórico. Este conceito é aplicável, 

quer às grandes criações, quer às realizações mais modestas que tenham adquirido 

significado cultural com o passar do tempo.” [5]. 

A natureza afetiva do monumento e a sua especificidade deve-se precisamente ao seu 

modo de atuação sobre a memória. Para a sociedade que o edifica, o monumento é uma 

defesa contra as vicissitudes da existência, contra a transitoriedade da vida terrena. O 

monumento assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o ser do tempo. Desafio à entropia, à 

ação dissolvente que o tempo exerce sobre todas as coisas naturais e artificiais, ele tenta 

combater a angústia da morte e do aniquilamento [20]. 

Diagnóstico - O diagnóstico compreende a identificação, a determinação da composição e 

avaliação das condições dos bens culturais e do seu estado de conservação; a identificação, 

a natureza e extensão das alterações, a apreciação das causas da sua degradação e a 

determinação do tipo e extensão do tratamento necessário, assim como o estudo das 

informações existentes relacionadas [3].   

Conservação – A conservação engloba o conjunto de ações destinadas a prolongar o 

tempo de vida de uma dada edificação impondo, em primeiro lugar, de acordo com o 

espírito da Carta de Veneza, que os edifícios sejam sujeitos a operações regulares de 

manutenção [1]. 
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Conservação Integrada - é um modo de abordar o planeamento e a gestão do património 

cultural urbano, segundo os seguintes princípios [17]:  

 O planeamento e a gestão de áreas urbanas de interesse patrimonial devem estar 

integrados nos processos mais gerais de planeamento e gestão das cidades e dos 

territórios, dentro de uma visão multidimensional integrada (económica, política, 

cultural, ambiental e físico-espacial);  

 A conservação integrada deve ser a estratégia de planeamento e gestão, utilizada 

em áreas urbanas consolidadas que sejam reconhecidas como de interesse 

patrimonial-cultural, isto é, nessas áreas o processo de desenvolvimento 

privilegiará a conservação do património cultural, relativamente ao processo de 

transformação urbana;  

 Na conservação integrada, conservação é entendida como uma forma especial do 

processo de transformação urbana que procura manter no tempo (intergerações) a 

integridade e a autenticidade do património cultural;  

 A conservação integrada deve procurar o desenvolvimento sustentável, inserindo a 

conservação do património-cultural urbano, como um ativo que agrega valor em 

todas as dimensões do desenvolvimento (económica, política, cultural, ambiental e 

físico-espacial). 

Área de Conservação – área geográfica claramente definida, reconhecida, dedicada e 

gerida, através de meios legais ou outros igualmente eficientes, com o fim de obter a 

conservação ao longo do tempo do interesse histórico ou arquitetónico de um 

edifício/estrutura [8]. 

Conservação preventiva - A conservação preventiva consiste na realização de 

intervenções indiretas visando o retardamento da degradação e impedindo desgastes pela 

criação de condições otimizadas para a conservação dos bens culturais de forma que essas 

medidas sejam compatíveis com a sua utilização social. A conservação preventiva 

compreende também o tratamento correto, transporte, utilização, acondicionamento em 

reserva e exposição. Pode também implicar questões que tenham a ver com a produção de 

réplicas com intuito de preservar os originais [3].  
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Restauro – Segundo Giorgio Bonsanti: “restauro é uma atividade que tem como objetivo 

a transmissão para o futuro de um bem cultural, de forma a manter a sua existência e 

assegurar a sua fruição, com respeito pela sua identidade específica (soma da sua 

originalidade mais integridade) dentro de um projeto multidisciplinar de conservação. 

O restauro consiste numa operação material que requer um treino profissional específico, 

a obter através de um processo de formação dedicado, de modo a fornecer capacidades 

adequadas, quer de programação, quer de realização manual de uma intervenção.” [16]. 

Manutenção – A manutenção de um edifício ou monumento é o conjunto de operações 

preventivas destinadas a manter, em bom funcionamento, a edificação e as suas partes 

constituintes, incluindo limpezas e pinturas, inspeções e pequenas reparações. A prevenção 

das anomalias é sempre o melhor caminho, quer do ponto de vista da plena utilização do 

edificado, quer do ponto de vista da economia global, e, como tal, tem de ser ensinada e 

incentivada [1]. 

Uma manutenção periódica de determinado edifício acaba mesmo por prevenir 

intervenções muito mais profundas, aumentando assim a vida útil do edifício e mantendo a 

sua funcionalidade. 

Reparação – A existência de um conjunto de anomalias construtivas, isto é, dos elementos 

de construção, ou da construção no seu todo, poderá conduzir, numa primeira fase, à sua 

reparação, tendo como objetivo repor esses elementos de construção, ou a própria 

construção, em condições idênticas às originais, ou seja, recriando as características com 

que as construções foram concebidas, projetadas e construídas. Em alguns casos, esta 

reparação pode assumir características de um restauro, quando as operações de intervenção 

se destinam a reconstruir rigorosamente as pré-existências. 

Entende-se assim, como o conjunto de operações destinadas a corrigir anomalias 

existentes, por forma a manter a edificação no estado em que se encontrava antes da 

ocorrência dessas anomalias [1].  

Reconstrução – É a recriação de um edifício desaparecido no local original. No entanto, 

esse é um critério bastante questionado atualmente, mas a opção pela sua recriação pode 

ser justificável face a vários fatores como, por exemplo, quando se tratar de um edifício 

que desempenhou papel vital em uma composição monumental; ou quando se tratar de 
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edifício relacionado a personagens ou eventos muito importantes para uma nação; ou 

qualquer outro motivo que o justifique.  

Porém, há que ressaltar a importância da existência de registros fidedignos que 

possibilitem tal reprodução. Existem casos em que a reprodução se deu a partir de 

suposições resultando em algo que não necessariamente a reprodução do original [3].   

Anastílose - Técnica de reconstrução ou reintegração de um monumento em ruínas, a 

partir do estudo das peças ou fragmentos que o compõem, eventualmente com novos 

materiais a complementarem as peças originais [22]. 

Na anastílose a matéria nova é utilizada como suporte da matéria original, estando a esta 

submetida, sendo inclusive destacada a diferença entre elas [23].  

Reabilitação – A reabilitação de um edifício, pressupõe que, além da resolução das 

anomalias construtivas, existe a intenção de melhorar o desempenho parcial ou geral do 

edifício, sendo portanto o conjunto de operações destinadas a aumentar os níveis de 

qualidade do edifício, por forma a atingir a conformidade com níveis de exigências 

funcionais mais severos que aqueles para os quais o edifício foi concebido [1].  

Por reabilitação de edifícios entendem-se as ações de intervenção necessárias e suficientes 

para os dotar de condições de segurança, funcionalidade e conforto, respeitando a sua 

arquitetura, tipologia e sistema construtivo. Muitas vezes, projetos designados de 

“reabilitação” são na realidade projetos de reconstrução integral do interior (construção 

nova), mantendo unicamente as paredes exteriores resistentes, mas só uma reabilitação 

adaptativa e pouco intrusiva pode conduzir a um resultado equilibrado [9]. 

 

2.3. Evolução dos princípios que regem o restauro e reabilitação de edifícios 

históricos [3] 

Hoje temos conceitos definidos sobre como e o que preservar, conservar e restaurar, fruto 

de experiências e reflexões que se desenvolveram ao longo de séculos. As ideias evoluem e 

as definições são abrangentes. O objetivo é manter o original dentro da diversidade das 

manifestações culturais.  
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Cada época e cada sociedade procuram e renegam o seu passado de acordo com a sua visão 

daquele momento. O reconhecimento de uma obra como produto cultural é resultado desta 

consciência histórica que, através do tempo seguiu um determinado rumo. 

Na época do Renascimento há grande interesse pela cultura grega clássica e os artistas 

deste período inspiram-se na Antiguidade grega para exprimir uma linguagem renovada. 

Era frequente, a demolição de edifícios que no momento não tivessem qualquer utilidade, e 

assim reutilizar algumas partes, ou fazer alterações nos mesmos para que melhor 

correspondessem aos padrões estéticos e necessidades vigentes.   

Contudo, havia também dentro deste contexto exemplos de obras nas quais os acréscimos 

eram removidos para que retornassem à sua feição mais antiga, ou o aspeto original da 

edificação. Contradições de um tempo que já mostrava preocupação com a conservação de 

monumentos que eram considerados significativos. 

O séc. XVIII caracteriza-se pelo renovado interesse pela cultura clássica (movimento 

denominado de Iluminismo) que, através da difusão de livros e ilustrações, proporcionou 

maior conhecimento aos artistas e estudiosos da época. As descobertas de Paestum, 

Herculano e Pompéia, assim como o avanço das pesquisas científicas, contribuíram para o 

aumento da preocupação com a manutenção do património artístico e arquitetónico, bem 

como para um aumento do controlo das escavações arqueológicas. É deste período o início 

do turismo motivado pelo conhecimento de bens culturais.   

O séc. XIX é marcado por um dos princípios fundamentais do restauro, em que “as 

intervenções recentes efetuadas em edifícios, devem sempre distinguir-se. [3]” A este 

período são também associados os trabalhos de restauro metódico, seguindo o conceito de 

unidade dos sítios, a aplicação do restauro arqueológico de forma judicial e racional, o 

programa e método de restauro estilístico que procura a unidade de estilo para as obras 

intervencionadas e eliminando tudo o que contrarie essa unidade, e o confronto entre as 

escolas neoclássicas e romântica.  

A influência do historiador de arquitetura, escritor, desenhista e construtor francês Viollet-

le-Duc (1814 – 1879) não se restringiu ao seu país. Este erudito colocava-se na posição do 

arquiteto criador da obra para justificar os “apêndices” realizados, na procura da 

constituição de uma unidade estilística arquitetónica.  
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Deve-se situá-lo historicamente para assim compreender melhor a sua metodologia.  

A revolução francesa originou uma grande onda de vandalismo sobre os monumentos 

históricos, também em pleno movimento eclético, onde todos os estilos arquitetónicos são 

utilizados.  

Falsos históricos criados por Viollet-le-Duc são duramente atacados por John Ruskin 

(1819 – 1900), crítico inglês que depois de 20 anos de atuação de Viollet-le-Duc, surge 

com uma nova visão para conservação dos bens culturais. Ruskin acredita que as obras 

arquitetónicas não podem receber nenhum tipo de acrescento/alteração e valoriza as ruínas 

a ponto de recomendar que os projetos de arquitetura sejam pensados considerando 

também o seu estado de conservação depois de alguns séculos. A influência do seu 

pensamento é mais difundida no início do século XX, mostrando uma contínua oscilação 

de pontos de vistas, sempre parciais, pelo interesse na conservação dos bens culturais.  

Camillo Boito (1836 – 1914) assume na Itália uma posição intermediária entre Viollet-le-

Duc e Ruskin. Diante da complexidade da situação, Boito coloca os seguintes princípios no 

III Congresso de Engenheiros e Arquitetos de 1883, em Roma, para obras de restauro 

arquitetónico:  

1. Diferença de estilo entre o novo e o velho; 

2. Diferença de material de construção; 

3. Supressão de perfis e ornamentos;  

4. Exposição de pedaços originais retirados, em local aberto e ao lado do monumento;  

5. Incisão em cada pedaço renovado com a data do restauro ou com um sinal 

convencionado;  

6. Epígrafe descritiva incisa sobre o monumento;  

7. Descrições e fotografias dos diversos períodos do trabalho, dispostas no edifício ou 

num local próximo dele, ou descrição publicada e impressa;  

8. Notoriedade.  

 



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 

12 

 

Estes princípios conduziram a uma nova lei italiana de 1902, que é reformulada em 1909 

(n.185), para a conservação dos monumentos e objetos de antiguidade e de arte. Em 1931, 

a Conferência de Atenas adota estes princípios para um plano internacional e Gustavo 

Giovannoni (1873 – 1947), académico seguidor de Boito, defende esses critérios que 

unificavam a arte do restauro e a coloca sobre base científica.  

Estes princípios identificam-se como sendo um prenúncio de uma carta de restauro.  

As Cartas, fruto de encontros nacionais e internacionais que serão abordadas a seguir, 

apresentam o desenvolvimento destes princípios, adequados às diversas localidades e 

situações. 

 

2.3.1. Cartas e Convenções Nacionais e Internacionais de Salvaguarda do 

Património Arquitetónico 

Assim, com a intenção de legislar as intervenções e salvaguardar a importância do 

património arquitetónico e cultural, surgem ao longo dos anos diversas cartas e convenções 

nacionais e internacionais.   

 

2.3.1.1. Carta de Atenas do Restauro de Monumentos 

Em 1932, promovida pelo Congresso de Atenas do Restauro (1931), surge a “Carta de 

Atenas do Restauro de Monumentos”. Esta apresenta-se como a primeira norma 

internacional de maior relevo, impulsionando o aumento da ação internacional no sentido 

da importância da preservação do património, traduzida em documentos nacionais, na 

atuação do ICOM (Conselho Internacional dos Museus) e da UNESCO [12]. 

A Carta de Atenas do Restauro, refere-se, essencialmente, aos monumentos, ainda 

considerados edifícios isolados, de confirmado valor histórico e artístico. Aborda, 

igualmente, a valorização dos monumentos, os materiais utilizados no restauro, a 

degradação dos monumentos, a técnica de conservação e pela primeira vez a noção de 

“património internacional”, abrangendo a conservação dos monumentos e a colaboração 

internacional [4]. 
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2.3.1.2. Carta de Veneza – Carta Internacional sobre a Conservação e o restauro 

de Monumentos e Sítios  

Em 1964, é criada a Carta de Veneza – Carta Internacional sobre a Conservação e o 

restauro de Monumentos e Sítios, mencionando que ”os monumentos de um povo, 

portadores do passado, são um testemunho vivo das suas tradições seculares”. 

Esta carta representa o documento mais importante do séc. XX na conservação, 

manutenção, reabilitação e restauro do património arquitetónico, melhorando a 

especificidade da carta de Atenas e impondo assim regras claras para as tarefas atrás 

mencionadas. Pode destacar-se desta carta algumas recomendações mais importantes, 

sendo elas: utilizar os monumentos respeitando-lhes o carácter; conservar os monumentos 

antes de os restaurar; promover ações regulares de conservação dos monumentos; durante 

o restauro, respeitar a obra histórico-artística do passado, sem eliminar ou selecionar 

“estilos” das diferentes épocas patentes no monumento, evitando o princípio da unidade 

estilística; reutilizar o monumento, com atividades funcionalmente adequadas, como 

garantia da sua contínua utilidade e conservação; atender à importância das envolventes; 

proceder a uma rigorosa análise de documentação que permita estabelecer um diagnóstico 

correto das anomalias detetadas; se necessário, utilizar técnicas modernas para garantia da 

estabilidade [12]. 

 

2.3.1.3. Convenção do Património Mundial Cultural e Natural 

O séc. XX fica ainda marcado pela Convenção do Património Mundial Cultural e 

Natural, elaborada em 1972 pela UNESCO. Esta Convenção faz referência às noções de 

cultura e de natureza, introduz o conceito de património mundial e define, dentro do 

conceito de património cultural, monumentos, conjuntos e sítios [15]. 

 

2.3.1.4. Carta Europeia do Património Arquitetónico 

Em 1975, em Amesterdão, surge a Carta Europeia do Património Arquitetónico pela 

iniciativa tomada pelo Conselho da Europa ao proclamar 1975 como o Ano Europeu do 

Património Arquitetónico. O Conselho da Europa estabelece que “o património 
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arquitetónico europeu é formado não apenas pelos nossos monumentos mais importantes 

mas também pelos conjuntos que constituem as nossas cidades antigas e as nossas aldeias 

com tradições no seu ambiente natural ou construído.” 

 

2.3.1.5. Carta da Villa Vigoni - Sobre a Conservação dos Bens Culturais 

Eclesiásticos  

A Carta da Villa Vigoni - Sobre a Conservação dos Bens Culturais Eclesiásticos, 

criada em 1994, em um encontro promovido pelo Secretariado da Conferência Episcopal 

Alemã e pela Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja, sobre o tema “A 

conservação do património cultural como dever do Estado e da Igreja”. 

Nesta Carta salienta-se a importância da colaboração entre o Estado e a Igreja na 

preservação dos bens desta, uma vez que são testemunhos vivos da identidade e tradição 

dos povos cristãos, fazendo parte da herança cultural da Humanidade, e sendo nossa a 

responsabilidade de proteger, valorizar e transmitir às gerações futuras o valioso 

património que nos está temporariamente confinado. Para evitar os processos de 

profanação, secularização e dispersão do património, as igrejas devem fazer inventários e 

catálogos dos seus bens culturais, proporcionando assim uma base científica indispensável 

à proteção e valorização dos bens culturais. Qualquer alteração de uso deve ser compatível 

com o carácter religioso do bem cultural, sendo aconselhável este ser mantido inalterado. 

A manutenção deve mostrar-se contínua e bem documentada, respeitando 

escrupulosamente a substância cultural dos bens e o seu carácter religioso. Devem ser 

tomados em conta os diversos tipos de poluição existentes, bem como, para sua proteção 

não devem ser apenas os edifícios alvos de salvaguarda, mas também todos os espaços 

envolventes, sendo da competência da Igreja criar os serviços de proteção necessários e 

estando estes dotados de meios financeiros capazes [12].  

 

2.3.1.6. Documento de Nara sobre a Autenticidade do Património Cultural  

O ano de 1994 é ainda marcado pelo aparecimento do Documento de Nara sobre a 

Autenticidade do Património Cultural, que tendo por base a Carta de Veneza (1964), é 

formulado com o intuito de desenvolver e ampliar esse documento, dando resposta ao 
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alargamento dos conceitos referentes ao significado de Património Cultural e dos seus 

interesses no estudo contemporâneo sobre a autenticidade dos bens culturais.   

Os aspetos mais relevantes do Documento de Nara são: evitar impor fórmulas globais ou 

procedimentos uniformizados; encorajar as diferentes culturas a desenvolverem 

metodologias de análise; documentar a natureza da autenticidade dos monumentos e sítios, 

de modo a constituir um guia prático para futuros tratamentos; alargar a continuação e 

extensão do diálogo a vários países e culturas do mundo; assegurar a avaliação de 

autenticidade multidisciplinar; sensibilizar o público em geral [12]. 

 

2.3.1.7. Carta de Cracóvia para a Conservação e o Restauro do Património 

Construído  

De acordo com as Cartas antecessoras, a Carta de Cracóvia para a Conservação e o 

Restauro do Património Construído, vem no ano de 2000 introduzir, consciente do 

progresso de identidades (mais distintas e singulares), a necessidade de ampliação da 

pluralidade de valores fundamentais evitando conflitos de interesse.   

Esta Carta menciona que cada comunidade é responsável pela salvaguarda dos seus valores 

culturais, do seu passado, pela gestão e identificação do seu património. Tem como 

principal objetivo a conservação do património arquitetónico, urbano e paisagístico, sem 

esquecer o meio envolvente, efetuando para isso intervenções de manutenção, restauro, 

renovação, reparação e reabilitação [12]. 

Os princípios 1,2 e 3 da carta de Cracóvia 2000 descrevem o que se entende por uma boa 

prática de reabilitação (ou conservação de um edifício) e do necessário envolvimento de 

equipas multidisciplinares [9]. 

 

2.3.1.8. Carta ICOMOS “Recomendações para a análise, conservação e restauro 

estrutural do património arquitetónico” 

A Carta com as “Recomendações para a análise, conservação e restauro estrutural do 

património arquitetónico” (do ICOMOS - International Council on Monuments and Sites 
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– Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios) é fundada em 1965, após o 2.º 

Congresso de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, no qual foi elaborada a 

Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios (Carta de 

Veneza), que é o documento fundamental do ICOMOS. 

A carta ICOMOS é na atualidade o documento mais importante no que respeita à 

conservação e restauro do património arquitetónico.   

De modo a se conseguir uma correta intervenção, o ICOMOS apresenta uma série de 

princípios básicos de conservação e de recomendações, as quais se revelam fundamentais 

ao bom processo de conservação e restauro do património arquitetónico. 

Esta carta aponta para a manutenção e salvaguarda das estruturas e elementos de 

construção sempre que estes apresentem capacidade resistente para a função a que se 

destinam [9].  

Os aspetos subjetivos envolvidos no estudo e na avaliação da segurança de um edifício 

histórico, as incertezas sobre os dados assumidos e as dificuldades com uma avaliação 

exata dos fenómenos, podem conduzir a conclusões de fiabilidade incorretas.  

É, portanto, importante apresentarem-se claramente todos estes aspetos, em particular o 

cuidado tido no desenvolvimento do estudo e da fiabilidade dos resultados, num relatório 

explicativo. Este relatório requer uma análise cuidadosa e crítica da segurança da estrutura 

para se poderem justificar quaisquer medidas de intervenção e para se facilitar o 

julgamento final sobre a segurança da estrutura e sobre as decisões a serem tomadas  

A avaliação de um edifício requer, frequentemente, uma abordagem holística considerando 

o edifício como um todo, em vez de se avaliarem apenas os seus elementos individuais [6]. 

O comportamento estrutural de qualquer estrutura está influenciado por três fatores 

principais: a forma e as ligações dessa estrutura, os materiais de construção e as forças, 

acelerações e deformações (as ações) impostas. 

O comportamento estrutural depende das características dos materiais, das dimensões da 

estrutura, das ligações entre os diferentes elementos, das condições do terreno, entre 

outros.  

O comportamento real de um edifício é, geralmente, demasiado complexo para ser 
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completamente representado em modelo, pelo que deve ser representado com um 

“esquema estrutural” simplificado, ou seja, como uma idealização do edifício que 

apresenta, com o necessário grau de precisão, como ele resiste às diversas ações.  

O esquema estrutural mostra como o edifício transforma as ações em tensões e garante a 

estabilidade. Um edifício pode ser representado por diferentes esquemas com diferentes 

complexidades e diferentes graus de aproximação à realidade.  

O esquema estrutural original pode ter sido modificado em consequência de danos (fendas, 

etc.), de reforços, ou de outras modificações do edifício. O esquema usado na análise 

estrutural é, habitualmente, um compromisso entre um que seja muito aproximado à 

realidade mas demasiadamente complexo para os cálculos e outro mais fácil de calcular 

mas bastante afastado da realidade do edifício.  

O esquema usado tem que levar em consideração quaisquer alterações e enfraquecimentos, 

tais como fendas, desconexões, esmagamentos, inclinações, etc., cujos efeitos possam 

influenciar significativamente o comportamento estrutural. Estas alterações podem ser 

produzidas quer por fenómenos naturais, quer por intervenções humanas. Estas últimas 

incluem a abertura de vãos, nichos, etc.; a eliminação de arcos, lajes, paredes, etc., que 

podem criar forças desequilibradas; aumentos de altura da estrutura, que podem aumentar 

os pesos; escavações, edifícios vizinhos, etc., que podem reduzir a capacidade de carga do 

terreno [6]. 

Por sua vez, o diagnóstico e a avaliação de segurança da estrutura também é de extrema 

importância. Este, consiste em duas fases consecutivas e interrelacionadas, com base nas 

quais é determinada a efetiva necessidade e a extensão das medidas de tratamento. Se estas 

fases forem incorretamente cumpridas, as decisões resultantes irão ser arbitrárias: um 

julgamento pobre pode resultar em medidas de conservação convencionais e, portanto, 

pesadas ou com níveis de segurança inadequados.   

A avaliação da segurança do edifício deve ser baseada em métodos qualitativos (tais como 

a documentação, a observação, etc.), assim como em métodos quantitativos (tais como 

experimentais, matemáticos, etc.) que levem em consideração o efeito dos fenómenos 

sobre o comportamento estrutural.  

Qualquer avaliação da segurança é seriamente afetada por dois tipos de problemas: a 

incerteza inerente aos dados (ações, resistência, deformações, etc.), às leis, aos modelos, às 
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assunções, etc. usados na pesquisa; e a dificuldade de representação dos fenómenos reais 

de uma forma exata.  

Parece, portanto, razoável que se tentem abordagens diferentes, cada qual dando uma 

contribuição separada, mas que, quando combinadas, produzam o melhor “veredito” 

possível com base nos dados de que se dispõem.  

Quando se avalia a segurança, também é necessário incluírem-se algumas indicações, 

mesmo se qualitativas, sobre a fiabilidade das assunções feitas, sobre os resultados e sobre 

o grau de precaução implícito nas medidas propostas.  

Os códigos legais e os códigos profissionais modernos adotam uma abordagem 

conservadora envolvendo a aplicação de fatores de segurança para serem tidas em 

consideração as diversas incertezas. Este procedimento é apropriado para as estruturas 

novas, em que a segurança pode ser aumentada com modestos acréscimos nas dimensões e 

nos custos dos membros. No entanto, essa abordagem não é apropriada para as estruturas 

históricas em que os requisitos para se aumentar a resistência podem conduzir à perda da 

origem histórica ou a alterações na conceção original da estrutura. Tem que ser adotada 

uma abordagem mais flexível e ampla nas estruturas históricas para se relacionarem as 

medidas curativas mais claramente com o verdadeiro comportamento estrutural e para se 

reter o princípio da intervenção mínima [6]. 

 

2.4. Critérios para a Classificação de Bens Imóveis 

2.4.1. Generalidades 

O património edificado em Portugal obedece a regras precisas de classificação e proteção, 

definidas pelo IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico (anteriormente IPPAR - Instituto Português do Património Arquitetónico), 

particularmente nas vertentes histórica, cultural, estética, social, técnica e científica.  

Cabe-lhe, assim, a definição dos critérios que deverão ser utilizados neste processo [18]:  

Critérios de carácter geral: 

 Histórico-cultural; 
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 Estético-social; 

 Técnico-científico;  

Critérios de carácter complementar: 

 Integridade; 

 Autenticidade; 

 Exemplaridade do bem. 

Consoante o seu valor relativo, os bens imóveis de interesse cultural podem ser 

classificados como de ''Interesse Nacional'' (com a designação de "Monumento 

Nacional"), "Interesse Público" ou "Interesse Municipal" (classificação camarária). 

A lei procedeu ainda a uma outra diferenciação, definindo as categorias de "Monumento", 

"Conjunto" e "Sítio" (segundo as convenções internacionais) [18]. 

 

Monumento Nacional  

Um bem considera-se de interesse nacional quando a respetiva proteção e valorização, no 

todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação. Os bens 

móveis pertencentes a particulares só podem ser classificados como de interesse nacional 

quando a sua degradação ou o seu extravio constituam perda irreparável para o património 

cultural (classificação sob a forma de decreto do Governo). (Art.15º,16º,18º) [11]. 

 Categorias 

MN - Monumento Nacional 

Nota - A designação de "Monumento Nacional" é atribuída aos bens imóveis 

classificados como de interesse nacional quer se tratem de monumentos, conjuntos 

ou sítios [7]. 
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Imóvel de Interesse Público [11] 

Um bem considera-se de interesse público quando a respetiva proteção e valorização 

represente ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de 

proteção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado. 

Dos bens móveis pertencentes a particulares só são passíveis de classificação como de 

interesse público os que sejam de elevado apreço e cuja exportação definitiva do território 

nacional possa constituir dano grave para o património cultural (classificação sob a forma 

de portaria), (Art.15º,16º,18º). 

 Categorias 

IIP - Imóvel de Interesse Público (antiga) 

MIP - Monumento de Interesse Público 

CIP - Conjunto de Interesse Público 

SIP - Sítio de Interesse Público 

 

Imóvel de Interesse Municipal [11] 

Consideram-se de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em 

parte, representem um valor cultural de significado predominante para um determinado 

município. Só é possível a classificação de bens móveis de interesse municipal com o 

consentimento dos respetivos proprietários, (Art.15º,16º). 

 Categorias 

IM - Imóvel de Interesse Municipal (antiga) 

MIM - Monumento de Interesse Municipal 

CIM - Conjunto de Interesse Municipal 

SIM - Sítio de Interesse Municipal 

O IGESPAR executa regularmente o trabalho de propor a classificação dos bens culturais 

imóveis, fundamental para fixar critérios de valorização do património imóvel, uma vez 

que este universo se encontra em permanente alargamento. É assim possível encontrar hoje 
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em dia uma maior incidência de classificações de objetos e conjuntos arquitetónicos de 

tipologias mais variadas, como sejam a arquitetura modernista e do movimento moderno, a 

arquitetura vernácula, os sítios arqueológicos, as cercas monásticas, os jardins históricos, a 

arquitetura do espetáculo, a arquitetura industrial, entre outros. 

O ato de classificação exige uma tramitação rigorosa (recentemente alterada com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, que entrou em vigor em 

Janeiro de 2010) [21]. 

Os bens assim protegidos são incluídos em três categorias distintas, de acordo com as 

convenções internacionais [11]: 

 Monumento: obras de arquitetura, composições importantes ou criações mais 

modestas, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, 

técnico ou social, incluindo as instalações ou elementos decorativos que fazem 

parte integrante destas obras, bem como as obras de escultura ou de pintura 

monumental; 

 Conjunto: agrupamentos arquitetónicos urbanos ou rurais de suficiente coesão, de 

modo a poderem ser delimitados geograficamente, e notáveis, simultaneamente, 

pela sua unidade ou integração na paisagem e pelo seu interesse histórico, 

arqueológico, artístico, científico ou social; 

 Sítio: obras do homem ou obras conjuntas do homem e da natureza, espaços 

suficientemente característicos e homogéneos, de maneira a poderem ser 

delimitados geograficamente, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, 

artístico, científico ou social. 

A classificação alarga ainda o seu âmbito estratégico através da constituição de zonas 

especiais de proteção (ZEP), as quais podem incluir zonas “non aedificandi” (estas para a 

criação de tamponamentos que levem à minimização de impactos construtivos ou para 

salvaguarda de solos arqueológicos). 

A instrução do processo de classificação e a sua posterior conclusão implicam que os 

imóveis classificados (publicação em Diário da República) ou em vias de classificação 

(despacho a considerar a sua viabilidade), dispõem de uma zona de proteção (ZP) de 50m a 
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contar dos seus limites externos, ou de uma zona especial de proteção (ZEP), de contornos 

definidos a partir de curvas de nível, referências na paisagem (cristas de montes, cumeadas, 

servidões de vistas, cursos de água, etc.), pelo que não se podem fazer quaisquer alterações 

sem que as mesmas sejam sujeitas a parecer da administração central, neste caso, do 

IGESPAR. No que se refere aos projetos, têm de ser da autoria de arquitetos [18]. 

 

2.4.2. Classificação 

A classificação do património português é o ato final do procedimento administrativo 

mediante o qual se determina que certo bem possui um inestimável valor cultural. (Art.º. 

18.). 

O IGESPAR propõe ao Ministério da Cultura, que procede ou não à respetiva 

homologação, a classificação que considera adequada para um certo bem do património 

cultural português, de forma a proteger e a conservar o seu valor histórico e arquitetónico, 

bem como o da sua envolvência. O processo de inventariação e atribuição da classificação 

aos bens móveis ou imóveis portugueses é regido pela "Lei de bases do património" 

aprovada em 2001 pela Assembleia da República portuguesa [11]. 

O IGESPAR tem prosseguido os esforços já anteriormente desenvolvidos no sentido de 

sistematizar e informatizar a informação referente ao património arquitetónico e 

arqueológico. 

Para a concretização deste objetivo, e atendendo a que a classificação de um imóvel 

permite prestigiá-lo e defendê-lo, dotando-o de um enquadramento específico, importa que 

o processo de classificação seja organizado segundo normas genéricas, hoje aceites em 

toda a Europa. 

Para que o IGESPAR inicie o processo de análise de uma qualquer classificação, basta que 

qualquer pessoa ou organismo, público ou privado, português ou estrangeiro subscreva a 

respetiva proposta. 

Para a instrução de um processo de classificação, consideram-se imprescindíveis os 

seguintes elementos [19]: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_bases
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_da_Rep%C3%BAblica
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1. Memória descritiva e justificativa 

Inclui todos os elementos disponíveis, não referenciados nos pontos seguintes (ex.: 

fotocópias de publicações; fotografias antigas; levantamentos ou projetos arquitetónicos 

e/ou arqueológicos antigos). 

2. Ficha de Instrução do Processo de Classificação (ANEXO) 

Devidamente preenchida (em anexo e com normas de preenchimento). Em caso de se tratar 

de um sítio arqueológico, ou misto, anexar a ficha de inventário da Base de Dados 

Nacional de Património Arqueológico – Endovélico. 

3. Documentação gráfica 

- Levantamento fotográfico; 

- Levantamento arquitetónico (caso exista); 

- Dados cartográficos; 

- Levantamento arqueológico (no caso do sítio ter tido intervenção arqueológica).  

É fundamental que se identifique a área arqueológica intervencionada, mediante a 

apresentação de plantas topográficas (geral do sítio e das estruturas descobertas) e cortes 

estratigráficos, bem como que se delimite a zona de dispersão de vestígios conhecidos, a 

fim de melhor definir os limites da área a classificar. 

4. Dados cadastrais (caso existam) 

 

2.4.2.1. Normas para o preenchimento do Formulário on-line [19] 

1. Identificação 

1.1 Tipo de património 

1.2 Designação/Nome. O bem deve ser apresentado com a sua designação própria. 

Caso possua mais do que uma, devem estar indicadas como informação 

complementar, por forma a permitir a sua individualização e uma rápida busca 
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ou consulta. No caso de se tratar de património arqueológico, deverá ser 

indicada a Designação constante da Base de Dados Endovélico. 

1.3 Localização administrativa. Em caso de indefinições, devem ser mencionados 

todo o tipo de dados que contribuam para o rigor da localização, como vias de 

comunicação que lhe dão acesso ou que se encontram mais perto. 

1.4 Código Nacional de Sítio (CNS). No caso de se tratar de património 

arqueológico, e se encontre referenciado na Base de dados Endovélico, indicar o 

respetivo CNS. 

2. Caracterização 

2.1. Função origem. Deverá ser referida a função (habitação, comércio, indústria, 

etc.) para a qual o bem foi concebido, podendo ainda ser indicadas as sucessivas 

funções por que passou ao longo do tempo. 

2.2. Função atual. É recomendável referir a existência, ou não, de infraestruturas 

como: rede elétrica, rede de gás, etc. 

2.3. Enquadramento. Recomenda-se que seja efetuada uma cobertura fotográfica da 

envolvente do bem, que mostre a sua integração paisagístico-urbana. 

2.4. Descrição geral e pormenores importantes. Não se pretende efetuar neste campo 

uma análise detalhada e exaustiva, mas registar o que se considere mais 

relevante e significativo. Deverão ainda ser anotadas as particularidades dignas 

de especial interesse, sobretudo ao nível exterior do bem. Todas as inscrições, 

datas, nomes e marcas (siglas) deverão ser anotadas. 

2.5.  Estado de conservação. Sempre que possível deverão os elementos 

estruturais (paredes, pavimentos, coberturas, elementos decorativos, etc.) ser 

avaliados com uma escala de: 

 Muito Bom 

 Bom 

 Razoável 

 Mau 
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 Ruína. 

2.6.  Identificação de depositário do espólio (no caso de se tratar de Património 

Arqueológico). Referir o local e entidade depositária (nome, morada e telefone) 

onde se encontra o espólio arqueológico proveniente dos trabalhos 

arqueológicos. 

3. Situação de propriedade do bem 

3.1. Identificação do proprietário 

4. Observações 

4.1. Transformações e destruições previstas 

4.2. Pessoas que poderão fornecer informações  

4.3. Restrições à divulgação da informação 

5. Proteção 

5.1. Do imóvel. Local onde se regista a proteção legal existente no âmbito do 

património arquitetónico e arqueológico, do ambiente ou outras.  

5.2. Zona de Proteção / Zona Especial de Proteção 

5.3. Prioridade de proteção legal 

6. Caracterização histórica/arquitetónica/artística 

- Época de construção 

- Características estilísticas 

- Eventuais personalidades e organismos ligados à sua história. 

7. Caracterização arquitetónica 

- Arquitetura civil (edifício de habitação, palácio, etc) 

- Arquitetura militar (castelo, forte, muralhas, etc.) 

- Arquitetura rural (moinho, lagar, etc.) 
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- Outras. 

Será necessário efetuar uma descrição arquitetónica do bem, com todas as suas partes 

integrantes e diferentes características de materiais aplicados. Como: azulejos, ferragens, 

entre outros. 

É importante que se descrevam com rigor todos os elementos determinantes para a 

classificação. 

8. Caracterização arqueológica 

8.1.Período cronológico 

8.2.Descrição 

9. Bibliografia 

10. Referências cartográficas 

Indicar a localização do bem tanto em coordenadas geográficas como cartesianas (planas). 

Em ambos os casos deverá ser explicitado o datum utilizado. No caso das coordenadas 

cartesianas deverá também ser indicada a projeção cartográfica utilizada. No caso de se 

tratar de património arqueológico, este campo deverá ser acompanhado da implantação do 

sítio/vestígios em carta militar, escala 1:25000. 

11. Elementos complementares.  

12. Proponente.  

O proponente, pessoa singular ou coletiva, deverá aparecer cabalmente identificado, 

expressando a forma como pode ser contactado. 
Anexo I 

 

2.4.3. Processo 

O processo desenvolve-se depois de acordo com um conjunto de etapas entre as quais [13]: 

 Pré-análise - em que a proposta é analisada e ajuizada a sua pertinência; 
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 Abertura e audição - contato com o município, o proprietário do imóvel em análise 

e o proponente da classificação; 

 Fundamentação técnica da classificação - investigação e análise, caracterização, 

valorização; 

 Homologação - parecer do conselho consultivo do IPPAR (ou do organismo 

competente) e homologação/ratificação por parte do Ministério da Cultura; 

 Divulgação - publicitação da classificação a atribuir ao imóvel e da possibilidade de 

reclamações (que serão obrigatoriamente analisadas); 

 Publicação da classificação em  Diário da República  e comunicação 

à conservatória do Registo Predial. 

O detentor do imóvel classificado tem direito a ser informado de todos os atos tendentes à 

valorização e proteção do património, bem como a ser indemnizado sempre que haja uma 

proibição ou restrição grave ao uso normalmente dado ao respetivo bem.  

O proprietário de imóvel classificado tem a obrigação de, mediante certas condições, 

assegurar o regime legal sobre acesso e visita pública, e bem assim executar as obras 

necessárias para assegurar a salvaguarda do bem após parecer prévio do organismo 

regulador. Em caso de transmissão de propriedade, o Estado e a autarquia têm direito de 

preferência sob certas condições  (Artigo 20º,21º,37º) [11]. 

 

2.4.4. Despachos 

 

Despachos relativos a procedimentos de Classificação e de ZEP. 

No DR, 2ª Série, nº 252, de 30 de Dezembro: 

 Despacho n.º 19338/2010, através do qual foi prorrogado até 31 de Dezembro de 

2011 o prazo para conclusão de diversos procedimentos relativos à classificação de 

bens imóveis em curso. 

Retificações ao Despacho n.º 19338/2010 que prorroga o prazo para conclusão dos 

procedimentos relativos à classificação de bens imóveis em curso, indicados nas listas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investiga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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anexas, organizadas de acordo com as áreas geográficas de atuação das Direções Regionais 

de Cultura. 

 Declaração de Retificação nº 121/2011 - Diário da República, 2.ª série, n.º 11, 17 

de Janeiro de 2011; 

 Declaração de Retificação nº 467/2011 - Diário da República, 2.ª serie, n.º 39, 24 

de Fevereiro de 2011. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro o IGESPAR, I.P.: 

 Divulga as decisões de abertura e de arquivamento dos procedimentos de 

classificação de bens imóveis. 

 Disponibiliza todos os diplomas (classificações de âmbito nacional) e editais 

(classificações de âmbito municipal) relativos à classificação e desclassificação de 

bens imóveis. São igualmente disponibilizadas as ligações ao Diário da República 

Eletrónico, quando existentes. 

 Disponibiliza todas portarias e outros diplomas relativos à fixação das zonas 

especiais de proteção (ZEP). São igualmente disponibilizadas as ligações 

ao Diário da República Eletrónico, quando existentes. 

 Divulga as consultas públicas relativas aos procedimentos de classificação de bens 

imóveis e de definição das zonas especiais de proteção (ZEP). 

 

2.4.5. Património 

Através da inventariação pretende-se obter um levantamento dos bens culturais existentes a 

nível nacional, com vista à respetiva identificação. Os bens classificados, bem como os que 

estejam em vias de classificação, independentemente do resultado, são obrigatoriamente 

inventariados. Só a título excecional, os bens não classificados pertencentes a pessoas 

coletivas privadas e a pessoas singulares serão incluídos no inventário sem o acordo destas. 

Os bens inventariados gozam de proteção com vista a evitar o seu perecimento ou 

degradação, a apoiar a sua conservação e a divulgar a respetiva existência. (Art.61º) [1]. 
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O património edificado no concelho de Macedo de Cavaleiros que consta no IGESPAR - 

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico é o seguinte [21]: 

Quadro 1 Património edificado no concelho de Macedo de Cavaleiros 

DESIGNAÇÃO 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

CATEGORIA DE 

PROTECÇÃO 

CATEGORIA / 

TIPOLOGIA 
Igreja de Nossa Senhora 

dos Reis, matriz de 

Lamalonga, incluindo o 

adro 

 Classificado 
Classificado como MIP - 

Monumento de Interesse 

Público 

Arquitetura 

Religiosa / Igreja 

Igreja paroquial de 

Vilarinho de 

Agrochão, incluindo a 

sua decoração de talha 

 Classificado 

Classificado como 

IIP - Imóvel de 

Interesse Público 

Arquitetura 

Religiosa / Igreja 

Igreja de Nossa 

Senhora da 

Purificação, paroquial 

de Podence 

 Classificado 

Classificado como 

MIP - Monumento de 

Interesse Público 

Arquitetura 

Religiosa / 

Igreja 

Pelourinho de Vale de 

Prados 
 Classificado 

Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse 

Público 

Arquitectura 

Civil / 

Pelourinho 

Pelourinho de Nozelos  Classificado 
Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse 

Público 

Arquitectura 

Civil / 

Pelourinho 

Pelourinho de Chacim  Classificado 
Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse 

Público 

Arquitectura 

Civil / 

Pelourinho 

Pelourinho de 

Pinhovelo 
 Classificado 

Classificado como IIP - 

Imóvel de Interesse 

Público 

Arquitectura 

Civil / 

Pelourinho 

Terronha de Pinhovelo  Classificado 
Classificado como SIP - 

Sítio de Interesse 

Público 
- 

Solar das Arcas 
Em Vias de 

Classificação 

Em Vias de Classificação 
(com Despacho de 

Abertura) 

Arquitetura 

Civil / Solar 

Fonte: IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73350/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73350/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74428/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74654/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74757/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74757/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/11531467/
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3. METODOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS 

CONSTRUTIVAS – TÉCNICAS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAIS 

3.1. Metodologia para diagnóstico de anomalias construtivas: Fases do 

processo de reabilitação 

3.1.1. Viabilidade da intervenção 

Quando se pretende realizar determinada operação de reabilitação existe um conjunto de 

aspetos que a condicionam fortemente, desde logo todos os fatores associados à pré-

existência do imóvel, ao seu valor patrimonial, ao seu estado de conservação e às restrições 

que correntemente se colocam por questões de vizinhança próxima em zonas urbanas. 

As operações de reabilitação devem iniciar-se por uma análise de viabilidade e definição 

do programa, por parte do promotor. Nas intervenções em edifícios antigos há que ter em 

atenção que é o programa que deverá ser adaptado ao edifício e não o contrário [1]. 

Os projetistas devem tomar como princípio condicionador o facto de estarem a trabalhar 

com um edifício existente que, para além desse facto, carrega em si uma parte da história 

da construção, quando não da própria História. A atitude do projetista tem de ser de 

compreensão e respeito pelo edifício e pelos seus antecedentes, aceitando que o 

envelhecimento é um fato indiscutível, mas respeitável, que obriga a precauções e cuidados 

adicionais que a delicadeza das coisas velhas impõe sempre [1].  

O conhecimento do edifício deve ser estendido à envolvente próxima da construção a 

intervencionar, em que o conceito de proximidade pode limitar-se às edificações adossadas 

ou na vizinhança ao/do objeto de intervenção ou, tendo uma abrangência mais lata [31]. 

O edifício antigo faz geralmente parte de unidades de maior dimensão, quarteirões, bairros 

ou mesmo povoações, que têm de ser respeitados no seu todo, não devendo ser 

prejudicadas por qualquer intervenção individual desgarrada, sem mérito relativo, por 

muito mérito absoluto que se lhe possa reconhecer [1]. 

Terá que haver uma justa proporção entre o esforço de conhecimento e as decisões que 

esse conhecimento vai permitir tomar. As ações de pesquisa documental, levantamento, 

reconhecimentos, ensaios e todas as demais tarefas necessárias a um adequado diagnóstico, 
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consomem tempo e têm custos associados, ficando sempre um conjunto de incertezas, que 

por vezes só a intervenção física poderá esclarecer. Em função do processo de tomada de 

decisão é sensato, na maior parte das situações, equacionar uma abordagem faseada da 

informação a obter. 

Para se decidir promover uma operação de reabilitação é necessário avaliar a sua 

viabilidade sendo ponderados os aspetos de exequibilidade no tempo, no espaço, financeira 

e técnica [31]. 

As questões relacionadas com a viabilidade técnica do empreendimento relacionam-se com 

o terreno e suas características, bem como com o urbanismo, regulamentos e legislação.  

A viabilidade económica das operações de reabilitação encontra-se relacionada 

diretamente com a viabilidade técnica, nomeadamente com os custos que a análise da 

mesma terá [37]. 

Importa ter noção que a margem de incerteza associada a uma intervenção de reabilitação 

será maior ou menor dependendo da qualidade do estudo prévio (estudo de diagnóstico) e 

posterior projeto de execução. A deficiência destes estudos e projetos traduz-se em 

sobrecustos por trabalhos não previstos, provocando interferência na gestão da própria obra 

[31]. 

Quanto mais detalhada for esta análise, menor será a probabilidade de no decorrer da 

empreitada surgirem surpresas não desejáveis.  

O custo de preparação do terreno deve ser tido em conta, não esquecendo aspetos como 

eventuais demolições, desmatação, decapagem, movimentação de terras ou consolidação 

do solo. Devem ser previstos todos os custos do estaleiro e construção propriamente dita. 

Não devem ser esquecidos os custos necessários ao arranjo dos espaços exteriores. Antes 

de se iniciar a conceção do projeto devem ser efetuados estudos quer a nível geológico, 

geotécnico e topográfico. Estes estudos são fundamentais para o sucesso do projeto, pelo 

que não devem ser preteridos e os seus custos devem ser tidos em conta [37]. 

Mas quando se trata de reabilitação de edifícios antigos, para além da valorização tangível 

do imóvel, temos uma valorização intangível por preservação de valores de ordem artística, 

cultural ou histórica. Por outro lado, a reabilitação é fundamental para um desenvolvimento 

sustentável, reutilizando o construído na perspetiva de poupar recursos e energia [31]. 
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Na reabilitação de edifícios antigos é maior a dificuldade em assegurar algumas das 

exigências atuais, sendo mesmo em algumas situações impossível, ou apenas possível a 

custos proibitivos.  

 

3.1.2. Diagnóstico 

Quando se avalia a necessidade de intervir num edifício antigo, coloca-se a questão de 

intervir no edifício repondo a qualidade inicial, ou efetuar obras que permitam melhorar as 

suas condições de funcionamento, adequando-o às exigências de conforto e qualidade [31]. 

O diagnóstico deve caracterizar da forma mais detalhada possível a construção existente, 

detetar as suas patologias, suas causas e definir em que estado de conservação é que a 

mesma se encontra. O diagnóstico técnico do edifício a reabilitar deve ser o mais exaustivo 

possível e englobar o maior número de elementos, de modo a que os resultados do mesmo 

sejam os mais próximos possíveis da realidade. Só assim, após um diagnóstico completo 

do estado da estrutura, instalações técnicas, acabamentos e outros reconhecimentos do 

local é que se poderá ter uma ideia aproximada do edifício a reabilitar e planear os 

trabalhos e proceder a uma estimativa dos custos mais próxima da realidade [37]. 

Para garantir uma análise detalhada e clara da necessidade e âmbito da intervenção, é 

fundamental que o Estudo de Diagnóstico (que pode ser entendido como o estudo prévio) 

seja realizado por técnicos experientes, familiarizados com as diversas técnicas tradicionais 

de construção, no que respeita aos materiais e ao seu comportamento ao longo do tempo 

[31]. 

É evidente que cada caso é particular, mas de uma forma geral deve ser utilizada a 

metodologia seguinte [31]: 

1. Pesquisa histórica de forma a ser identificada a funcionalidade presente e passada 

da construção. O conhecimento da data de construção, dos critérios de projeto 

inicial (quando disponíveis) e da história de eventuais intervenções ou alterações 

ocorridas no passado, assim como das técnicas e características dos materiais 

usados, pode ser de grande utilidade para a interpretação do comportamento da 

envolvente para a definição de pesquisas adicionais de maior especificidade; 
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2. Recolha e análise da informação escrita e desenhada disponível. No caso dos 

edifícios antigos, os proprietários nem sempre dispõem de peças desenhadas ou 

escritas que permitam uma caracterização dos elementos construtivos. Será 

necessário recorrer a arquivos e às entidades licenciadoras para obter este tipo de 

informação. Com frequência, pode justificar-se efetuar um levantamento 

arquitetónico exaustivo da envolvente do edifício em análise, complementado (ou 

baseado) em levantamentos com meios topográficos tradicionais ou com técnicas 

fotogramétricas e no levantamento fotográfico do edifício; 

3. Visitas ao interior do edifício para efetuar o levantamento exaustivo do seu estado 

de degradação, recorrendo numa primeira abordagem ao registo fotográfico; 

4. Visitas ao exterior do edifício para observação do estado de degradação e 

condições da envolvente; 

5. Avaliar a necessidade de implementação de um plano de monitorização do edifício 

que permita, por exemplo, quantificar a existência de movimentos ativos na 

estrutura; 

6. Definição de eventuais sondagens, ensaios ou medidas a realizar para 

caracterização dos materiais e da configuração dos diversos elementos construtivos, 

em termos mecânicos, físicos e de comportamento da própria estrutura, incluindo as 

fundações, e para a avaliação das condições de conforto e qualidade do ar da 

ambiência interior, recorrendo por exemplo ao registo de condições higrotérmicas. 

Os ensaios ou medidas podem ser realizados em laboratório sobre amostras 

recolhidas para análise, ou “in situ” mediante a utilização de técnicas não 

destrutivas (ou ligeiramente destrutivas). Os ensaios estáticos ou dinâmicos 

envolvendo a construção no seu todo, ou em partes, são destinados a validar o seu 

comportamento estrutural, quer em termos das suas prestações em serviço (ensaios 

de carga) quer em termos de resultados comparativos para calibração do modelo 

estrutural (ensaios dinâmicos de identificação modal) [31]. 

A concertação destas ações de inspeção e levantamento devem permitir elaborar um 

diagnóstico que sustente devidamente as ações de intervenção sobre o edifício. Estas ações 

poderão ser: reabilitação, restauro ou, em caso extremo, de substituição ou demolição de 

elementos, ou ainda a necessidade de estabelecer novas medidas de apoio ao diagnóstico. 
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O estudo de diagnóstico, como se verifica, é complexo e resulta da combinação de vários 

fatores distintos de análise, pelo que deverá ser executado por uma equipa multidisciplinar 

com experiência e qualificação adequada nos domínios da patologia e reabilitação de 

edifícios. 

Dependendo, do maior ou menor grau de intervenção no edifício e do seu valor, quer como 

entidade isolada, quer como elemento integrante e um conjunto mais vasto de edifícios, os 

procedimentos a incluir na inspeção e diagnóstico serão doseados pela equipa projetista. A 

informação obtida deve ser devidamente sistematizada para facilitar a sua consulta e 

compreensão sendo traduzida num documento escrito com seguinte estrutura: 

1. Introdução; 

2. Localização e descrição do edifício; 

3. Descrição dos elementos construtivos em análise; 

4. Sondagens, medidas e ensaios; 

5. Caracterização do estado de degradação e identificação das anomalias; 

6. Causas prováveis das anomalias; 

7. Metodologia proposta para os trabalhos de reabilitação; 

8. Estimativas de custos; 

9. Conclusão. 

 

3.1.3. Definição da estratégia 

Perante o estudo de diagnósticos, o Dono-de-obra fica a conhecer as necessidades de 

intervenção global no edifício, as possíveis soluções de reparação e a estimativa de custo 

unitário dos trabalhos de reabilitação, o que lhe permitirá definir uma estratégia de 

intervenção. Deve referir-se que diferentes soluções têm custo e durabilidade diferentes, 

pelo que será imprescindível o Dono-de-obra efetuar, convenientemente, a avaliação 

técnico-económica [31]. 
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O Dono-de-obra deve fornecer um Programa Preliminar ao projetista. De um modo 

sucinto, este deve apresentar todas as características orgânicas e funcionais, os objetivos a 

que se destina e definir prazos e custos da execução da obra [37]. 

Em certos edifícios é necessário dar especial importância à exigência de qualidade, 

sobretudo quando se tratam de edifícios considerados de grande valor patrimonial. Essa 

qualidade terá de passar [31]: 

 pela garantia da autenticidade; 

 pela necessidade de durabilidade, uma vez que se espera que o tempo de vida de 

uma construção antiga seja bastante maior do que o de uma construção corrente; 

 pela exigência de compatibilidade e reversibilidade, na perspetiva de que a não 

compatibilidade material trará degradação e danos a curto prazo e que a 

reversibilidade deixará aberta a possibilidade de no futuro se alterar a solução 

implementada; 

 pela análise económica que deverá em certos casos ter em atenção o valor 

patrimonial intangível do(s) imóvel(eis), parcela dificilmente quantificável, mas 

que deverá ser contabilizada na análise económica do mesmo. Um edifício vale 

pelo que representa para um povo ou para uma cultura, e não só pelo somatório de 

valor parcelar atribuído ao terreno, ao imóvel, ao tipo de ocupação, etc. 

 

3.1.4. Projeto de Execução 

Depois de definida a estratégia de intervenção, deve proceder-se à elaboração do Projeto de 

Execução. Nos casos em que a intervenção planeada seja muito complexa e intrusiva, 

poderá ser necessário considerar a realização de um Anteprojeto ou Projeto Base. Neste 

contexto, também a revisão de projeto não deverá ser descurada [31]. 
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Figura 1. Síntese dos Estudos e Projetos 

Fonte: Rocha, Bernardo. Metodologia de gestão de operações de reabilitação de edifícios recentes. 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP. Julho de 2008, pp.9. 

 

 

É regra, que o Projeto deverá ser constituído por um conjunto de peças escritas e 

desenhadas que descrevem de forma detalhada os diversos trabalhos necessários para a 

reabilitação do edifício. Deve tratar-se de um projeto global integrado, em que claramente 

sejam articulados os diferentes projetos parcelares. O sucesso da reabilitação dependerá 

muito da qualidade e especificidade dos desenhos de pormenor, que são de difícil 

elaboração. 

A parte escrita deve conter uma memória descritiva integrada, referente aos diferentes 

projetos parcelares, que fundamente as opções do projeto (resultados de simulação 

numérica, ensaios e sondagens realizados e sua interpretação, etc.). O caderno de encargos 

deve ser exigencial e não prescrito e deve existir uma relação unívoca entre as Condições 

Técnicas Especiais e o Mapa de Trabalhos e Quantidades [31]. 

Por fim, o Projeto de Execução deverá ser aprovado pelo dono de obra. 
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3.1.5. Análise técnico-económica de proposta 

O recurso a uma empresa especializada em reabilitação será fundamental para o sucesso da 

intervenção. É indispensável obter propostas de várias empresas, pois, em regra, verifica-se 

uma grande variabilidade de custos para o mesmo trabalho. É frequente encontrar 

variações de preço muito significativas, o que apenas se pode justificar por deficiências na 

especificação dos trabalhos, desconhecimento da tecnologia proposta por parte do 

empreiteiro ou, simplesmente, por não existir um número suficiente de empresas 

especializadas no domínio da reabilitação e o mercado ser relativamente pequeno. 

A análise técnico-económica das propostas, por parte do projetista ou do 

gestor/coordenador do projeto, tem os seguintes objetivos essenciais [31]: 

 Avaliar a proposta elaborada pelo empreiteiro do ponto de vista processual; 

 Efetuar uma análise comparativa detalhada dos preços unitários de forma a detetar 

preços aberrantes; 

 Analisar as situações para as quais os empreiteiros não respondam ao Mapa de 

Trabalhos e Quantidades e Caderno de Encargos; 

 Estudar eventuais alternativas apresentadas, colocando todos os concorrentes em 

igualdade de circunstâncias; 

 Avaliar a capacidade técnica das diferentes empresas, nomeadamente a experiência 

em trabalhos de índole semelhante; 

 Fazer a análise comparativa dos produtos propostos pelas empresas para a execução 

dos trabalhos de reparação, tendo em atenção que os cadernos de encargos devem 

ser exigenciais e não prescritos; 

 Elaborar uma análise multicritério (preço, experiência, prazos, garantias, etc.) que 

permita ordenar (do ponto de vista técnico e financeiro) as propostas. 

 

3.1.6. Execução da obra 

A execução da obra constitui o ponto culminante de todo o processo e exige um 

acompanhamento intenso por parte do projetista. Devido à especificidade dos trabalhos de 
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reabilitação, por muito cuidadosa e exaustiva que tenha sido a realização do estudo de 

Diagnóstico e do Projeto de Execução, haverá sempre um lugar a pequenas imprecisões, 

ajustes e adaptações a introduzir em obra. Apenas o acompanhamento permanente poderá 

evitar alguns erros de execução, cuja simples reparação tem sempre custos elevados. O 

recurso a uma equipa que efetue a fiscalização (controle técnico-financeiro dos trabalhos) é 

importante para o sucesso da obra. 

Após a conclusão da obra, será efetuada uma vistoria completa aos trabalhos realizados e 

elaborado um auto de receção, o empreiteiro fará a entrega das peças desenhadas incluindo 

as alterações executadas em obra (telas finais) e das garantias fornecidas pelos diferentes 

fabricantes e fornecedores. A partir do auto de receção provisória dá-se início à contagem 

do prazo de garantia [31]. 

 

3.2. Técnicas de inspeção de anomalias estruturais e não estruturais 

3.2.1. Comportamento Estrutural do Edifício 

Antes de propor qualquer medida de intervenção numa estrutura existente, há que elaborar 

um diagnóstico cuidado. É imprescindível realizar um levantamento arquitetónico e 

estrutural minucioso e que inclua um rigoroso reconhecimento visual exterior (no caso em 

estudo: levantamento fotográfico) e alguns ensaios que permitam avaliar com segurança o 

estado da estrutura. 

Esta abordagem inicial possibilita um primeiro juízo sobre o estado de conservação das 

estruturas em geral e daí partir para uma avaliação mais pormenorizada dos diversos 

elementos estruturais em madeira presentes no edifício. 
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3.2.1.1. Comportamento de Estruturas em Madeira 

A inspeção visual é o principal método de inspeção e diagnóstico para estruturas de 

madeira, consistindo em examinar diretamente, e a uma distância relativamente pequena, o 

elemento em causa, em toda a sua extensão, observando e registando todos os sinais 

indicadores de anomalias, defeitos, ataques, coadjuvada com instrumentos simples de 

análise (faca do mato, formão, etc.) em zonas não diretamente visíveis. Para uma inspeção 

visual eficaz deve melhorar-se ao máximo as condições preliminares de acesso, limpeza, 

iluminação e disponibilização de elementos gráficos [30]. 

 

3.2.1.1.1. Técnicas de Inspeção Corrente 

Para uma correta inspeção do edifício deve aceder-se ao local com roupas confortáveis e 

com o corpo devidamente protegido, munindo-se preferencialmente de: [29] 

 Caderno e lápis para tirar notas e fazer esquissos; 

 Lanterna ou foco de luz; 

 Medidor de humidade – humidímetro/termohigrómetro; 

 Lupa e espelhos refletores; 

 Martelo com cabeça larga; 

 Punção, chave de parafusos e formão; 

 Berbequim elétrico; 

 Pincéis e brochas para limpar a madeira; 

 Máquina fotográfica; 

 Equipamentos de proteção individual (óculos, máscara de pó, capacete…) 

 Outras ferramentas como por exemplo um pé-de-cabra (para criar acesso às peças); 

 Andaimes e escadas de acesso seguros. 
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a) Identificação da espécie lenhosa  

Qualquer característica de um elemento de madeira depende da espécie lenhosa a que 

pertence. Deste modo é indispensável identificar a espécie a que pertence determinado 

elemento, pois não são raros os casos em que numa estrutura coexistem diferentes 

espécies. Em determinadas tipologias construtivas é comum utilizar-se espécies lenhosas 

tendo em linha de conta o tipo de esforços que solicitam os elementos: um caso que se 

encontra frequentemente nas construções antigas monumentais é a utilização de Folhosas 

de elevada massa volúmica (Castanho, Carvalho, Olmo) nas linhas das asnas de cobertura 

(fortemente solicitadas à compressão transversal) enquanto as cordas e pendurais 

(solicitados sobretudo na direção longitudinal) são realizados em madeira de Abeto, com 

menor resistência e massa volúmica do que as espécies anteriormente mencionadas. 

A identificação da espécie lenhosa pode ser uma tarefa complexa, exigindo conhecimento 

anatómico da madeira e das técnicas de reconhecimento macroscópico e microscópico 

(estas últimas só possíveis através da formação especifica e/ou da prática laboratorial) [30].  

 

b) Avaliação dos defeitos e características naturais da madeira  

Normalmente a presença de defeitos pode ser revelada através da observação cuidada da 

superfície externa dos elementos, e se necessário com o eventual auxílio de uma lâmina 

afiada. A superfície dos elementos deve permanecer limpa e sempre que possível lisa, para 

que se possa realizar a identificação de características/defeitos tais como: a inclinação do 

fio, nós, a variação de cor entre cerne e borne, empenos, a alteração cromática das 

superfícies devido ao ataque de fungos, as galerias de insetos, entre outros [30]. 

 

c) Presença de Fungos  

Podem distinguir-se dois grupos distintos de fungos [30]: 

 Fungos cromogéneos e bolores – desenvolvem-se em madeira com teor em água 

superior a 25-30%, provocando colorações em tons de azul e outras. Não originam 

degradação significativa de resistência da madeira, visto alimentarem-se apenas de 

substâncias contidas no interior das células lenhosas; 
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 Fungos de podridão (ou lenhívoros) – alimentam-se diretamente da parede 

celular, destruindo-a. As podridões são facilmente identificáveis pela perda de peso 

e de resistência da madeira, acompanhada por mudanças de coloração e aspeto. O 

ataque destes fungos só ocorre para valores de humidade acima de 20%.   

 

 

Quadro 2. Resumo das principais características de cada um dos tipos de podridão que degradam as 

estruturas de madeira. 

Tipo de fungo Exemplo/Classe Breve caracterização dos danos Ação 

Fungos 

Cromogéneos 

e Bolores 

Ceratostomella 

/Ascomicetos 

- Coloram a madeira 

- Atacam apenas as zonas mais 

superficiais 

Não 

destrutiva 

Podridão 

Branda 

Cephalosporium 

/Ascomicetos 

- Atacam madeira muito húmida 

(molhada) e sem ventilação 

- Amolece superficialmente a 

madeira 

Não 

destrutiva 

Podridão 

Branca ou 

Fibrosa 

Polystictus 

Versicolor F. 

/Basidiomicetos 

- Alimentam-se de lenhinha 

- Madeira desfaz-se em fios sob a 

ação mecânica 

Destrutiva 

Podridão 

Castanha 

ou Cúbica 

Serpula Lacrymans 

G. 

/Basidiomicetos 

- Alimentam-se da celulose e 

hemicelulose 

- Madeira fica castanha 

- Madeira desfaz-se facilmente 

em pó 

Destrutiva 

Nota: Em geral todos os fungos necessitam de ambiente húmido (que provoca na 

madeira teores de água superiores a 20%, atacam mais facilmente o borne do que o cerne 

e têm ações muito variáveis sobre a madeira, dependendo da respetiva durabilidade 

natural. 

Fonte: Faria, José Amorim. Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos – Capítulo 5.3: 

Comportamento de Estruturas em Madeira. Ordem dos Engenheiros Região Norte, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, pp. 153 

 

 

A identificação de zonas potencialmente alvo de ataque, ou que no passado já tenham sido 

atacadas por fungos, pode ser efetuada com base no seguinte duplo critério: 

Zonas críticas – em muitos casos as zonas críticas correspondem às situações de detalhes 

construtivos que favorecem a acumulação de humidade. Um exemplo típico é o dos apoios 
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de uma viga de pavimento numa parede resistente exterior, que favorece fenómenos como 

o da infiltração de água das chuvas e/ou formação e acumulação de condensações por 

ventilação insuficiente; 

Alteração cromática – manchas, “sujidades” ou outras alterações cromáticas da madeira, se 

persistirem, mesmo depois de uma limpeza superficial dos elementos, são provavelmente 

indícios de um ataque no passado. 

 

d) Ataque de insetos xilófagos  

No que respeita a insetos xilófagos, é necessário distinguir à partida os seguintes: 

 Insetos de ciclo larvar (carunchos) – atacam preferencialmente a madeira seca e 

são as larvas que provocam a sua destruição, abrindo galerias na madeira conforme 

se alimentam. Após a metamorfose, o inseto no estado adulto abandona a madeira 

através do orifício de saída, tem existência curta, atuando apenas no sentido da 

reprodução e dispersão da espécie, dando-se a infestação de outras madeiras pela 

deposição de ovos no seu interior [30]. Os insetos mais correntes em Portugal são o 

caruncho corrente (Anobium Punctatum De Geer), o caruncho grande (Hylotrupes 

bajulus l.), a traça (Lyctus brunneus Steph) e o gorgulho (Pselactus spadiz H.) [29]. 

O caruncho ataca a madeira nova mas dada uma certa probabilidade de infestação e 

lento desenvolvimento, devido ao seu longo ciclo de vida, o caruncho está mais 

associado a edifícios antigos, conhecido pelo caruncho do mobiliário. No entanto 

existem inúmeras espécies de carunchos, dos quais alguns estão representados no 

quadro seguinte [35]: 
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Quadro 3. Insetos perfuradores da madeira mais comuns 

Nome 
Anobium 

punctatum 

Xestobium 

rufovillosum 
Lyctus spp. 

Hylotrupes 

bajulus 

Carunchos 

Adultos 

 
 

 

 

Tamanho do 

caruncho 
2-6mm 6-8mm 6mm 

10-20mm 

Tipos de 

madeira atacada 

Madeiras de 

folhosas e de 

resinosas, 

incluindo 

contraplacado 

Madeiras de 

folhosas, por 

vezes madeiras de 

resinosas 

Borne de certas 

madeiras de 

folhosas 

Borne de madeiras 

de resinosas 

geralmente 

madeiras das 

coberturas 

Ciclos de vida 

completo 
2 ou mais anos 

Geralmente 4-5 

anos, podendo ir 

até aos 10 anos 

1-2 anos ou 

menos, em 

construções 

aquecidas 

3-11 anos ou mais 

Duração do 

período de pupa 
4-8 semanas  2-4 semanas Até 1mês 

Cerca de 3 semanas 

Aparecimento 

de adultos 
Maio-Setembro Março-Junho Maio-Setembro 

Julho-Setembro 

Tamanho do 

buraco de saída 
2mm 3mm 2mm 6-10mm 

Pó do furo 
Em forma 

grosseira de ovo 

Partículas 

arredondadas  
Pó fino 

Cilindros pequenos 

e compactos e pó 

fino 

Número de ovos 

postos 

Geralmente 20-

40, até 80 
40-70 ou mais 70-220 

Até 200 

Incubação 4-5 semanas 2-8 semanas 2-3 semanas 
2 ou mais semanas 

Fonte: Os Inimigos da Madeira. Brochura da Cuprinol, Robbialac, Original de Sisley, Claude. Traduzido pela 

Robbialac. 

 

O ataque destes insetos perfuradores da madeira consegue distinguir-se facilmente de 

outras formas de deterioração através dos buracos feitos na superfícies e dos túneis 

(galerias) feitos pelas larvas. São as larvas que provocam os danos e não os carunchos 

adultos. 
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Insetos sociais (térmitas e formigas) – são insetos sociais que vivem em geral no solo, em 

colónias, e pertencem à ordem Isoptera. Atacam madeira preferencialmente húmida e em 

contacto com o solo, utilizando-a como alimento e como abrigo. A dimensão e a forma dos 

orifícios, a presença e o tipo de serrim e a presença de espécies simbióticas, são 

características importantes que permitem identificar o tipo de ataque, a sua evolução e 

perigosidade. Se com os fungos é fácil associar a atividade do ataque à humidade da 

madeira (madeira húmida - ataque ativo; madeira seca - ataque inativo), com os insetos 

torna-se tarefa complicada verificar se o ataque está ativo ou extinto. Um indicador útil 

pode ser baseado em fatores indicativos da presença de insetos nas várias fases do ciclo 

larvar [30]. Os mais perigosos para a madeira, em Portugal, são as térmitas subterrâneas. 

Podem atingir 6 ou mais metros de profundidade, fogem da luz e avançam em galerias 

escavadas na terra e nas alvenarias. Deixam a madeira com aspeto folheado com galerias, 

podendo o exterior da peças apresentar bom aspeto [29]. 

 

3.2.1.1.2. Técnicas de Inspeção – Ensaios Não Destrutivos (NDT) 

Feito o diagnóstico, importa avaliar a extensão da zona afetada e estimar o nível de dano, 

no sentido de definir a estratégia de reabilitação a adotar. 

Existem atualmente inúmeros equipamentos que permitem avaliar, de uma forma expedita 

e pouco intrusiva, o estado de conservação dos elementos estruturais de madeira e 

inclusivamente chegar à obtenção de valores de características físicas ou mecânicas do 

material [33]. Faz-se em seguida uma breve descrição dos equipamentos utilizados nos 

ensaios não destrutivos (NDT), efetuados no presente caso de estudo. 

a) Martelo, formão e humidímetro 

Aliada a uma inspeção visual, a utilização de instrumentos pode auxiliar no diagnóstico de 

deteriorações na madeira.  

O martelo e o formão são instrumentos simples que permitem avaliar de uma forma 

expedita a existência de danos nos elementos estruturais de madeira. Através da 

comparação entre o som originado pelo embate de um martelo numa peça de madeira sã e 

numa deteriorada, é possível perceber a existência de partes degradadas (vazios, fendas, 

etc.) [33]. 
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Cavalcante (1982) explica que “um martelo pode ser utilizado e se, a batida resultar em 

um som claro e característico, a madeira encontra-se em bom estado. Por outro lado, um 

som surdo indica deterioração ou humidade em excesso.” [24]. 

Por sua vez, com a utilização do formão é possível perceber a dureza superficial da 

madeira, avaliando, de uma forma expedita, a sua integridade. 

O humidímetro permite obter o valor do teor de humidade da madeira, contribuindo assim 

para a perceção do potencial de ataques de agentes bióticos. Um teor de humidade elevado 

será revelador de uma deficiência na impermeabilização de fachadas ou coberturas. Desta 

forma, através de leituras periódicas com o humidímetro, é possível atuar de forma a 

eliminar entradas de água [33]. 

 

3.2.2. Comportamento Higrotérmico do Edifício 

3.2.2.1. Mecanismos que condicionam a transferência de humidade 

A humidade é frequentemente o problema mais visível e um dos mais graves, pois [38]: 

 Afeta a durabilidade; 

 Acelera todos os outros mecanismos de degradação: estrutural, sais, biológicos, 

entre outros; 

 Afeta a salubridade do ambiente interior; 

 Afeta o aspeto, reduzindo o valor do edifício ou monumento. 

Os mecanismos que condicionam o transporte da humidade em elementos de construção 

são complexos. A difusão e os movimentos convectivos condicionam o transporte em fase 

de vapor, enquanto a capilaridade, a gravidade e o efeito do gradiente de pressão controlam 

a transferência de humidade em fase líquida. 

Na prática, o transporte em fase líquida e em fase de vapor ocorre em simultâneo e 

depende das condições de temperatura, humidade relativa, precipitação, radiação solar e 

pressão do vento das ambiências (que definem as condições fronteira) e das características 

dos materiais. 
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Do ponto de vista físico considera-se que há três mecanismos fundamentais de fixação de 

humidade: higroscopicidade, condensação e capilaridade. Estes três mecanismos permitem 

explicar, na generalidade dos casos, a variação do teor de humidade no interior dos 

materiais de construção com estrutura porosa [32]. 

 

3.2.2.1.1. Higroscopicidade  

Os materiais de construção podem ser classificados em dois grandes grupos: 

 Materiais higroscópicos: quando a quantidade de água fixada por adsorção é 

relativamente importante (como o betão celular e a madeira); 

 Materiais não higroscópicos: quando a massa dos materiais é praticamente 

constante qualquer que seja a humidade relativa da ambiência onde se encontrem 

(como o barro vermelho). 

 

Os materiais correntemente usados em Engenharia Civil são higroscópicos, isto é, quando 

são colocados numa ambiência em que a humidade relativa varia, o seu teor de humidade 

também varia [32].  
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Legenda: 

w – teor de humidade;  

wmáx – teor de humidade 

máximo; 

wcr – teor de humidade 

crítico;  

HR – humidade 

relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freitas, V. P.; Ramos, N.; Barreira, E.; Guimarães, A. S. Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação 

de Edifícios Antigos – Cap. 5.50: “Comportamento Higrométrico”. OERN/FEUP; 2012; pp. 193. 

 

O fenómeno representado graficamente é atribuído às forças intermoleculares ou de Van 

der Waals que atuam na interface sólido-fluído, no interior dos poros. A humidade relativa 

define-se como sendo o quociente entre a pressão de vapor existente e a pressão de 

saturação      
 

  
  , para uma dada temperatura. 

Numa primeira fase ocorre a fixação de uma camada de moléculas de água na superfície 

interior dos poros (adsorção monomolecular), a que e segue, numa segunda fase, a 

deposição de várias camadas de moléculas (adsorção plurimolecular). Quando o diâmetro 

dos poros é suficientemente pequeno há junção das camadas plurimoleculares 

(condensação capilar) sendo este fenómeno descrito pela teoria de Kelvin [32]. 

 

3.2.2.1.2. Capilaridade  

A capilaridade ocorre quando um material poroso é posto em contacto com água em fase 

liquida. A capilaridade resulta de propriedades particulares de humidificação dos grãos 

Gráfico 1. Curva Higroscópica 
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sólidos, gerando-se a formação de interfaces curvas entre o fluido (água) e o ar contido no 

interior dos poros. 

Na interface líquido-gás estabelece-se um gradiente de pressões designado por pressão 

capilar que é função da temperatura e do teor de humidade. 

O desenvolvimento da curva de pressão capilar (sucção) depende da lei de distribuição, do 

raio dos poros e da sua variação. A sucção é tanto menor quanto maior for o teor de 

humidade e anula-se para um teor de humidade igual ao teor de humidade máximo [32]. 

 

3.2.2.1.3. Condensação  

De acordo com a teoria da difusão de vapor proposta por Glaser, qualquer que seja o ponto 

no interior do elemento de construção, a pressão de vapor (P) tem de ser necessariamente 

menor ou igual à pressão de saturação (Ps). Quando a pressão é igual à pressão de 

saturação ocorrem condensações, isto é, o transporte que se fazia em fase vapor gera o 

aparecimento de uma fase líquida [32]. 

 

 

3.2.2.2. Formas de manifestação da humidade  

Qualquer intervenção para retirar a humidade de um edifício antigo, passa primeiramente 

pela identificação do tipo de humidade a combater [32]. O conhecimento das diferentes 

formas de manifestação da humidade é um dado essencial para a elaboração de um correto 

diagnóstico, que permita identificar claramente as causas que estão na base dos problemas 

e propor metodologias adequadas para os trabalhos de reparação. Na prática não há, 

normalmente, uma manifestação isolada mas sim a sobreposição de uma ou várias formas 

de manifestação distintas. No entanto, podem-se dividir as diferentes formas de 

manifestação de humidade do seguinte modo: 
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Quadro 4. Diferentes formas de manifestação de humidade 

Higroscopicidade dos materiais Fase vapor 

Condensações superficiais Fase vapor/Fase líquida 

Condensações internas Fase vapor/Fase líquida 

Humidade de construção Fase vapor/Fase líquida 

Humidade acidental Fase líquida 

Fugas nas canalizações Fase líquida 

Humidade ascensional Fase líquida 

Adaptado de: Freitas, V. P.; Ramos, N.; Barreira; E.; Guimarães, A. S. - Manual de Apoio ao Projeto de 

Reabilitação de Edifícios Antigos – Cap. 5.50: “Comportamento Higrométrico”. OERN/FEUP, 2012; pp. 

194. 

 

 Higroscopicidade dos materiais  

A higroscopicidade dos materiais traduz o comportamento higroscópico dos materiais, que 

é caracterizado pela capacidade de fixar moléculas de água por adsorção e de as restituir ao 

ambiente em que se encontra, em função das variações da humidade relativa do mesmo 

[36]. 

 

 Condensações 

Os sinais mais comuns de condensação são, por natureza, orvalho e nevoeiro, e nos 

edifícios (e mesmo nos automóveis), a condensação nas janelas.  

A estas finas gotas de água que formam névoas e vapores a partir da passagem para o 

estado líquido, do vapor de água contido no ar, dá-se o nome de condensação. 

Este fenómeno é uma das fontes mais comuns de humidade em edifícios particularmente 

edifícios de uso residencial [32]. 

Condensações superficiais [32]: a uma dada temperatura o ar não pode conter uma 

quantidade de vapor de água superior à saturação. No inverno, a face interior dos 



Capítulo 3. Metodologia para diagnóstico de anomalias construtivas 

Técnicas de inspeção Estruturais 

53 

 

elementos de construção está a uma temperatura ( si) inferior à temperatura do ar interior 

( i). A expressão seguinte traduz a fórmula de cálculo da temperatura superficial interior.  

                       

    – Temperatura superficial interior, ºC 

   – Temperatura interior, ºC 

U – Coeficiente de transmissão térmica, W/m
2
.ºC 

    – Resistência superficial interior, (m
2
.ºC) /W 

   – Temperatura exterior, ºC 

 

Conhecida a temperatura interior e a humidade relativa interior é possível caracterizar a 

pressão parcial de vapor interior e determinar, através do diagrama psicométrico, a 

temperatura de saturação (temperatura de ponto de orvalho) correspondente     ). Para 

que não haja lugar a condensações deve verificar-se a seguinte relação        . 

Condensações internas [36]: Quando as condensações não ocorrem na superfície dos 

elementos de construção designam-se por condensações internas. Num dado ponto de um 

elemento de construção, sempre que a pressão parcial do vapor de água iguala a pressão de 

saturação, correspondente à temperatura nesse ponto, ocorrem condensações no interior do 

elemento. Assim, o transporte que se fazia em fase de vapor gera aparecimento de água 

líquida.  

As condensações internas podem condicionar a durabilidade dos elementos de construção, 

contribuir para o agravamento das condensações superficiais e serem a causa de um 

conjunto de anomalias/patologias. 

Entre as causas da humidade de condensação, tem-se na primeira posição a produção de 

vapor e a falta de aquecimento. Em seguida, a contenção de ar, cuja sua incidência aparece 

no diagrama de Mollier, e é muitas vezes o resultado da humidade de condensação [36].  

Não é de estranhar, portanto, que as manifestações de humidade de condensação apareçam 

por prioridade, nas áreas com água (cozinhas e casa de banho) onde existe generosamente 

vapor de água; nos quartos menos aquecidos ou não, em que o aquecimento é intermitente; 
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em áreas onde o ar é fechado, como adegas ou onde foram fechados os orifícios, ou partes 

das instalações em que o fluxo de ar é difícil, por exemplo, um canto de sala; as paredes 

"frias", como o vidro ou certos pontos do edifício [32].  

 

 Humidade de construção  

Durante o período de execução das obras, grandes quantidades de água são introduzidas 

nos materiais, proveniente do processo de execução ou resultantes da precipitação que 

possa ocorrer durante a construção. Numa primeira fase ocorrerá a evaporação rápida da 

água superficial, numa segunda fase, mais lenta, ocorrerá a evaporação da água contida nos 

poros de maiores dimensões e finalmente numa terceira fase, muito lenta, que poderá durar 

vários anos, ocorrerá a evaporação da água contida nos poros de menores dimensões.  

Na reabilitação de edifícios antigos é necessário ter especial cuidado com as intervenções 

em que seja utilizada grande quantidade de água, pois os elementos existentes (madeira, 

pedra, cal e gesso) têm a capacidade de absorver rapidamente essa água que pode levar ao 

aparecimento de anomalias e pôr em causa o seu desempenho [36]. 

 

 Infiltrações 

Os princípios da arte de bem-construir, requerem paredes e muros à prova de água para os 

novos edifícios (salvo acidentes), porém isso não acontece, por causa da chuva (ou neve) 

em alguns elementos dos edifícios antigos.  

Este defeito pode resultar de uma falha ou de origem (projeto deficiente ou trabalho de 

desenvolvimento defeituoso), ou mesmo de uma mudança no ambiente em torno do 

edifício, à sua exposição às intempéries e ainda a uma falta de manutenção (não-

substituição de um gesso dilapidado por exemplo) [32]. 

As infiltrações resultam da absorção de água por capilaridade através dos materiais porosos 

ou pela percolação através de zonas fissuradas, sendo a sua ocorrência facilitada pela 

existência de fissuras, deficiente ligação das caixilharias com a fachada, aplicação de 

materiais com coeficientes de absorção de água muito elevados, etc. [36]. 
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Os edifícios antigos apresentam muitas lacunas que podem propiciar infiltrações, são elas: 

 As fissuras nas paredes de alvenaria. Geralmente surgem pelos movimentos 

sofridos pelo edifício através dos tempos. As suas causas podem ser muito diversas, 

podem ter surgido aquando do tempo de construção, por exemplo, durante o 

carregamento do edifício (em seguida tratando com fissuras inertes), ou, pelo 

contrário, ser de origem muito mais recente, resultantes de obras em torno do 

edifício, como uma estrada na proximidade. Em todos os casos, as fissuras 

permitem que a água penetre na alvenaria e provoque danos [36]; A localização das 

infiltrações com origem em fissuras nem sempre é exata. Pois a água migra para o 

interior da alvenaria reaparecendo por vezes, bastante longe do ponto de penetração 

[36]. 

 Defeitos de ligação entre os vários materiais de construção. Esses defeitos são 

encontrados na maioria das vezes entre a estrutura de madeira e a alvenaria (gesso, 

barro misturado com entulho, tijolos, pedras...) ou entre a horizontal e vertical de 

laços de alvenaria (geralmente de pedra) e resto das paredes (feitas de materiais de 

qualidade inferior) [36]. 

 Degradação das juntas de argamassa. Esta degradação pode resultar da porosidade 

excessiva devido a uma má composição da argamassa, ou a um desprendimento do 

revestimento da superfície. Em ambos os casos, a penetração da água da chuva é 

incentivada e a estagnação nestas zonas pode causar uma deterioração geral da 

alvenaria [36]. 

 Defeitos nos revestimentos. Como revestimentos fracos, má aderência à superfície 

de apoio, a sua fissuração (encolhimento, fissuras) e desaparecimento acidental ou 

voluntário (geralmente por razões estéticas) [36]. 

Para resistir à penetração da chuva, o revestimento de uma parede que permanecerá 

exposta, deve ser substancialmente maior que a de uma parede de compartimentação em 

estuque [36]. 

No entanto, ao contrário da ideia generalizada existente, um revestimento não deve ser 

estanque. Um revestimento deve sim permitir a evaporação da água (a alvenaria deve ser 

capaz de "respirar").  
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A aplicação de um revestimento à prova de água pode apresentar sérios inconvenientes, 

como [36]: defeitos de vedação entre marcenaria e carpintaria (muitas vezes encontram-se 

nos ângulos das janelas) e falhas nas diferentes peças de madeira.  

 

 Humidade Acidental 

Esta forma de manifestação de humidade está associada a fuga de água provocadas por 

degradação dos equipamentos e/ou instalações. A deteção deste tipo de anomalia torna-se 

relativamente complexa, uma vez que podem ocorrer manifestações em locais distintos da 

sua origem, atendendo ao facto de haver migrações de água no interior dos diversos 

elementos de construção [32]. 

Agrupando as causas de humidade acidental referentes a invasões (no espaço, se não no 

tempo) de água, tem-se:  

 Falha de uma estrutura ou mau funcionamento de um equipamento;  

 Responsabilidade humana para ser ativo (quando o "acidente" foi causado 

diretamente por uma pessoa) ou passiva (quando o "acidente" é devido à falta de 

manutenção). 

Um edifício está sempre afeto ao abastecimento e evacuação de água (águas pluviais, 

águas residuais…) e isso pode tornar-se o ponto de partida para uma invasão de humidade 

acidental. Incluindo:  

 Coberturas inclinadas com falta de manutenção são muitas vezes a causa de 

humidade (elementos de cobertura quebrados e não substituídos, o mau estado dos 

larós, depressões, rincões, beirados, tiras de borda das engrenagens que ligam ao 

telhado, das ligações entre a haste e tampa de chaminés...) [36]; 

 Os terraços que podem apresentar-se fissurados ou a argamassa deteriorada nas 

zonas de remate entre superfície plana e a superfície vertical da platibanda, 

incluindo a sua relação com alguns "pontos críticos" (chaminés, parapeitos, abrigos 

para elevador ou máquinas...) ou a inclinação do terraço ou o sistema de drenagem 

das águas pluviais foram mal projetadas ou implementadas; 
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 Caleiras de águas pluviais ficam entupidas, ou estão mal interligadas ou algo 

interrompeu seu percurso.  

Por vezes, a zona de manifestação da humidade está localizada próximo do ponto de 

infiltração, facilitando, assim, o diagnóstico e a reparação. Infelizmente, nem sempre é esse 

o caso, especialmente quando a infiltração se faz pela alvenaria e se trata de um fluxo forte, 

o que promove a migração interna de água de humidade antes de começar a manifestar-se 

visivelmente [36]. 

 

 Humidade Ascensional 

Quando um edifício apresenta manifestações de humidade ascensional, a base das suas 

fundações bem como as paredes, encontram-se em contacto com a água [36]. 

A água proveniente do solo pode condicionar o desempenho de paredes e pavimentos 

térreos. A grande maioria dos materiais que constituem esses elementos possuem uma 

estrutura porosa que conduz a uma capilaridade elevada, fazendo com que a água possa 

migrar, por ascensão capilar, na ausência de qualquer barreira que iniba este deslocamento. 

Existem basicamente duas fontes de alimentação de água: águas freáticas e águas 

superficiais. Nas situações em que a humidade é proveniente de águas freáticas as 

manifestações de humidade ascensional apresentam-se mais estáveis ao longo do ano, em 

virtude do tipo de fonte de alimentação estar ativo ao longo de todo o ano. A altura das 

manchas de humidade é maior nas paredes interiores do que nas paredes exteriores pelo 

facto das condições de evaporação serem menos favoráveis. Quando se trata de águas 

superficiais o nível atingido pela humidade ascensional apresenta variações durante o ano, 

sendo de nível elevado nas paredes exteriores [32]. 

Existem assim algumas situações possíveis de humidade ascensional: 

- Fundações imersas em águas subterrâneas (Fig. 2.). 
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Figura 2. Fundações em águas subterrâneas 

 

- Ascensão capilar por intermediário de águas freáticas. A fundação está assente a um nível 

superior ao do nível freático (Fig. 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ascensão capilar por intermediário de águas freáticas 

 

- As paredes da fundação encontram-se num terreno de baixa permeabilidade retardando a 

velocidade de infiltração da água da chuva no solo e promovendo, além disso, o 

escoamento superficial (águas superficiais) (Fig. 4.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ascensão capilar por intermediário de águas superficiais 
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A humidade ascensional, também pode por vezes ser puramente acidental, impulsionada 

por exemplo, pela rotura (ou fuga) de uma canalização enterrada, ou falha na vedação de 

um coletor de água pluvial ou esgoto. Estas perturbações podem atingir uma certa 

gravidade se o solo for argiloso, pois a água, em vez de ser removida das fundações, flui 

em direção às mesmas [36]. 

A humidade ascensional atinge maioritariamente os pisos inferiores dos edifícios (adegas, 

caves e rés-do-chão), contudo, geralmente acaba por afetar também a sua periferia. Só são 

preservadas as paredes construídas posteriormente, com materiais diferentes ou fundações 

com a base a outro nível, superior ao original.  

A subida em altura da humidade depende, evidentemente, do fluxo de água, mas também 

das características dos materiais das paredes e condições de evaporação oferecidas. 

Isso explica por que é que num edifício sujeito à humidade ascensional, as manifestações 

de humidade têm uma altura aproximadamente uniforme. A diferença ainda pode ser 

encontrada entre paredes meridionais ou voltadas a sudoeste, entre fachadas ensolaradas e 

fachadas na sombra (orientadas a norte e nordeste) ou entre as paredes finas e paredes 

grossas (o que exige uma maior superfície de evaporação para evacuar o fluxo de água, 

obviamente, proporcional à espessura da parede) [36]. 

Considerando constantes as condições ambientais, pode afirmar-se que quanto maior for a 

espessura da parede maior será a altura atingida pela humidade, uma vez que é também 

maior a quantidade de água a ser absorvida [32]. 

Mas as paredes não são a única sede de ascensão capilar, o piso térreo geralmente em 

contato com o solo em edifícios antigos, também pode sofrer agressão de humidade 

ascensional. A presença de crescentes manchas de humidade bem como a presença de 

manchas escuras e húmidas persistentes sobre o piso inferior de um edifício é um sinal 

característico do fenômeno da ascensão capilar [36]. 

 

3.2.2.3. Humidímetro (técnica não destrutiva) 

O humidímetro é um instrumento utilizado para medições em sólidos, no sector da 

construção, pois que permite determinar a formação de condensação nas paredes efetuando 
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medições superficiais do teor de água com base na variação da resistência elétrica. O 

aparelho tem dois elétrodos em borracha na sua base que em contacto com a amostra do 

material, cria um campo elétrico que possibilita medir a resistência elétrica da amostra 

conforme o seu teor de água. 

Este medidor de humidade com as suas pequenas dimensões, é ideal para as medições in 

situ, com o devido cuidado referente ao sensor de humidade, não entrando em qualquer 

meio líquido, porque é muito sensível ao ambiente circundante [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Humidímetro (TRAMEX) 

 

Os humidímetros elétricos têm enormes vantagens numa peritagem genérica – eles são 

limpos e não destrutivos. Mas também têm as suas limitações – eles não medem 
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qualitativamente a humidade nos (ou no interior) substratos de alvenaria, tais como 

estuques, tijolo, pedra, argamassas, etc. A maioria deles regista apenas a resistência elétrica 

entre dois elétrodos aplicados; uns quantos medem a condutividade e, mais recentemente, 

alguns medem a reflexão de ondas de rádio emitidas pelo próprio humidímetro; a 

humidade, conjuntamente com mais um ou dois materiais, afeta todas estas propriedades. 

Nestas condições, tais humidímetros podem refletir a presença (ou a ausência) de 

humidade bem como de outros fatores inerentes.  

As leituras concretas também dependem da área de contacto entre as agulhas / elétrodos e 

o substrato. Por exemplo, podem ser obtidas leituras muito mais elevadas sobre um 

material em que as agulhas possam penetrar completamente, do que num material similar 

com fatores de humidade semelhantes em que as agulhas não podem penetrar 

completamente. Portanto, não devem ser feitas leituras comparativas simples entre 

substratos – estes humidímetros são qualitativos e apenas podem refletir a passagem da 

corrente elétrica entre as suas agulhas e nada mais.  

Também deve ser totalmente levado em consideração que os humidímetros elétricos, 

especialmente os humidímetros de condutividade, são muito sensíveis a muito pequenas 

quantidades de humidade livre e/ou a certos tipos de contaminação com sais solúveis. Por 

exemplo, conteúdos em humidade inferiores a 0,1 % podem resultar na leitura de medições 

elevadas.  

O humidímetro, embora forneça um conteúdo quantitativo de humidade verdadeiro para a 

madeira, já não o faz para os substratos de alvenaria. As leituras obtidas nas superfícies em 

alvenaria devem ser encaradas apenas como um “desvio em escala percentual” na agulha 

de leitura ou como uma “humidade percentual equivalente em madeira”, conforme o tipo 

de escala fornecido. Um número superior a 15 % de desvio em escala percentual (fsd) ou de 

20 % de humidade equivalente na madeira (wme) já é considerado pelos fabricantes como 

sendo significativo. O diagnóstico deve ser baseado na distribuição global das leituras do 

humidímetro e não apenas na sua leitura individual.  

A maioria dos materiais (tijolo, argamassas de estuque, rebocos) está livre de substâncias 

que possam afetar a sua resistência elétrica. No entanto, deve ser tomado em consideração 

que mais de 99,5 % dos casos de alterações na resistência elétrica refletem a presença de 

água e /ou sais solúveis. Assim, é perfeitamente válido usarem-se os humidímetros 

elétricos para a observação dos problemas com humidade e com sais.  
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Pode ser usado um humidímetro elétrico para o desenho de um “perfil” de leituras: este 

envolve o registo do padrão e da distribuição das leituras superficiais, por exemplo, numa 

série vertical por uma parede acima. São este padrão e esta distribuição que nos dão uma 

indicação sobre o problema. (NOTA: normalmente, estes “perfis” não podem ser obtidos 

com o humidímetro de frequência rádio Protimeter SM, em “search mode”) [6]. 

 

 Medições com humidímetro em perfil vertical  

Verificar se a água vem da base da parede, da cobertura ou de outros pontos [39]. 

 

 

Figura 6. Avaliação in situ: medições com humidímetro em perfis verticais 

 

 Medições com humidímetro em várias épocas do ano  

Verificar se a água tem origem na chuva. 

Verificar se a fonte está ativa ou desativada [39]. 
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 Medições com humidímetro em paredes exteriores e interiores  

Verificar se a água tem origem no exterior. 

 O tipo de sais identificados contribuem para conhecer a origem e o estado de atividade da 

fonte de água [39]. 

3.2.2.4. Termohigrómetro (técnica não destrutiva) 

O termohigrómetro é um aparelho utilizado na medição da variação, num determinado 

período de tempo, da humidade relativa de um local. 

 

Figura 7. Termohigrómetro 

O termohigrómetro mede a temperatura interna, externa e da humidade relativa do ar no 

ambiente onde trabalha. O termohigrómetro é então constituído por um sensor no topo da 

“antena”, que possibilita determinar com certezas a temperatura e a humidade relativa em 

cada ponto onde é feita a leitura. 
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3.2.2.5. Variáveis nanoclimáticas do Edifício 

Geralmente, em Macedo de Cavaleiros o clima é quente e temperado. Existe muito mais 

pluviosidade no inverno do que no verão [39]. 

 12.6 °C é a temperatura média anual; 

 16.4 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano; 

 793 mm é o valor da pluviosidade média anual. 

 

 

 

Gráfico 2. Gráfico climático de valores médios no (1961-90) concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Climate-Data.org. URL: http://pt.climate-data.org/location/6932/ 

 

 

Agosto é o mês mais seco com 12 mm. O mês de maior precipitação é Janeiro, com uma 

média de 110 mm [39]. 
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Quadro 5. Tabela climática de valores médios no (1961-90) concelho de Macedo de Cavaleiros 

 

Fonte: Climate-Data.org. URL: http://pt.climate-data.org/location/6932/ 

 

 

Existe uma diferença de 98 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais 

chuvoso. 16.4 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano [39]. 

Estes valores estão mais detalhados nos subcapítulos seguintes.  

 

3.2.2.5.1. Temperatura do ar 

Do ponto de vista climatérico, a Terra Fria e a Terra Quente, dividem o concelho de 

Macedo de Cavaleiros em duas zonas climáticas. Nas serras e zona Norte do concelho, 

Terra Fria, os Invernos são glaciares, com neve e geada e os verões escaldantes e áridos. A 

Sul do concelho na faixa entre o rio Sabor e o concelho de Mirandela e que a serra de 

Bornes delimita, abrandam as temperaturas mais baixas no Inverno mas no verão o calor 

atinge temperaturas superiores a 40ºC.  

As temperaturas mais elevadas ocorrem nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro. É 

de salientar que nestes meses os valores de temperatura máxima ultrapassam os 40ºC e que 

as temperaturas médias máximas rondam os 30ºC [34]. 

 

 

 

http://pt.climate-data.org/location/6932/
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Gráfico 3. Valores mensais da temperatura média, média das máximas e valores máximos no (1961-90) 

concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Normais climatológicas (valores adaptados para Macedo de Cavaleiros) 1961-90, IM. Pp.12. 

 

Em geral, no mês de Agosto, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 21.3°C. 

A temperatura média em Janeiro é de 4.9°C. É a temperatura média mais baixa de todo o 

ano [34]. 

 

 
Gráfico 4. Valores gerais mensais da temperatura média no concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Climate-Data.org. URL: http://pt.climate-data.org/location/6932/ 

http://pt.climate-data.org/location/6932/
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3.2.2.5.2. Humidade relativa do ar 

Nos meses de Julho e Agosto verificam-se valores médios de Humidade Relativa (HR) às 

18 horas abaixo dos 40%.  

 

Gráfico 5. Valores médios mensais da humidade relativa do ar às 09h00 e às 18h00 (1961-90) no concelho 

de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Normais climatológicas (valores adaptados para Macedo de Cavaleiros) 1961-90, IM. Pp. 13. 

 

3.2.2.5.3. Precipitação 

O conjunto montanhoso localizado a poente (Serra do Marão) funciona como uma barreira 

física influenciando a pluviosidade que deste modo é predominantemente orográfica. O ar 

carregado de humidade precipita nas encostas de orientação poente, resultando alguma 

secura característica do Nordeste Transmontano produzindo uma determinada 

continentalidade. Estes valores são muito baixos mesmo durante todo o ano (não 

ultrapassam em média os 70 mm) [34]. 
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Gráfico 6. Precipitação mensal e máxima diária (1961-90) no concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Normais climatológicas (valores adaptados para Macedo de Cavaleiros) 1961-90, IM; pp. 14. 

 

3.2.2.5.4. Vento 

O regime de ventos é predominantemente de NW/SW, podendo eventualmente soprar com 

maior intensidade de Este [34]. 

Quadro 6. Médias mensais da frequência e velocidade do vento (1961-90) no concelho de Macedo de 

Cavaleiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Normais climatológicas (valores adaptados para Macedo de Cavaleiros) 1961-90, IM; pp.15. 
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Gráfico 7. Rosa-dos-Ventos 1961-90 segundo o modelo “radar”, com o registo simultâneo da frequência e da 

velocidade dos ventos, valores médios anuais de 1961-90. 

 

3.2.3. Comportamento da Pedra do Edifício 

 

3.2.3.1. Deteriorações - Principais tipos de deterioração da pedra 

Os principais tipos de deterioração da pedra são os seguintes: 

Alveolização  

Degradação que se manifesta pela formação de cavidades com formas e dimensões 

variadas [26], com abertura mais ou menos circular, diâmetro em geral não 

ultrapassando os 10 mm de profundidade máxima idêntica ao diâmetro da abertura 

[25]. Os alvéolos podem interligar-se e têm distribuição aleatória [26]. 

 

Crostas   

Camadas compactas de material diferente do da rocha (pedra) do substrato (v.g., 

crostas negras, crostas brancas) e formando a expensas deste, por transformações 
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físico-químicas. Tem espessura variável, são duras, frágeis e distinguem-se do 

substrato pelas características morfológicas e pela cor [26].  

Estas deteriorações manifestam-se sobretudo nas zonas inferiores de elementos 

salientes, como cornijas e janelas. A sua formação acontece quando a água da chuva 

não atinge diretamente a superfície da pedra, mas sim por escorrência, deixando um 

rasto de poluição que conduz à posterior formação das crostas negras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Crostas Negras em elemento saliente - janela 

Figura 9. Crostas Negras em elemento saliente - pedra de armas 
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Colonização Biológica 

Usualmente associada ao crescimento de plantas. A presença de plantas está associada 

a áreas mais húmidas e/ou sombrias, sobretudo nas fachadas e recantos voltados a 

Norte, em juntas abertas onde a escorrência ou a permanência de humidade são 

maiores e ainda em planos horizontais ou de fraco pendor como cornijas. Os 

organismos que se desenvolvem num edifício podem ser muito diversificados: 

fanerogâmicas desde árvore de grandes dimensões como figueiras, cedros e pinheiros 

a pequenos arbustos e ervas; fetos; musgos; líquenes; algas. As espécies presentes 

estão associadas ao tipo de ambiente onde o edifício se encontra [25].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Colonização Biológica junto 

a uma janela 

Figura 11. Colonização Biológica ao longo da 

fachada principal 

 

Desagregação granular  

Perda de coesão caracterizada pelo destacamento de grânulos ou cristais à mínima 

solicitação mecânica. É a desintegração da rocha em fragmentos arenosos e 

pulveriformes de dimensões inferiores a 2 mm que se manifesta pela queda espontânea 

de material sob a forma de pó ou grãos [26]. A desagregação granular conduz ao 

arredondamento das arestas, ao adoçamento das formas e à perda de pormenores de 

cantarias e esculturas [25].  
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Figura 12. Desagregação granular em detalhe de vão 

 

Eflorescências  

Desenvolvimento de cristalizações de sais solúveis sobre a superfície de meios porosos, 

designadamente pedras e argamassas [25].Geralmente de cor esbranquiçada e de aspeto 

cristalino, pulveriforme ou filamentoso [26], sendo facilmente removidas com a simples 

passagem de um pincel de textura suave [25]. 

Filmes Negros 

Formações superficiais muito finas, de cor negra ou castanha muito escura. São 

normalmente baços, homogéneos e duros, aderindo de tal forma à superfície das 

pedras graníticas, que a sua remoção em trabalhos de limpeza é difícil. Por vezes, 

apresenta, brilho metálico ou aspeto brilhante, idêntico a asfalto fresco [25] . 

Fissuração 

Degradação que se manifesta pela formação de interrupções de continuidade nas 

rochas, curtas, finas, com desenvolvimento discreto, nunca abertas e nunca atingindo 

os limites dos corpos considerados [26]. 
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Placas 

Destacamento de pedaços de rocha em placas de espessura variável [26].As placas 

acompanham a superfície exterior das pedras, sendo delimitadas por duas superfícies 

paralelas. Constituem formações pouco espessas relativamente ao comprimento e 

largura, podendo atingir 20 mm ou mesmo 30 mm de espessura e cobrir uma área de 

várias centenas de centímetros quadrados. Normalmente são duras e compactas [25]. 

 

Figura 14. Destacamento de placas 

 

Figura 13. Fissura em detalhe de vão, provavelmente 

degradada por inúmeros ciclos de gelo e degelo. 
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3.2.3.2. Técnicas e métodos de diagnóstico 

Os métodos e técnicas a aplicar no diagnóstico do estado de conservação da pedra são 

muito diversificados e dependem, entre outros condicionalismos, do tipo de imóvel 

(monumento nacional, edifício classificado ou edifício corrente), da natureza e objetivo do 

estudo e dos meios financeiros colocados à disposição [25].  

Há alguns métodos que são de aplicação simples e imediata (v.g., inspeção visual 

macroscópica), outros que exigem o emprego de equipamento mais sofisticado que obriga 

à colaboração de equipas de especialistas. Há que saber graduar e explorar as várias 

técnicas usadas. Para tal, é necessário conhecer as suas capacidades para poder solicitar o 

seu emprego e poder interpretar os seus dados [26].  

Deste modo, pode agregar-se os métodos de diagnóstico em duas categorias. Os métodos 

não destrutivos, em que se podem observar e analisar os objetos sem que seja necessário 

destruí-los, e os métodos destrutivos que exigem que a amostra tomada do edifício sofra 

manipulação adequada (moagem, dissolução, etc.) de modo a permitir a aplicação das 

técnicas de análise.  

Neste capítulo, apenas serão referidos os métodos de análise usados no estudo do edifício 

construído pétreo - métodos não destrutivos. 

 

3.2.3.2.1. Caracterização Petrográfica - Exame macroscópico 

A inspeção visual pormenorizada e sistemática é o primeiro, o mais simples e fundamental 

meio de avaliação das condições em que se encontra o edifício em estudo, precedendo as 

operações de conservação e restauro [26].  

Neste exame, deve recorrer-se ao auxílio de uma carta geológica da zona do edifício em 

estudo (Fig. 15.), para numa primeira fase identificar  qual o tipo de granito existente na 

região (se é de grão fino, médio ou grosseiro, porfiroide, biotítico, etc.) e de lupas 

procurando pormenorizar o exame ou ter acesso a porções de mais difícil observação. 
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Figura 15. Carta geológica da zona do edifício em estudo á escala 1:200 000 - Cortiços, Macedo de 

Cavaleiros. 

 

O exame macroscópico, permite caracterizar petrograficamente o edifício e revelar as 

características mineralógicas da pedra, e deste modo perceber se a pedra existente na 

região (pela carta geológica) é a mesma que foi utilizada na construção do edifício em 

estudo. 

Este estudo é normalmente acompanhado pela tomada de apontamentos e pela elaboração 

de esquemas e desenhos onde, inclusivamente, deverão ser referenciados os locais de 

colheita de amostras (Fig. 16. e Fig. 17.) para futuros dados laboratoriais [26]. 
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Figura 16. Alçado posterior do Solar da família Pessanha nos Cortiços, com indicação (círculos vermelhos) 

dos locais de onde foram retiradas amostras de granito. 

 

 

Figura 17. Edifício de estudo com a indicação (círculos vermelhos) dos locais de onde foram retiradas as 

pedras para o estudo petrográfica. 

 

3.2.3.2.2. Absorção de água por capilaridade - Tubo de Karsten 

A absorção de água por capilaridade é a capacidade que os materiais porosos têm de captar 

água acima do nível que apresenta a superfície líquida em contacto com eles. É do máximo 



Capítulo 3. Metodologia para diagnóstico de anomalias construtivas 

Técnicas de inspeção Estruturais 

77 

 

interesse considerar esta propriedade, por exemplo, para os materiais pétreos situados nas 

partes mais baixas das construções, aos quais por ascensão capilar, pode chegar a água 

procedente do nível freático do solo ou da humidade do terreno. Outro exemplo muito 

importante é o da absorção por capilaridade da água das chuvas pelas pedras das fachadas 

[25].  

A caracterização da absorção de água por capilaridade é feita através de ensaios 

normalizados. Ensaios deste tipo são efetuados com o chamado provete de permeabilidade 

ou tubo de Karsten, coluna de água que se apoia contra os paramentos. 

Depois de instalado o tubo (Fig. 18.), este é preenchido por água através da abertura que se 

encontra na sua extremidade. O nível de água é mantido constante através do tubo 

graduado que permite compensar o fluxo de água que se perde através da parede. A 

medição da percolação através da parede e a avaliação dos vários intervalos de tempo, 

permitirá a avaliação da permeabilidade da alvenaria à água [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tubo de Karsten utilizado em superfícies verticais 
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3.2.3.2.3. Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM) 

O Microscópio Eletrónico de Varrimento designa-se habitualmente pela abreviatura do seu 

nome em inglês: Scanning electron microscope (SEM).   

O SEM é um poderoso instrumento utilizado no apoio à investigação científica, bem como 

no desenvolvimento e controlo da qualidade de materiais. Os domínios de aplicação desta 

técnica estendem-se da caracterização microestrutural de amostras (metais, cerâmicos, 

compósitos, biomateriais, revestimentos) até às aplicações em geologia, medicina e 

biologia, caracterização de pós, etc.  

A aplicação desta técnica à área dos filmes finos permite determinar a espessura, analisar a 

microestrutura, identificar defeitos e impurezas, realizar estudos de adesão, corrosão e 

fratura.  

A microscopia eletrónica de varrimento permite obter imagens semelhantes às que se 

podem obter por microscopia ótica de reflexão, mas numa gama de ampliação 

extraordinariamente superior (desde 10x até 18000x), com uma profundidade de campo de 

30μm. A esta técnica está geralmente associada a técnica de espectroscopia dispersiva de 

Raios-X (EDS), que permite uma análise semi-quantitativa dos elementos químicos na 

superfície dos materiais [39].  

No SEM a área da amostra a ser observada é irradiada com um feixe de eletrões que varre 

a área selecionada, formando a imagem. Os tipos de sinal produzidos pela interação entre o 

feixe de eletrões e a amostra incluem os eletrões secundários, os eletrões retrodispersados, 

os eletrões Auger, os raios-X característicos e outros fotões de variadas energias. Estes 

sinais são obtidos em volumes de emissão específicos dentro da amostra e podem ser 

usados para examinar muitas das suas características (microestrutura, topografia da 

superfície, cristalografia e composição) [39].     
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4. CASO DE ESTUDO – SOLAR DA FAMÍLIA PESSANHA NOS 

CORTIÇOS 

4.1. Enquadramento Físico e Humano 

4.1.1. Situação Geográfica 

Quer se entre em Trás-os-Montes pela estrada de Braga a Montalegre, quer se atravesse o 

Marão, o contraste é nítido: a paisagem carrega-se de tons severos, cinzentos, 

acastanhados, a luz torna-se mais crua, a terra mais dura e a gente retraída. Na mole 

ondulação do terreno, perde-se muitas vezes o sentimento da altitude: montanha ou 

planície [58]. Talvez seja este o baque sentido de quem entra pela primeira vez em Trás-os-

Montes. 

É no coração de Trás-os-Montes que se encontra o concelho de Macedo de Cavaleiros, 

situado na zona de transição, entre o grupo da Terra Fria da Alta Montanha (entre os 

900/1000 e 1200/1300 m de altitude) e o grupo da Terra Quente (entre os 450/500 e os 

600/700 m de altitude) [63]. 

É ainda limitado a norte pelos concelhos de Vinhais e Bragança, a oeste pelo concelho de 

Mirandela e Vila Flor, ao sul pelo concelho de Alfândega da Fé, a sudeste pelo concelho de 

Mogadouro e a este pelo concelho de Vimioso. O concelho de Macedo de Cavaleiros 

estende-se desta forma, por um vasto planalto cortado longitudinalmente no sentido 

nordeste-sudoeste pelo conjunto das serras de Nogueira e de Bornes, que na sua vertente 

ocidental se abre para a depressão de Mirandela [53]. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mapa de Portugal com destaque para o Concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: URL - http://en.wikipedia.org/wiki/File:LocalMacedoDeCavaleiros.svg 
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Figura 20. Mapa do Concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: URL - http://www.agenealogia.com/portugal/macedo_municipio/macedo_municipio_mapa.htm 

 

O solar da família Pessanha – caso de estudo, localiza-se na aldeia dos Cortiços, freguesia 

de Cortiços, concelho de Macedo de Cavaleiros. 

O nome da terra – Cortiços – tem a ver com os cortiços usados na manufatura do linho e 

com uma velhíssima feira que aí se realizava, provavelmente relacionada com esta mesma 

indústria. 

A aldeia dos Cortiços está situada no Nordeste Transmontano, no extremo oeste do 

concelho de Macedo de Cavaleiros e o seu limite colide com o concelho de Mirandela, 

estando ligeiramente a meia encosta, na margem direita da Ribeira de Carvalhais.  

Esta freguesia tem aproximadamente 25 km
2
, distando 9 km da sede do concelho. 

 

4.1.2. Geologia 

Macedo de Cavaleiros, inserido por imposição geográfica na região de Trás-os-Montes, 

caracteriza-se por uma notável diversidade geológica, que impõe à paisagem características 

distintas.  

http://www.agenealogia.com/portugal/macedo_municipio/macedo_municipio_mapa.htm
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O concelho de Macedo de Cavaleiros faz parte da Meseta Ibérica e, por isso, os terrenos 

arcaicos estão na base da sua estrutura, sendo as rochas predominantes, o xisto e o granito.  

No entanto, esta região, submetida há anos atrás a um alto grau de metamorfismo, 

apresenta hoje um traço especial. De facto uma história muito complexa do ponto de vista 

tectónico e metamórfico fez dela uma região muito rica em rochas metamórficas de 

composição máfica e ultramáfica predominante.  

Dentro do concelho, é possível encontrar consideráveis manchas graníticas, nomeadamente 

nas serras de Bornes e de Nogueira bem como nas freguesias de Cortiços e Lamalonga.  

Há que destacar ainda, no quadro primário, afloramentos pliocénicos nas proximidades de 

Macedo de Cavaleiros e formações calcárias, de certa extensão, no curso médio do rio 

Azibo, junto à povoação de Vale da Porca [57]. 

 

 
Figura 21. Carta hipsométrica de Trás-os-Montes – salientando-se o concelho de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Vicente, António Balcão, 2003. Dissertação de Doutoramento em História Medieval “Povoamento e 

Estrutura Administrativa no espaço Transmontano (Século XII a 1325) pág. 38 
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4.1.3. Morfologia e relevo do terreno 

Geomorfologicamente, no concelho de Macedo de Cavaleiros, predomina um planalto 

extenso, de 700-800 metros de altitude, que constitui o prolongamento da Meseta Ibérica, 

debruado a norte e a sul por linhas de relevo que ultrapassam os l200 metros.  

Existe um planalto muito fraturado e com alguns blocos abatidos por falhas, constituindo 

grabens, de que são exemplos as depressões de Macedo de Cavaleiros e Talhinhas. Este 

planalto é recortado por vales profundos, com origem em fraturas da crosta, com 

orientação nor-nordeste/su-sudoeste, por onde correm os principais afluentes do rio Sabor. 

Deste planalto destacam-se os pontos de maior altitude correspondentes às serras de 

Bornes (1199 metros de altitude) e Nogueira (1318 metros de altitude) [57]. 

“A montanha e a planície enfrentam-se, em violento e majestoso contraste, mas não 

obstante o predomínio das terras baixas, as serranias periféricas são fator de primordial 

importância na morfologia do terreno, delas se desprende todo o relevo secundário que o 

anima, as suas vertentes determinam as bacias hidrográficas, a sua orientação e altitude 

exercem acentuada influência sobre o clima e, por isso, sobre a vida.“ [64] 

 

4.1.4. Clima 

”Nove meses de Inverno e três de Inferno”. A gíria popular caracteriza assim o clima 

transmontano, todavia o concelho de Macedo de Cavaleiros é marcado por ecossistemas de 

cariz ora mais mediterrâneo, ora mais atlântico, visto encontrar-se na zona de transição 

entre a Terra Quente e a Terra Fria, sofrendo influências marginais de ambos. 

A Terra de Transição (transição Terra Fria/Terra Quente de planalto, entre os 450/500 m 

de altitude) é caracterizada por um clima de encosta. Por esse motivo desenha-se em 

alongadas faixas que acompanham o curso dos rios: as geadas ocorrem de fins de Outubro 

a meados de Abril, sendo a temperatura e pluviosidade variáveis, mas similares às da Terra 

Quente [55]. Por sua vez, os verões são escaldantes e áridos. 
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Denote-se, que na serra de Bornes os totais de precipitação anual rondam os 1400 mm, 

tornando ainda mais evidente o contraste climático, do concelho com a área envolvente 

[57]. 

 As condições climáticas e a fertilidade do solo fazem do Concelho um bom produtor de 

excelentes vinhos, cereais, carne de bovino, ovino e caprino, azeite e castanha. 

 

4.1.5. Revestimento Vegetal 

Macedo de Cavaleiros apresenta uma paisagem com um mosaico cultural diversificado e 

caraterístico de Trás-os-Montes. 

De uma análise toponímica são frequentes as referências a carvalhais, carrascais, olivais, 

soutos e soutelos, sendo que nos matos rasteiros, impera a esteva, as carvalheiras, as 

giestas, as carrasqueiras, os tojos e a urze, uma vegetação rasteira e humilde com 

características bem mediterrâneas [55]. 

Relativamente à aldeia dos Cortiços (caso de estudo), esta tem uma vasta área de olivais, 

vinhas, lameiros e muitos terrenos destinados ao cultivo de trigo, centeio e batata [54]. 

Segundo um autor dos Cortiços, o “Chiquinho”, pode transcrever-se do seu manuscrito o 

poema [54]: 

“Ó Cortiços, és a terra de trigo 

Que adquiristes tanta fama 

Quem te iguala não o digo 

Nesta Pátria Lusitana” 

 

“És a terra do trigo 

Cercadinha de oliveiras 

Toda a gente é bem alegre 

E também hospitaleira” 
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Figura 22. A Ceifa - “Verão” de Peter Bruegel, o Velho, c. 1568 

Fonte: URL - http://tempocaminhado.blogspot.pt/2012/05/pires-bras-os-segadores-concelho-de.html 

 

4.1.5.1. “Os Segadores” [53] 

“Tempo das ceifas, ou das segadas, tradição num concelho cerealífero por excelência.  

Os segadores cantavam pelas ruas quando regressavam a casa, de ceitoura e dedais 

pendurados no cinto e, às vezes, com os dedos golpeados pelas foices, quase sempre de 

punhos picados com os restolhos do centeio e trigo, depois de atar em molhos estes 

cereais. A tarefa de “atar” sempre foi difícil e dolorosa, ainda mais dolorosa que cegar... 

Na maioria dos “camaradas de segadores” poucos se distinguiam na habilidade de 

“atar”. Pois era preciso que alguém fizesse este trabalho com responsabilidade e, ao 

mesmo tempo, que os “ molhos” fossem todos mais ou menos iguais entre si. 

Estes “camaradas” de segadores vinham com destino à Praça dos Segadores em Macedo 

de Cavaleiros. Os segadores vinham de todas as terras, nomeadamente de Valpaços e 

Mirandela que não eram concelhos tão cerealíferos como Macedo de Cavaleiros. E 

também porque traziam as ferramentas designadas foices ou ceitouras. 

Macedo de Cavaleiros, foi em tempos, designado, o “Concelho da Foice” por alguns 

autores que, erradamente, chamam à “camarada de segadores”, “bandos de segadores“. 

Embora “bando” também signifique grupo de segadores, no concelho sempre se falou de 
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“camarada de segadores”. Então é preciso respeitar as tradições: “em cada terra seu uso 

e cada roca seu fuso”. E esses mesmos autores expressam que os Macedenses não se 

envergonhavam do “chamadouro”!  

Tanto não se envergonhavam que até levantaram uma praça com o nome “Praça dos 

Segadores” onde estão representados em bronze os lavradores e os segadores, e ainda a 

dita rancheira que levava o almoço e “mata-bicho” à “camarada”, de cesto à cabeça até 

chegar ao campo onde os segadores andavam a cegar... 

 

Figura 23. “A Rancheira” – Praça dos Segadores, Macedo de Cavaleiros. 

Fonte: URL - http://www.panoramio.com/photo/73406619, por Luís A. D. Liberal 

 

http://www.panoramio.com/photo/73406619
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Figura 24.  “Os Segadores” (“capataz” e “patrão”) – Praça dos Segadores, Macedo de Cavaleiros 

Fonte: URL - http://www.panoramio.com/photo/14445907, por A.E.Gradíssimo 

 

Mas antes das ceifas se tornarem mecanizadas, o que aconteceu por volta de 1970, os 

segadores acudiam muito à vila de Macedo, nesta época sazonal para ganhar umas jeiras 

que lhe dessem o sustento para suas famílias... Vinham de todas as terras, muitos de terras 

longínquas, da Região do Minho e Beira Litoral, mas todos tinham comportamento 

idêntico, traziam consigo a alegria, vinham em numerosas “camaradas”, de 20, 30, ou 

mais segadores. 

A “Praça dos Segadores”, em Macedo de Cavaleiros, é também para homenagear a 

memória destes homens que por aqui passaram, trazendo consigo o desesperado princípio 

de viver, ganhar o pão de cada dia para matar a fome aos filhos, coisas que esta 

juventude, estas gerações não entendem. Às vezes até pensam que é filme... Mas foram 

tempos passados e vividos... Por isso não deixaremos esquecer as nossas tradições, para 

mantermos vivas a nossa identidade e as nossas raízes...” 

A família Pessanha, na aldeia dos Cortiços, é testemunho da fertilidade do solo da região, 

para o cultivo de trigo, centeio, e consequentemente da abundância das ceifas ou cegadas. 

Os Pessanhas eram das famílias mais “solicitadas” pelos segadores, pois eram conhecidos 

por os regalar, com bons “mata-bichos” e restantes refeições, bom alojamento (tendo o 

http://www.panoramio.com/photo/14445907


Capítulo 4. Caso de Estudo 

Solar da família Pessanha nos Cortiços 

89 

 

Solar dos Pessanha, edifícios anexos, destinados aos segadores) e muito respeito e boa 

disposição. 

4.1.6. Demografia 

De acordo com o Censos de 2011, Macedo de Cavaleiros apresenta uma população de 

15776 habitantes, correspondente a uma densidade populacional de 22,7 habitantes/km
2
. 

 

 

Figura 25. Dados demográficos relativos ao concelho de Macedo de Cavaleiros – INE (Censos de 2011) 

Fonte: URL - http://www.ine.pt/scripts/flex_definitivos/Main.html 

 

No que se refere à distribuição da população ativa pelos três setores de atividade, existe 

uma afetação maioritária ao setor terciário (58%), face aos setores secundário (22%) e 

primário (20%). Relativamente a este último, apesar de ter vindo a sofrer uma redução 

progressiva, continua a apresentar um peso considerável. 

Uma pequena percentagem da população, têm cursos superiores e médios e a maioria o 

equivalente ao 9º ano de escolaridade. Só um pequeno número da população possui apenas 

o 4º ano (a população mais idosa).   

As profissões são variadas, havendo profissões liberais, comerciantes por conta própria e 

alguns funcionários públicos e de serviços.  

Macedo de Cavaleiros é uma cidade muito jovem, ou melhor, recém-nascida e desafogada, 

com uma população verdadeiramente autóctone que se reconhece como macedense desde 

há longas gerações. 

A maior parte da população é atraída pelo pouco progresso que a cidade tem sofrido ao 

longo das décadas. É essencialmente uma população jovem, pois cerca de 62% da 

população de Macedo de Cavaleiros é jovem [55]. 

http://www.ine.pt/scripts/flex_definitivos/Main.html
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A aldeia dos Cortiços tem cerca de 296 habitantes (segundo Censos de 2011) e uma 

densidade populacional de 12 habitantes/km². 

Quadro 7. Dados demográficos relativos à freguesia dos Cortiços em Macedo de Cavaleiros – INE 

(adaptado) – Censos de 2011 

 

Fonte: URL - http://mapas.ine.pt/map.phtml 

 

4.1.7. Arqueologia 

O Concelho de Macedo de Cavaleiros apresenta um património arqueológico vasto e rico. 

Embora com um potencial importantíssimo, tem um reduzido valor para o desempenho 

turístico, devido ao precário estado dos conhecimentos arqueológicos em que se encontra 

hoje o Concelho. Há trabalho de prospeção ocasional feita pelo Abade de Baçal e Sande 

Lemos e ultimamente no âmbito dos trabalhos da sua Carta Arqueológica, um trabalho 

mais sistematizado, efetuado pelas equipas de arqueólogos da Associação Terras Quentes. 

Dá-se conta da existência de vestígios construtivos e achados de materiais arqueológicos 

em todas as freguesias. Mas encontram-se, de uma forma geral, em estado que dificilmente 

poderá ultrapassar o interesse dos visitantes especializados. 

Todavia, já foi possível (durante os anos de 2003 e 2004), segundo ano de vigência do 

projeto “Terras Quentes”, dar visibilidade a testemunhos arqueológicos, alguns raros, 

como o caso do forno de tipologia romano de Salselas, a mamoa de Santo Ambrósio em 

Vale da Porca, o Castro da Terronha de Pinhovelo na freguesia da Amendoeira ou ainda o 

povoado da primeira Idade do Bronze na freguesia de Vilar do Monte. Caso da arte 

rupestre encontrada (e a ser estudada) no Cabeço da Anta na freguesia de Salselas, que, 

pelo deslocamento de 58 elementos pétreos gravados, está em estudo e projeto a sua 

colocação num “parque temático de arte rupestre urbano” a ser localizado nas instalações 

do Núcleo Central do Parque Natureza do Azibo. 

A intervenção sistemática em sítios de interesse científico e com possibilidade de 

visibilidade pública assim como a sua musealização é imperativo para o Concelho [55]. 
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Do património arqueológico existente na freguesia dos Cortiços, destaca-se o povoado 

indígena romanizado do “Cramanchão” (onde existem ruínas de antigo castro ou de um 

habitat romanizado), arqueossítio começado a ser intervencionado no âmbito do Projeto 

Terras Quentes em 2003. Para além de se ter certificado o interesse arqueológico do sítio, 

pelos materiais exumados até ao momento afirma-se tratar-se de um povoado com 

ocupação entre séculos III e IV d.C., mas não é de rejeitar a hipótese de confirmar um 

assentamento com cronologia anterior [49].  

Há ainda outros vestígios de ocupações antigas do território nos sítios do Morgadio e do 

Cabo, entre outros. 

 

Figura 26. Mapa arqueológico – Localização na carta Militar, 1:25000, Folha 77, Cortiços 

Fonte: Tereso, João; Barranhão, Helena e Resende, Joana. “O povoado do Cramanchão (Cortiços, Macedo 

de Cavaleiros): Resultados e reflexões após a 1ª campanha (2003)”, pp. 11. 
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Figura 27. Sepultura do Cramanchão, construída por lajes pétreas verticais a delimitar o espaço e duas outras 

a servir de tampa, de onde foi recolhida uma caveira, dentes humanos, um brinco, um botão, etc.. 

Fonte: Tereso, João; Barranhão, Helena e Resende, Joana. “O povoado do Cramanchão (Cortiços, Macedo 

de Cavaleiros): Resultados e reflexões após a 1ª campanha (2003)”, pp.3. 

 

4.1.8. Vias de comunicação e transportes 

Ao nível das acessibilidades o concelho goza de uma posição central a nível do distrito de 

Bragança, bem expressa na nova organização da rede rodoviária nacional. Com efeito, 

junto da EN15, Porto – Bragança, atravessada pela EN102, Macedo de Cavaleiros tem 

ligações diretas à A4 e IP2, itinerários principais da rede rodoviária nacional. A A4, 

resultou das obras de duplicação do antigo IP4, é agora possível uma ligação mais rápida e 

em maior segurança entre Vila Real e Macedo de Cavaleiros. Os acessos, são igualmente 

favoráveis do ponto de vista das ligações internacionais, seja qual for a fronteira adotada 

para o IP4 (Quintanilha ou Portelo) [62]. 

 



Capítulo 4. Caso de Estudo 

Solar da família Pessanha nos Cortiços 

93 

 

 

  

 

Figura 28. Rede Nacional de acessos ao concelho de Macedo de Cavaleiros com detalhe para os acessos à 

freguesia dos Cortiços 

Fonte: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros – URL: http://www.cm-

macedodecavaleiros.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=44363; 28553

 

 
 

4.2. Evolução Histórica 

4.2.1. Concelho de Macedo de Cavaleiros 

Vilar de Macedo é uma das povoações mencionadas no mapa das Inquirições de 1258. 

Por outro lado, na relação dos principais proprietários particulares no sul de Lampaças 

segundo ainda as Inquirições de 1258 não consta a alusão a qualquer proprietário 

relativamente ao mesmo Vilar, nem sequer qualquer proprietário com apelido Macedo 

[45]. Alguns genealogistas defendem que no lugar de Macedo teria existido desde fins 
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do século XIII, o solar dos Macedo, estirpe de renome na região de Bragança, 

afirmando que dentre outros varões de certo vulto dessa casa se destacaria Ruy Martins 

de Macedo, avô de Martim Gonçalves de Macedo, cavaleiro de maior estima de D. João 

I, pois terá sido ele num dos instantes mais graves da batalha de Aljubarrota que ao ver 

o Rei desarmado e prestes a ser morto pelo fidalgo Castelhano Álvaro de Sandoval, 

acode salvando o Rei. Por isso, este lhe terá feito diversas mercês, entre elas a alcadaria 

do Outeiro e os direitos reais de Bragança. 

Que a terra de Macedo se manteve por muito tempo na posse dessa família vê-se pela 

concessão que D. João II fez em 1484 a João Teixeira de Macedo, alcaide-mor de 

Montalegre “rendas, direitos de pão, vinho e aves” da quinta de Macedo [45]. 

Para Pinho Leal o topónimo Macedo, é um apelido nobre em Portugal vindo de 

Espanha… trouxe-o o D. Álvaro Gil de Macedo que se julga ter dado o seu apelido por 

nome a esta vila, de que foi senhor donatário e onde teve solar. Acrescenta que foi em 

Macedo de Cavaleiros que teve solar e morgado os Teixeira de Macedo.  

“O nome Macedo de raízes toponímicas, deriva da designação da Vila de Macedo de 

Cavaleiros. O mais remoto indivíduo que se conhece a usar este apelido é João 

Gonçalves de Macedo, que foi parcial de D. Afonso, futuro D. Afonso IV, nas lutas que 

este teve contra seu pai rei D. Dinis. Pela composição das armas dos Macedos pensam 

alguns autores poderem eles ser um ramo dos Monizes, ligados à linhagem dos - de 

Ribadouro”[55]. 

Há ainda, referências do designativo de “Macedo” relacionadas com uma casta de uva 

branca característica de Trás-os-Montes, sendo etimologicamente de origem obscura 

[44]. 

São estas as propostas sobre a origem e evolução do nome “Macedo de Cavaleiros”. 

Pensa-se que a sua evolução tem quatro momentos cronológicos distintos: um primeiro 

momento em que se designou “Macedo” (ou Maçaedo ou ainda Massaedo) e que tem o 

seu devir no alvorecer da nacionalidade, quanto muito num tempo de ocupação romana, 

isso se atribuirmos a sua origem à casta de uva branca – visto a introdução do cultivo da 

uva se ter verificado com a romanização [52]. 
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Um segundo momento, em tempos de povoamento do reino (finais século XII, meados 

século XIII) onde teria adquirido o pronome “O Vilar de Macedo”.  

Por doação ou filhação, verifica-se um terceiro momento em evolução do nome, em que 

se deixa cair (pelo fenómeno de doação ou filhação) “O Vilar” e passa a designar-se 

“Macedo (dos) Cavaleiros” estando nos finais do século XIV no reinado de D. João I 

[55]. 

Macedo “dos” Cavaleiros, perdurará até aos finais do século XIX se não mesmo século 

XX, em representação apresentada aos deputados da nação datada de 14 de Março de 

1861, pelo Presidente da Câmara, Sr. António Caetano Mesquita Antas que subscrevia o 

documento em nome da Câmara Municipal de Macedo dos Cavaleiros. [51] 

Macedo de Cavaleiros, freguesia, passa a sede de Concelho, pela publicação no Diário 

do Governo a páginas 766 do decreto-lei de 31 de Dezembro de 1853, emanado do 

Ministério dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça (Repartição da Justiça).  

No seu artigo 1º pode ler-se: 

«Fica estabelecido, para os effeitos Judiciais e Administrativos, a nova divisão das 

Comarcas, Julgados, e Concelhos, que a par dos Círculos de Jurados, dos Distritos de 

paz, e das Freguezias desses Julgados e Concelhos, e segundo os Districtos 

Administrativos a que respeitam, vão designados no incluso mappa número um, o qual 

faz parte integrante deste Decreto, e baixa assignados pelos Ministros e Secretários de 

Estado dos Negócios do Reino, e dos Negócios Ecclesiásticos e de Justiça. (assinado, 

Rei Regente = Rodrigo da Fonseca Magalhães e Frederico Guilherme da Silva 

Pereira.)» 

Macedo de Cavaleiros sendo sede de Concelho, esteve 10 anos (31 de Dezembro de 

1853 a 15 de Janeiro de 1863) com o estatuto de freguesia, tendo sido elevada a 

categoria de Vila nesta data. Teve que esperar 136 anos (1863 a 1999) para se ver 

alcandorada ao estatuto de cidade.  

À freguesia sede de Concelho, pertencem os lugares de Nogueirinha e Travanca. O 

património edificado de Macedo de Cavaleiros espelha a sua mancebia, não quer dizer 

com isso, menoridade ou menos valia [55]. 
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A evolução do concelho de Macedo de Cavaleiros, no que concerne à sua definição 

como sub-área regional está integrada política, eclesiástica e geograficamente, no atual 

distrito administrativo de Bragança, sendo que, em memória geográfica (Idade Média), 

seria igual ao somatório de parte das Terras de Ledra e parte das Terras de Bragança e 

Lampaças. 

Por outro lado, os conhecimentos atuais vão no sentido de não se perceber as razões 

“políticas, administrativas, económicas e sociais” que levam à elevação a Concelho de 

Macedo de Cavaleiros em 31 de Dezembro de 1853 (após reformas administrativas do 

início do liberalismo), preteridos que foram os velhos Concelhos existentes à data: 

“Cortiços” e “Chacim” [55]. 

No entanto, não se descortinando motivações, nem lóbis políticos locais, nem outras 

razões substantivas, crê-se que esta mudança tenha sido somente pelas razões da 

tendência do código administrativo de 1836 que pendia para uma menor centralização 

do poder central em detrimento do aumento da autonomia local, ao qual se junta dois 

critérios para adaptar os novos concelhos às novas necessidades, a população e a 

extensão demográfica, já que os antigos concelhos possuíam uma dimensão 

demográfica considerada insuficiente (Quadro 8. e Gráfico 8.), daí a aglutinação em 

unidades concelhias mais vastas. E para obviar a que a distância entre a sede de 

Concelho e o limite das circunscrições fosse excessivamente grande [55]. 

Quadro 8. Censo dos fogos existentes em Macedo de Cavaleiros; Chacim e Cortiços 1706/2011 

 

Fonte: Carlos Mendes in “Macedo de Cavaleiros – Cultura, património e Turismo – Contributos para um 

Programa Integrado”, 2005, pp.44. 
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Gráfico 8. Leitura interpretativa do gráfico comparativo e evolutivo do número de fogos existente nas 

três localidades - Macedo de Cavaleiros; Chacim e Cortiços 1706/2011 

Fonte: Carlos Mendes in “Macedo de Cavaleiros – Cultura, património e Turismo – Contributos para um 

Programa Integrado”, 2005, pp.44. 

 

4.2.1.1. “Lenda dos Cavaleiros” [64] 

A origem do nome de Macedo de Cavaleiros comporta inúmeras lendas, entre elas a 

“Lenda dos Cavaleiros “:  

“Estaríamos pois nos primeiros tempos da nossa Nacionalidade. Eram muito 

frequentes nessa altura as lutas que Portugal recém-nascido tratava com os numerosos 

inimigos que queriam impedir a todo o custo que o nosso jovem País alargasse as 

fronteiras, tornando-se realidade os seus sonhos de poderio.  

Habitam nessa época, num lugar hoje denominado Santa Catarina, escondido entre 

altas serras e vales tortuosos e radiantes, num cantinho de Trás-os-Montes, dois 

cavaleiros fidalgos de nobre estirpe, que em todas as lutas e pelejas viam a sua 

intrepidez recompensadas pela vitória, Brandindo as suas pesadas maças de ferro, 

eriçadas de pico, que manejavam como leve haste cortada pelo vento, poderíamos 

encontrá-los pondo sempre ao serviço das causas nobres e justas os braços decididos e 

o seu valor inigualável.  
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Quis o destino que, certo dia, o nosso rei travasse com o inimigo, uma sangrenta 

batalha. De ambos lados havia bravura e decisão e, apesar do ardor com que os 

portugueses se entregavam à luta, esta começou a mostrar-se favorável aos 

adversários. O único caminho a seguir parecia ser a retirada, mas, repentinamente, 

apareceram os dois cavaleiros que, com gritos de incitamento à gente lusitana, abriram 

caminho por entre as fileiras cerradas dos inimigos. As perigosas maças que 

empunhavam causavam o terror dos que há pouco se julgavam já vitoriosos, e até o 

próprio rei, contagiado pela sua audácia, erguia acima do clamor da peleja gritos 

entusiasta: - “ Maça! Macedo! Maça! Macedo!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. “Os Cavaleiros da Maça” - peça esculpida em baixo relevo, por Carlos Rodrigues, 2007. 

Fonte: Carlos Rodrigues, Macedo de Cavaleiros. 

 

 

A bandeira portuguesa cobriu-se mais uma vez com louros da vitória e no peito dos dois 

cavaleiros da maça teve origem o nome de Macedo de Cavaleiros.”   
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4.2.2. Freguesia dos Cortiços 

A antiga freguesia de S. Nicolau dos Cortiços, na altura reitoria do padroado real e sede 

de Concelho, é extinta em 31 de Dezembro de 1853. Em 1755 aparece agregado à 

Comarca de Moncorvo, em 1839 na Comarca de Bragança, em 1852 na Comarca de 

Chacim, a partir de 1853 é anexada ao Concelho de Macedo de Cavaleiros [55]. 

Tem foral de D. Dinis, em 1287: 

«El-Rei D. Dinis deu foral a esta Vila e ao Lugar de Cernadela, no qual se declara que 

cada morador pagará quatro alqueires de centeio e trinta e seis reis em dinheiro, 

excepto o tabelião e os pardieiros de Afonso como consta das palavras do mesmo 

foral:.. E o Taballião não paga pensão, nem há ahi portagem, nem pena de arma, nem 

montado, nem maninho, nem gado do vento, nem pagará ao diante ao diante hi nenhum 

outro tributo Real, nem foro, nem isso mesmo a pena de arma, nem sangue nem haverá 

ao diante. E declaramos que se o pardieiro, que ora traz Affonso Fernandes da 

Cernadela, se provar que em tempo algum foy fortaleza dos Reys nossos antecessores, 

sendo justificado por direito se guarde nisso Justiça.» [50] 

Confirmado por D. Afonso IV em 10/01/1331 (gaveta 15 maço 11 nº 15 ANTT) [56].  

«Dom Afonso pella graça de Deos Rey de Purtugal e do alguarve. A quantos esta carta 

virem faço saber que querendo fazer graça e mercee aos poboradores e moradores das 

minhas pobras das cortiças e da cernadella que eles ajam os ditos lugares com todos 

seus termo novos e velhos e ajam taaes foros e taaes custumes como os de bragança, e 

paguem ende a mim em cada hum anno vinte soldos de casa e senhas oitavas de centeo 

e vinte libras de serviço quando eu for em terra de bragança, por que mando e defendo 

que nom seja nem hum ousado que contra eles vaa nem lhes faça mal nem força sob 

pena dos meus encoutos. Em testemunho desto lhes de esta mminha carta dante em 

santarem a X dias de janeyro. El Rey o mandou por Joham vicente seu créligo e per 

Lourenço gomes de porto de moos seu vassalo, afonso anes a fez era de mil e trezentos 

e sessenta e nove años. Joham vicente e Lourenço gomes a vyo.» [47]. 

Foral novo dado por D. Manuel a 04/08/1517 (livro dos forais novos de Trás-os-

Montes, fl. 62 col. III) e foral novíssimo de D. Afonso VI em 21/07/1682 (Livro XV da 

Chancelaria do Sr. Rei D. Afonso VI, fl. 337 v. ANTT) [55]. 
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Terá existido no lugar da Cernadela (hoje lugar pertencente à freguesia dos Cortiços) 

em tempo anterior a D. Dinis algum edificado (castelo, torre etc.) de que hoje não há 

notícia. 

É grande a valia patrimonial dos Cortiços: no património religioso regista-se a sua 

Igreja Matriz, a capela de Stº António mandada edificar pela Família Charula 

(Pimenteis) e adistra ao seu Solar, também o Solar dos Mirandas tem capela anexa. 

Existindo ainda mais dois solares na povoação, o solar da família Pessanha e o solar da 

família Sarmento. Do edificado civil anterior a 1853 e ainda em razoável estado de 

conservação está o edifício do antigo Registo Civil e o edifício da antiga Câmara 

Municipal [55]. 
Anexo

 
IIii

 

 

Figura 30. Antiga casa dos Paços do concelho - Cortiços 

Fonte: URL - http://www.panoramio.com/photo/414461, por Sofia Sampaio Carvalho. 

 

http://www.panoramio.com/photo/414461


Capítulo 4. Caso de Estudo 

Solar da família Pessanha nos Cortiços 

101 

 

4.2.2.2.“Lenda da Merenda dos Cortiços”  

Na aldeia dos Cortiços, em Macedo de Cavaleiros, existe uma expressão lendária que 

poucos são os Transmontanos que não a conhecem: “foi como a merenda dos 

Cortiços”. 

Eis a explicação: “há muitos anos atrás, no séc. XVII, houve nos Cortiços uma 

epidemia, à qual a população apelidou de “febre-amarela”, ceifando esta, a vida a 

várias famílias. Com o medo desta tão pavorosa epidemia, a população da aldeia 

refugiou-se na fé que detinham a Nossa Senhora dos Prazeres, prometendo todos os 

anos (segunda-feira depois da Pascoela) realizar uma festa em sua honra, festa 

religiosa com arraial popular.  

Nos primeiros anos desta tradição, a festa era cumprida por uma das ruas da aldeia. 

Essa rua, ficara nesse ano encarregue de pagar as despesas da festa e proporcionar um 

belo petisco a todos os habitantes dos Cortiços, com tudo do bom e do melhor. A 

devoção era tanta, que muitas famílias acabavam por ficar arrasadas economicamente, 

tal era a fartura de comida e bebida. Crê-se que as famílias mais pobres chegaram 

muitas vezes a vender oliveiras e outros bens materiais para poderem acarretar as 

despesas. 

Existia assim uma forma de “bairrismo” dentro da aldeia, pois cada ano que passava, 

cada rua tinha a contenda de fazer a festa em honra de Nossa Senhora dos Prazeres 

ainda melhor e maior que a do ano anterior, realizada por uma outra rua.  

A competição era tanta que acabou por ser a ruína de muitas famílias. Não podendo 

esta situação continuar, foi acordado entre todos os habitantes da aldeia dos Cortiços 

que daí para a frente a Nossa Senhora dos Prazeres seria homenageada por todos os 

habitantes da aldeia.  

Então, logo na terça-feira seguinte à festa, a população reuniu-se, confraternizou, 

comeu e bebeu até que todos ficassem satisfeitos, todavia não sobrou comida nem 

bebida, e nem vontade de comer e beber. Assim, nos dias de hoje, é comum ouvir à 

mesa dos Transmontanos a expressão “foi como a merenda dos Cortiços” quando 

numa refeição todas as pessoas ficam satisfeitas e não sobra comida.” [54] 
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4.3. Os Pessanhas 

“Que proveitosa e agradável cousa é a memória dos maiores, ser dêles imagem e 

continuar com êles as obrigações à posteridade!” 

D. Fr. Manuel do Cenáculo. 

 

4.3.1. O Ramo Transmontano dos Pessanhas 

O apelido Pessanha é de origem genovesa e remonta ao ano de 1262.  

O rei português D. Dinis, tentando reorganizar e aproveitar as valiosas forças do país, 

dedicou largas vistas e cuidados à navegação e ao comércio. É certo, no entanto, que 

nessa época, Portugal estaria ainda nos primórdios da arte da navegação, sendo 

indispensável recorrer a quem, naquela época, era reconhecido por felizes tentativas e 

hábito marítimo. Algo era certo, a escolha recairia entre genoveses ou venezianos, pois 

tanto de uns como de outros, conhecera os efeitos de raro atrevimento náutico e o largo 

tráfico a que entregavam.  

Assim, rei D. Dinis encarrega dois cavaleiros da sua Corte, Vicente Enes César e João 

Lourenço, residentes em Avinhão, para encontrarem uma pessoa idónea de apoiar os 

portugueses na arte de navegar. A escolha dos encarregados recai no genovês Manuel 

Pessanha.  

Este vem então para Portugal tendo o rei D. Dinis o nomeado Almirante Mor das frotas 

e armadas do reino [56]. 

Nos fins do século XVI, estabelecem-se os Pessanhas na casa e quinta de São Cipriano, 

a 6 km de Viseu.  

Os Vilhegas de Viseu descendem de Fernão de Vilhegas, casado em Viseu com Brites 

Rodrigues da Costa. Dona Isabel do Amaral, sua bisneta, vem mais tarde a casar com 

Miguel Pessanha Castelo Branco. Deste casamento provêm três filhos, António, Júlio, 

senhor da casa de Viseu, e Francisco Pessanha, que segue a carreira militar, e por 

motivos políticos, ou de funções públicas, vai depois da restauração de 1640, para 

Nozelos, sede de antigo concelho, próximo das Arcas (Macedo de Cavaleiros). 
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Recebido e estimado pelos Sá Morais, das Arcas, gente nobre e abastada, estes logo o 

querem para marido de sua filha Joana, tendo, assim, início o ramo transmontano dos 

Pessanhas [56]. 

 

4.3.1.1. Heráldica dos Pessanhas 

 

Figura 31. Brasão de Armas da família Pessanha. 

Fonte: José Benedito de Almeida Pessanha, “Os Almirantes Pessanhas e sua descendência”. 

Porto, Imprensa Portuguesa, 1923. pp.9. 

 

 

Armas: em campo de prata, “huma banda sanguinha com dentes de serra, pelo solar 

em Génova se chamar Penha ou Serra roxa, que em nossa linguagem é vermelha” com 

três flores-de-lis, de prata. 

Timbre: uma asa vermelha e sobre ela uma flor-de-lis do escudo [56]. 
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4.3.2. A família dos Pessanhas nos Cortiços 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Genealogia da família Pessanha dos Cortiços – adaptada por Sónia Rodrigues 
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Francisco Pessanha de Vilhegas dá início ao ramo transmontano dos Pessanhas, 

nascendo em Viseu em 1624 e casando nas Arcas (Macedo de Cavaleiros), onde tem 

descendência e conserva o nome Pessanha. 

Seu descente, o seu trineto, João Manuel de Almeida Morais Pessanha, nascido nas 

Arcas em 20/09/1784, casa com D. Catarina Josefa de Sousa Pavão, de Suçães. João 

Manuel, em 1817, é Governador de Cantagalo, no Brasil, onde, anterior ao casamento 

com D. Catarina Pavão, tem um filho de Tamâsia Maria de Assunção, de seu nome José 

Manuel de Almeida Morais Pessanha. 

José Manuel, nasce em Cantagalo (Brasil), a 10 de Janeiro de 1820. Como Bacharel em 

Direito, é deputado, por Bragança, na legislatura que principiou em janeiro e findou, por 

dissolução, a 15 de Maio de 1865. 

Casa com D. Maria Amélia Leite Velho Morais de Macedo Sarmento, dos Cortiços, e 

têm uma filha, Cândida de Almeida Pessanha, casada com o médico Dr. Albino 

António Vaz das Neves, de Malhadas (Miranda do Douro), deputado da nação em 1879 

a 1881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Foto de D. Maria Amélia Leite Velho Morais de Macedo Sarmento 

Fonte: Foto gentilmente cedida por D. Maria Antónia Falcão Pessanha Vaz das Neves Pessanha 

Mascarenhas 
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Figura 34. Foto de Dr. Albino António Vaz 

das Neves 

Fonte: Foto gentilmente cedida por D. Maria 

Antónia Falcão Pessanha Vaz das Neves 

Pessanha Mascarenhas 

 

 

 

Figura 35. Foto de D. Cândida de Almeida 

Pessanha 

Fonte: Foto gentilmente cedida por D. 

Maria Antónia Falcão Pessanha Vaz das 

Neves Pessanha Mascarenhas 

 

 

José Manuel de Almeida Morais Pessanha é o primeiro descendente dos Pessanha, a 

surgir na aldeia dos Cortiços, onde falece, a 29 de Maio de 1878. 

Do casamento de sua filha Cândida, com o Dr. Albino Vaz das Neves nos Cortiços, 

nascem três filhos, João Manuel de Morais Pessanha Vaz das Neves em 1874 (faz 

vida em Lisboa, depois de ter casado em Freixo-de-Espada-à-Cinta), Manuel Eduardo 

de Morais Pessanha Vaz das Neves em 1876, e José Maria de Morais Pessanha Vaz 

das Neves em 1873 [57]. 
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Figura 36. Foto de Manuel Eduardo de Morais Pessanha Vaz das Neves 

Fonte: Foto gentilmente cedida por D. Maria Antónia Falcão Pessanha Vaz das Neves Pessanha 

Mascarenhas 

 

             
Figura 37. Foto do Bispo de Bragança D. José 

Luís Alves Feijó 

Fonte: Foto gentilmente cedida por D. Maria 

Antónia Falcão Pessanha Vaz das Neves 

Pessanha Mascarenhas 

Figura 38. Foto de Albino Pessanha Vaz das 

Neves 

Fonte: Foto gentilmente cedida por D. Maria 

Antónia Falcão Pessanha Vaz das Neves 

Pessanha Mascarenhas 
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José Maria de Morais Pessanha Vaz das Neves, nascido a 4 de Janeiro e batizado a 

21.07.1873 na Igreja Matriz de S. Nicolau dos Cortiços, pelo Bispo de Bragança D. José 

Luís Alves Feijó, que também foi seu padrinho como procurador de Francisco de Avis 

Pereira do Lago e D. Maria do Carmo de Morais Sarmento tia-avó do batizado. Vivera na 

casa brasonada nos Cortiços. Faleceu a 03.10.1944. 

Albino Pessanha Vaz das Neves, filho de José Maria de Morais Pessanha Vaz das 

Neves e Maria Marcelino (casados à hora do falecimento desta, três dias depois do parto), 

casa com Maria Eduarda Mendes Falcão, descendendo deste casamento sua filha, Maria 

Antónia Falcão Pessanha Vaz das Neves Mascarenhas – atual proprietária de metade do 

Solar dos Pessanha nos Cortiços, casada com Manuel Alberto Carneiro Mascarenhas. 

Sendo os seus filhos: Maria Marta Pessanha Mascarenhas, Rui Vasco Pessanha 

Mascarenhas e Maria Luísa Pessanha Mascarenhas. 

Posteriormente, José Maria de Morais Pessanha Vaz das Neves casa uma segunda vez 

com a sua prima Maria Antónia Falcão Vaz das Neves, de Miranda do Douro.  

Têm um filho, Eduardo Fernão Vaz Pessanha, que falece com 17 anos, mas que solteiro 

teve um filho com Filomena do Nascimento, José Manuel Pessanha Vaz das Neves.  

José Manuel Pessanha Vaz das Neves, adotado pelos avós paternos com três anos de 

idade, dada a morte prematura do pai, nasce em 1931 e é proprietário (até 2009 quando 

falece) da outra metade do Solar dos Pessanha nos Cortiços. 

Não casou e não teve descendência, porém tinha irmãos por parte de mãe que herdaram 

metade do Solar referente ao José Manuel, sendo eles: Maria Inácia Ferreirinha, Valdemar 

António Ferreirinha, Maria Emília Ferreirinha, Albino Ferreirinha e José Manuel 

Ferreirinha, todos eles proprietários atuais da outra metade do Solar dos Pessanha nos 

Cortiços. 
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4.3.2.1. Heráldica do Solar da Família Pessanha nos Cortiços 

 

Figura 39. Brasão de armas no solar da família Pessanha 

 

 

O brasão, de granito, acima apresentado encontra-se no solar dos Pessanha, na aldeia dos 

Cortiços. 

O escudo francês, esquartejado, ostenta as armas da família Morais, nos 1.º e 4.º quartéis, 

no 2.º quartel estão as armas dos Leite e no 3.º encontram-se as armas dos Velho. 
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Figura 40. Desenho do Brasão de armas no solar da família Pessanha 

Fonte: Domingos Vinhas, Memórias do Abade Baçal, Alves (1928), Tomo VI – Os Fidalgos. Desenho n.º56, 

pp.757. 

 

O elmo cerrado (viseira fechada), tarado de perfil, olhando a direita do escudo, significa 

que a pessoa a quem as armas pertenciam era nobilitado ou nobre até três gerações. O 

timbre é a mesma torre que representa a família Morais no campo do escudo [48]. 

 

4.3.3. Análise de dados/Investigação – Os Leite Velho 

Esgotando todos os recursos disponíveis, a informação (ou falta dela) conquistada com 

toda uma intensiva pesquisa, serve de mola impulsionadora para a reflexão e busca de 

respostas para algumas dúvidas relativas ao solar da família Pessanha. 

É efetuada busca na Matriz Predial mais antiga do Concelho de Macedo de Cavaleiros, 

existente na Repartição de Finanças local, encontrando o artigo nº 226 referente ao edifício 

em estudo.  

De notar que o registo mais antigo encontrado data de 30 de Setembro de 1945, sendo à 

data, chefe de repartição de finanças o Sr. João Ferreira Baptista. 

Na conservatória do registo predial de Macedo de Cavaleiros tem-se acesso ao livro N.º 65 

– N.º 26764, encontrando a única escritura de aquisição datada de 18/04/1966, sendo a 
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causa, uma partilha judicial. Pois por óbito de José Pessanha Vaz das Neves e sua esposa, é 

feita a transmissão de metade dos prédios descritos nesse artigo, a favor de Albino 

Pessanha Vaz das Neves.  

De destacar, que a escassez de documentos antigos sobre este (e outros) edifício, é 

consequência de um incêndio que houve há muitos anos atrás na Câmara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros.  

Como explica o autor da terra (Cortiços) “Chiquinho” no seu manuscrito: 

«Poucos anos depois de Macedo de Cavaleiros ter passado a vila e concelho, Macedo teve 

que se reorganizar de acordo com os métodos e leis daquele tempo. Assim, foram feitas 

alterações em todas as freguesias do Concelho, e todos tinham que pagar as suas 

contribuições e impostos. Os contribuintes dos Cortiços, ficaram muito zangados, pois 

estavam habituados (quando Cortiços era sede de Concelho) a pagar pouco, ou nada. 

Foi então que se juntou todo o povo da aldeia dos Cortiços, e resolveram fazer justiça 

pelas próprias mãos. Muniram-se de machados e aí foram eles direitinhos à jovem vila de 

Macedo de Cavaleiros. Sem hesitarem, empunharam os machados e desfizeram as portas 

do edifício da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, deixando-as, orgulhosamente, 

às tiras. 

Entraram no edifício, foram às prateleiras e trouxeram para o meio da estrada todos os 

documentos que encontraram, e ali mesmo, em frente ao Município, a todos os livros e 

documentos de todo o Concelho foi deitado fogo. 

Toda a população do Concelho ficou indignada e revoltada, e cá para mim, com razão, 

mas a quem lhes valeu aos cabeças desse motim, fora o “paizinho” Doutor Albino 

Pessanha, que teve que se aplicar a fundo, para não deixar ir os seus conterrâneos dos 

Cortiços para a cadeia.» 

Assim, não havendo qualquer registo oficial da data de construção do edifício ou mesmo 

indicação do responsável pela construção do edifício, seria inconclusiva a determinação do 

século de construção do mesmo. 

É então realizada uma pesquisa mais intensa. Se até então, com o apelido Pessanha nada se 

consegue concluir, aprofunda-se o estudo na heráldica do solar. 
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A análise heráldica de família funciona como uma base de dados de família. O brasão dá 

muitas informações acerca da família, tal como os nomes da família a quem pertence, 

através da identificação das armas, o grau de nobreza identificada pela posição do elmo, o 

título de nobreza que o indivíduo possui, que se existir será representado pelo respetivo 

coronel, entre outras características simbólicas. 

Embora o edifício em estudo seja intitulado há imensos anos como o Solar dos Pessanha e 

atualmente, pertencente de facto à família Pessanha, o brasão nada apresenta relativo aos 

Pessanhas, mas sim aos apelidos Morais, Leite e Velho. 

Coloca-se primeiramente a hipótese de que, o acrescento da brica “P” no 1.º quartel, no 

canto superior esquerdo seja “P” de Pessanha, apensado aquando do casamento de uma 

Leite Velho Morais com um Pessanha. 

Presume-se, em análise à árvore genealógica/ramo transmontano dos Pessanhas, que seja o 

caso de João Manuel de Almeida Morais Pessanha (nascido no Brasil), o primeiro 

Pessanha que casou nos Cortiços com D. Maria Amélia Leite Velho Morais de Macedo 

Sarmento (dos Cortiços).  

Investiga-se então com muita atenção a árvore genealógica de D. Maria Amélia Leite 

Velho Morais de Macedo Sarmento, uma clara descendente dos Morais Leite Velho. 

D. Maria Amélia Leite Velho Morais de Macedo Sarmento nasceu nos Cortiços em 14 

de Fevereiro de 1834 e aí foi batizada a 25 do mesmo, sendo padrinhos seu tio Dr. Paulo 

de Morais Leite Velho, residente em Chaves e natural dos Cortiços, e Nossa Senhora da 

Conceição.  

Dr. Paulo de Morais Leite Velho nasceu em 1781. Doutor em medicina, médico do 

exército com a graduação de sargento-mor da praça de Chaves, natural de Cernadela, 

freguesia dos Cortiços, filho de Luiz Bernardo de Morais Rocha, sargento-mor de 

ordenanças, e de D. Antónia Marcelina Leite Velho de Morais. [46] 
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Figura 41. Genealogia da família Leite Velho, gentilmente cedida pelo Sr. Fernando Leite Velho – adaptada 

por Sónia Rodrigues 
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Teve carta de brasão-de-armas a 18 de Novembro de 1818 
Anexo III

, que lhe concede as 

armas dos Morais, as dos Velhos (em campo vermelho cinco vieiras de ouro, em santor) e 

as dos Leites (em campo verde três flores de liz, de ouro, postas em roquete). Por diferença 

uma brica com “P” incluso sobre o 1º quartel acima à direita. Esta carta de brasão consta 

de quatro fólios de pergaminho de 0.19 x 0.26 cm, marginados por singela orla de ouro, 

encerrando, além do texto, o escudo iluminado com as armas dos Morais (1º e 4º quartel: 

partido em campo vermelho uma torre torreada em prata, lavrada em negro e coberta de 

ouro, remontada por uma bandeira de prata e assente sobre um rio de prata aguado de azul 

e o segundo campo de prata, uma amoreira arrancada em verde, com o timbre a torre do 

escudo), dos Leite (2º quartel: em campo verde, três flor de Liz em ouro postas em 

roquete), dos Velho (3º quartel: em campo vermelho, cinco vieiras de ouro postas em 

sautor) [61]. 

O Doutor Paulo de Morais Leite Velho e sua irmã D. Ana Joaquina de Morais Leite Velho 

mandaram construir nos Cortiços, Trás-os-Montes, em 1818, a casa brasonada que ostenta 

na fachada o escudo atrás referido.  

Atualmente, a casa brasonada encontra-se na posse dos descendentes do Dr. José Pessanha 

Vaz das Neves (descendente colateral de Paulo de Morais Leite Velho). 

Pois, o Dr. Paulo de Morais Leite Velho, não teve descendência, falecendo solteiro a 

22/3/1843, ficando a casa brasonada para a sua sobrinha e afilhada D. Maria Amélia Leite 

Velho Morais de Macedo Sarmento, filha de D. Ana Joaquina de Morais Leite Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Brasão de armas no solar da família Pessanha, com destaque para o “P” incluso. 



Capítulo 4. Caso de Estudo 

Solar da família Pessanha nos Cortiços 

115 

 

Segundo, o Sr. Fernando Leite Velho, descendente legítimo da família Leite Velho, o “P” 

acrescentado no 1º quartel não está relacionado com o apelido Pessanha, como 

erradamente se pensara no início da investigação. Pois pela ascendência e pela época da 

atribuição do brasão (1818), este é anterior á entrada da família Pessanha na família Leite 

Velho.  Assim, o “P” incluso, é de “pater”, que indica que a origem dos Morais é legítima 

por parte paterna e também por parte materna, daí os dois quartéis (1º e 4º) de Morais no 

brasão do Solar da família Pessanha nos Cortiços. 

 

4.4. Caracterização arquitetónica do edifício – Solar da família Pessanha, 

nos Cortiços 

Os solares transmontanos constituem um património erigido, legado de antigas famílias e 

que se apresentam como símbolos da história e cultura portuguesas.  

4.4.1. Enquadramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Enquadramento físico da propriedade do solar da família Pessanha. 

Fonte: URL - https://maps.google.pt/ (adaptado por Sónia Rodrigues) 

https://maps.google.pt/
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O solar da família Pessanha encontra-se em meio rural, isolado, a meia-encosta, no centro 

da povoação dos Cortiços, que se situa numa encosta de pendente suave E./O., junto ao 

vale de um ribeiro afluente da margem direita da Ribeira de Carvalhais.  

O solar surge no centro da aldeia dos Cortiços, sendo a fachada principal confrontada por 

um pequeno largo pavimentado a paralelepípedos de granito, junto a um antigo tanque 

público de lavar-roupa. 

 

Figura 44. Fachada principal (voltada a Norte) do solar da família Pessanha. 

 

 

Figura 45. Fachada posterior (voltada a Sul) do solar da família Pessanha. 
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4.4.2. Proteção 

A recolher informação para a classificação do edifício como IIP (Imóvel de Interesse 

Público) – IGESPAR. 

 

4.4.3. Descrição 

Arquitetura civil privada de corpo horizontal, planta retangular e de dois pisos, tem uma 

fachada principal em cantaria e silharia de pedra de granito coroada pelo brasão da família 

ao centro do volume. 

Fachadas em alvenaria de granito, a principal voltada a Norte, enquadrada por cunhais 

apilastrados, encimados por pináculos, e rematada por cornija e beiral, contando ainda com 

o monumental brasão ao centro da fachada. 

 

Figura 46. Alçado principal (voltado a Norte) do solar da família Pessanha (desenho - J. Gramaxo, 2014). 

 

O corpo do solar apresenta um esquema simétrico de vãos, sendo a fachada principal 

composta originalmente por seis vãos de janelas de peito, no piso superior e três vãos de 

janela de peito e dois vãos de porta, um dos quais constitui a entrada principal, no piso 

térreo. Este edifício do início do séc. XIX, de estilo “neoclássico” apresenta, ainda, 

influências barrocas, como se pode constatar pelo elaborado frontão onde se insere o 

brasão, de curvas e contra-curvas, flanquado e rematado por tochas. Também os cunhais 

apilastrados, apresentam base e capitel jónicos, ligados por soco saliente e uma bela cornija 

de cantaria ornamentada, coroados por tochas. 

O primeiro andar apresenta o pé-direito ligeiramente superior ao do andar térreo. 
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Todos os vãos, de caixilharia de madeira, são guarnecidos com molduras em cantaria de 

granito, sendo as padieiras das janelas do primeiro piso retas e as do piso térreo curvas, 

todas elas com moldura simples encimadas por cornija.  

Dos seis vãos de janela do primeiro piso, as três do extremo esquerdo são janelas de 

batente, com duas folhas e bandeira, e as ultimas três do extremo direito, janelas de 

guilhotina. 

O esplêndido portal de verga reta, com moldura recortada, localizado do lado esquerdo da 

fachada destaca-se de todo o conjunto devido ao trabalhado de pedra das suas cantarias e 

ao entablamento reto e cornija que o coroam. O vão de porta do extremo direito da fachada 

dá entrada para uma antiga adega e lagar de azeite.  

Verifica-se que no extremo direito da fachada principal, a parte superior foi reconstruída e 

assim alterada/modificada, possivelmente nos finais do séc. XIX, princípios do séc. XX. 

 

Figura 47. Alteração da parte superior do extremo direito (séc. XX) solar da família Pessanha (desenho - J. 

Gramaxo, 2014). 
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A fachada lateral esquerda, a Poente, em alvenaria de granito, corresponde às alvenarias do 

andar superior, pois neste quadrante, o andar inferior está enterrado; é rasgada por janela 

de batente, de verga reta e moldura simples e de cantaria, no primeiro piso, dando assim a 

luminosidade natural, ao magnífico lagar de vinho, existente no piso superior. 

 

Figura 48. Alçado lateral esquerda (voltado a Nascente) do solar da família Pessanha (desenho - J. Gramaxo, 

2014). 

 

 

A fachada lateral direita, a Nascente, geminada com outro edifício, rasgando para o 

exterior, apenas uma janela retangular no primeiro piso (após alteração do edifício no séc. 

XX). 

 

Figura 49. Alçado lateral direito (voltado a Poente) do solar da família Pessanha (desenho - J. Gramaxo, 

2014). 
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A fachada posterior, voltada a Sul, de funda varanda-sequeiro alpendrada, cujo alpendre 

apoia sobre prumos de madeira e pavimento lajeado de granito, corresponde ao piso 

superior, rasgado por duas portas e uma janela de verga reta com grades, todas com 

moldura simples de cantaria de granito, viradas para a eira da propriedade.   

No lado direito do alpendre existe uma fresta gradeada e ainda uma porta. 

No lado esquerdo, no piso térreo, três portas de verga reta com acesso para as adegas e 

uma outra porta com acesso para a parte recentemente alterada do edifício, que 

inicialmente seria para acesso a adega e lagar de azeite. O piso superior apresenta quatro 

janelas de guilhotina, de verga reta e com moldura simples de cantaria de granito e um vão 

de porta, de verga reta e moldura simples de cantaria de granito. 

 

Figura 50. Alçado posterior (voltado a Sul) do solar da família Pessanha (desenho - J. Gramaxo, 2014). 

 

A eira, situada nas traseiras do edifício, não está pavimentada, e é fechada a Poente por 

dois edifícios de características rústicas, destinados a apoiar as atividades agrícolas, com 

planta retangular, de dois pisos, telhados de duas águas, com paredes de silharia e 

molduras dos vãos em cantaria de granito. Entre os dois edifícios a propriedade tem uma 

monumental abertura virada a Poente, enquadrada por cunhais apilastrados, encimados por 

pequenos coruchéus. 

 

 

Figura 51. Anexos do solar da família Pessanha, voltados a Poente (desenho - J. Gramaxo, 2014). 
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No lado Nascente da eira, existiu em tempos, dois anexos, um destinado também a 

atividades agrícolas, e um outro a lagar de azeite, estando hoje, ambos destruídos. 

A cobertura é de águas inclinadas e revestida a telhões de cerâmica tradicional de canudo e 

a sua cornija é em cantaria trabalhada. 

 

4.4.4. Utilização 

Utilização Inicial: Residencial – solar, em que no nível 0 (Rés/Chão) predominam as 

funções de arrumação, despensa, adegas e lagares, e por sua vez o nível 1 (primeiro piso) 

tem a funcionalidade residencial, incluindo os quartos, salas, cozinha, entre outros, Fig. 52 

e Fig. 53.   

Utilização Atual: Não habitado. 

 

Figura 52. Distribuição funcional dos compartimentos do piso térreo (nível 0) 
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Figura 53. Distribuição funcional dos compartimentos do piso superior (nível 1) 

 

4.4.5. Cronologia 

Edifício do início do século XIX. Construído pela família Leite Velho, segundo a tradição, 

pelo Dr. Paulo de Morais Leite Velho e sua irmã D. Ana Joaquina de Morais Leite Velho 

em 1818. Passando por descendência para a família Pessanha, pelo casamento de D. Maria 

Amélia Leite Velho Morais de Macedo Sarmento com João Manuel de Almeida Morais 

Pessanha. 

Tem-se mantido até hoje na posse da família Pessanha. 

 

4.4.6. Tipologia 

Arquitetura civil residencial, oitocentista e de estilo revivalista (neorrenascentista / 

neobarroca / neoclássica). Solar rural de planta retangular, com fachada rasgada por vãos 

regulares e simétricos, com monumental portal. Fachada interrompida ao centro por escudo 

brasonado. 

No interior, átrio central com pavimento lajeado de granito, com escadaria impetuosa 

iluminada por uma claraboia. 
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4.4.7. Dados técnicos e materiais 

Estrutura autoportante. 

Paredes em alvenaria; paredes de frontal; paredes de tabique; molduras dos vãos em 

cantaria de granito; pavimentos, portas, tetos e retábulo em madeira; cobertura em telhões 

de aba e canudo. A descrição construtiva virá pormenorizada no capítulo seguinte. 
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5. CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA DO EDIFÍCIO 

5.1. Generalidades 

A construção da arquitetura do passado revela-nos um Saber decorrente de um apuramento 

de formas de construir que perduram durante vários séculos, recorrendo a um leque restrito 

de materiais, de natureza telúrica, de entre os quais se destacam a pedra e a madeira. 

Através deste Saber, podemos encontrar a essência, os princípios e a universalidade de 

uma prática, concretizados nas diversas formas de resolver os vários desafios que se lhe 

impuseram. É justamente neste conhecimento que reside a intemporalidade e a atualidade 

da construção tradicional [66]. 

Consideram-se edifícios antigos, aqueles que foram construídos antes do advento do betão 

armado. Deste modo, incluem-se na construção tradicional todos os edifícios construídos 

até ao início dos anos 40 do século XX, já que se admite que a partir desta data quase que 

desapareceu o recurso às tecnologias tradicionais de execução das estruturas dos edifícios, 

regista-se também uma alteração profunda na tipologia construtiva e na dimensão dos 

edifícios projetados e construídos [1]. 

A construção tradicional é pois o resultado de um Saber empírico, traduzido numa relação 

íntima do Homem com os materiais, revelada na capacidade inventiva e perícia de mestres 

construtores. 

Nas formas rudimentares dos diversos exemplos que ainda persistem, podemos observar os 

métodos de resolver a construção dos vários elementos que constituem um edifício e as 

distintas problemáticas que envolvem a sua execução, no que diz respeito às estruturas, aos 

revestimentos, aos isolamentos, às impermeabilizações, às caixilharias e até às instalações 

[66]. 

Numa abordagem mais específica, a construção tradicional materializa-se em tantas formas 

quantas as épocas, os estilos, os contextos geográficos e socioculturais. A caracterização 

que se apresenta restringe-se ao Solar da família Pessanha, nos Cortiços em Macedo de 

Cavaleiros – caso de estudo. 
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Note-se que apenas foi alvo de um detalhado estudo o edifício principal, não tendo sido 

analisados os anexos (construídos depois da estrutura principal do edifício), Fig. 54 e Fig. 

55. 

 
Figura 54. Planta (conjunto) do Solar da família Pessanha nos Cortiços, com anexos e lagares de vinho e 

azeite. 
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Figura 55. Planta (conjunto) do Solar da família Pessanha nos Cortiços, com anexos e lagares de vinho e 

azeite a cinzento. A estrutura principal do edifício (alvo de estudo) está destacada a cor (azul - nível 0 e rosa - 

nível 1) 
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5.2. Fundações  

Uma das características comuns às casas tradicionais do Norte de Portugal, 

independentemente da data da sua construção, é o tipo de fundações, que se apresentam 

executadas em alvenaria de pedra, preferencialmente constituída por travadouros ou 

perpianhos, dispostos de forma a constituírem o alargamento exigido às sapatas, que 

alcançam as profundidades necessárias até encontrarem terreno firme [66]. 

 

5.2.1. Estrutura  

No edifício-caso de estudo, não é possível confirmar a sua constituição, pois, seria 

necessário efetuar escavações, de maneira a abrir alguns furos de prospecção junto às 

fachadas do Solar da família Pessanha. 

Assim, de acordo com as observações efetuadas, e com o tipo de terreno onde as mesmas 

foram implementadas, defende-se a ideia de que as fundações são diretas, superficiais e 

contínuas, pois o solo que circunda o edifício em estudo, aparenta ser firme e sólido, logo 

para este tipo de solo as fundações a utilizar seriam as fundações diretas e contínuas. 

Estas resultam de um prolongamento da espessura da própria parede, sendo executadas no 

mesmo tipo de pedra e, frequentemente no caso dos muros de delimitação e edifícios de 

menor qualidade como os apoios agrícolas, prolongando-se cerca de 10 cm no solo.  

 

5.3. Paredes exteriores 

As paredes exteriores, paredes resistentes ou paredes-mestras representam um papel 

significativo na estrutura do edifício. 

Estas paredes distinguem-se pela sua grande espessura e são constituídas por materiais 

heterogéneos (granito com constituição heterogénea), de que resultam elementos rígidos e 

pesados e com pouquíssima resistência à tração. 

As paredes resistentes têm como o próprio nome indica, a função resistente e também a 

função de proteção contra os agentes climáticos e as ações externas em geral. 
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Nos edifícios antigos, o modelo de funcionamento das paredes, mais espessas e porosas, 

sem possuírem cortes de capilaridade, permite a entrada de água para o interior da 

alvenaria mas evita a sua permanência prolongada, procurando promover a sua fácil e 

rápida saída para o exterior, por evaporação através, por exemplo, dos interstícios entre as 

pedras, das alvenarias insossas [1]. 

 

5.3.1. Estrutura 

O solar da família Pessanha, nos Cortiços, apresenta paredes resistentes construídas em 

alvenaria de granito assentes a seco de duas folhas com travamento através de juntouros, 

com espessuras de cerca de 0.70 m. 

De referir, que segundo uma detalhada observação no local, as pedras de alvenaria da 

fachada principal do edifício em estudo foram submetidas (quase na totalidade) por um 

processo de escacilhamento minucioso, ainda que deficiente e limitado dada a época de 

construção, tendo estas sido trabalhadas até alcançarem uma forma minimamente linear. 

Destacam-se os perpianhos de canto de ligação (cunhais) entre paredes perpendiculares 

exteriores, a cornija e as pedras que emolduram os vãos de portas e janelas, as quais 

passaram por um processo mais pormenorizado, Fig.56. 

Figura 56. Fachada principal do Solar da Família Pessanha, nos Cortiços, Macedo de Cavaleiros. 
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Figura 57. Alçado principal do Solar da Família Pessanha, nos Cortiços, Macedo de Cavaleiros. 

 

 

Na fachada posterior verifica-se uma distinção de alvenarias e tratamento das pedras, Fig. 

58. 

 

Figura 58. Fachada posterior do Solar da Família Pessanha, nos Cortiços, Macedo de Cavaleiros. 
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Figura 59. Fachada posterior do Solar da Família Pessanha, nos Cortiços, Macedo de Cavaleiros. 

 

 

Nas extremidades da fachada, as pedras de alvenaria foram aplicadas quase na totalidade 

sob a sua forma natural (emoldurados a vermelho), sem qualquer tratamento geométrico, 

por sua vez, no centro da fachada, as pedras já foram submetidas a um tratamento mais 

minucioso (emoldurados a azul) e apresentam restos de acabamento (simplesmente 

estucado com um barramento de pasta de cal), Fig. 59. 

 

5.3.2. Revestimento 

Interior 

Pelo interior, todas as paredes são emboçadas e regularizadas com argamassa de cal, areia 

e saibro, com acabamento a estuque, efetuado através de um barramento de pasta de cal, 

posteriormente caiado ou pintado.  

 

Exterior 

Pelo exterior, a fachada principal não tem qualquer revestimento. A fachada posterior 

apresenta algumas marcas que indiciam a existência de acabamento, tendo sido 

simplesmente estucado com um barramento de pasta de cal. 
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5.3.3. Elementos Singulares 

Cachorros ou Mísulas 

A fachada posterior do edifício conta com três mísulas, destinadas (segundo os 

proprietários do solar) ao apoio de cereal em dias de cegada. 

Estes elementos são em cantaria de granito e com forma de cunha, de superfície 

simplesmente encurvada, Fig. 60. 

 

Figura 60. Cachorros na fachada posterior do Solar da Família Pessanha, nos Cortiços, Macedo de 

Cavaleiros. 

  

Cornijas 

Apenas a fachada principal do edifício em estudo, apresenta cornija, que para além de 

constituir um elemento decorativo, tem também um caráter funcional, ao prolongar o 

beirado de telhões, de forma a proteger a fachada e conduzir as águas da chuva tanto 

quanto possível para o meio da rua, Fig. 61. 
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Figura 61. Cornija na fachada principal do Solar da Família Pessanha, nos Cortiços, Macedo de Cavaleiros. 

 

5.4. Pavimentos 

Os pavimentos térreos das habitações mais antigas são de uma composição muito simples, 

vulgarmente baseada em terra batida, ou enrocamentos de pedra arrumada à mão, sobre o 

qual se coloca a camada de revestimento e desgaste, em lajedo de pedra, em ladrilhos ou 

tijoleiras cerâmicas ou em sobrados de madeira. 

No que diz respeito aos pavimentos elevados, nestes pode afirmar-se que a madeira é o 

material estrutural preponderante [1]. 

Os edifícios antigos apresentam, regra geral, um tabuado de maiores dimensões, que vai 

diminuindo ao longo do século XIX. Na sua forma de execução tradicional, as tábuas de 

soalho, depois de assentes, unidas por encaixe (em forma de macho-fêmea ou meia 

madeira) e pregadas ao vigamento, eram afagadas manualmente a fim se obter uma 

superfície regular. Posteriormente eram encerradas, de modo a aumentar o seu 

embelezamento e a garantir a sua proteção e preservação [66]. 

De facto, os pavimentos de madeira representam a grande maioria das soluções usadas em 

edifícios antigos. As espécies utilizadas dependem de condições regionais, sendo frequente 
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o uso de vigamentos de castanho, de origem nacional e, em menor grau, de choupo, cedro e 

carvalho [1]. 

 

5.4.1. Estrutura 

Os pavimentos do edifício-caso de estudo distinguem-se em dois tipos, o pavimento do rés-

do-chão constituído por lajedo de pedra sobre os enrocamentos de pedra arrumada à mão, e 

o pavimento do primeiro piso em madeira, à exceção da cozinha, fornos e pequenas 

despensas, sendo estes em lajeado de pedra também. 

Relativamente ao pavimento do rés-do-chão (Nível 0), este não sofreu qualquer cuidado 

especial, sendo todo ele em lajedo de pedra, Fig. 62. 

Legenda: 

Pavimento em lajedo de pedra. 

 

Figura 62. Planta do Rés/Chão (nível 0) com a identificação do pavimento. 
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Figura 63. Lajeado de pedra – pavimento do hall de entrada (nível 0). 

 

No pavimento do primeiro piso (Nível 1), Fig. 64., o hall da cozinha (L), a despensa (M), a 

cozinha (compartimento O) e os fornos (compartimentos P), são em lajedo de pedra e 

assentam em piso térreo. A estrutura que sustenta os restantes compartimentos é toda ela 

em madeira. 

O soalho do salão nobre (H), do corredor (K) e da sala de estar (N) é em Pinho e apresenta 

variações na largura das tábuas entre os 10 e os 20 cm respetivamente. Sendo que, a sala de 

estar (compartimento N) assenta em piso térreo. Por sua vez, o compartimento H, apresenta 

uma viga principal, da direção Norte-Sul, descarregando esta na parede exterior da fachada 

principal e na parede divisória de pedra do rés-do-chão. Perpendicularmente a esta viga 
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principal em castanho, estão dispostas vigotas também em castanho, de menor dimensão 

afastadas de cerca de 0,40m nas quais assenta o soalho, descarregando estas sobre as 

paredes Este-Oeste e sobre a viga principal. 

Nos quartos (compartimentos A, B, C, F, G e J), no corredor (D), na sala de estar (E) e no 

sala de jantar (I), as vigas principais, assim como as vigotas, são de castanho e sofreram 

um processo muito limitado de tratamento apresentando-se arredondadas e sem geometria 

linear, muito próximas do seu estado natural. O soalho, em castanho, apresenta variações 

na largura das tábuas entre os 20 e os 40 cm. O soalho não apresenta qualquer encaixe 

entre tábuas ficando estas apenas dispostas paralelamente umas às outras e pregadas nas 

vigotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 64. Planta do primeiro piso (nível 0) com a distinção de pavimentos. 

Pavimento em lajedo de pedra; 

Pavimento em madeira de pinho; 

Pavimento em madeira de castanho. 
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Figura 65. Pavimento em madeira de 

castanho (Quarto - C) 

Figura 66. Pavimento em madeira de pinho 

(salão nobre - H)

 

 

Figura 67. Pavimento em lajeado de pedra (cozinha - O). 
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5.5. Tetos 

Até aos finais do século XVIII, os tetos, no Norte de Portugal, apresentam-se construídos 

tradicionalmente em madeira, utilizando um tabuado diretamente pregado ao vigamento, 

em forma de “camisa e saia”. 

Nos exemplos mais abastados, o tabuado, em boa madeira de castanho, toma a forma de 

masseira ou caixotões, com molduras e ricos ornatos em talha. Esta tradição nunca 

desapareceu, tendo antes diminuído drasticamente a sua utilização, em resultado da sua 

progressiva substituição pelo estuque, continuando apenas a ser utilizada em alguns casos 

muito particulares.  

Durante o século XIX são os tetos em estuque que conhecem maior divulgação nas casas 

de habitação corrente. A invenção de uma técnica, para suporte dos revestimentos e 

acabamentos em gesso dos tetos, que consiste na conceção de uma estrutura de ripas 

trapezoidais de pequena dimensão – fasquios – dispostas em forma de grelha, constitui 

uma das principais evoluções do sistema construtivo [66]. 

 

5.5.1. Estrutura 

No solar da família Pessanha – caso de estudo, Fig. 68, o teto das caves (C5, C6 e C7), no 

Rés/Chão (nível 0) é em lajedo de pedra. 

Os restantes tetos, referentes a adegas (C2, C3 e C4) e ao hall de entrada (C1) são 

constituídos pela própria estrutura e tabuado do pavimento do primeiro piso, não tendo 

havido qualquer cuidado adicional neste aspeto.  
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Figura 68. Tetos do rés/chão (nível 0) com designação dos compartimentos. 

 

 

Por sua vez, o teto do primeiro piso, é distinto de compartimento para compartimento. O 

teto das divisões O e P é em madeira de pinho com dimensões que variam de 0.10m a 0.15 

m, e trata-se de um teto falso que separa a chaminé da cobertura, Fig. 69. 

O teto das divisões mais pequenas, correspondentes aos quartos (A, B, C, F, G e J), Fig. 

70., e ao corredor (D), é também em madeira de pinho, com dimensões entre 0.10m e 

0.15m.  
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Figura 69. Teto falso da cozinha (O) no primeiro 

piso (nível 1). 

 

 

 

Figura 70. Teto do quarto (B) no primeiro piso 

(nível 1) 

.

Ainda na zona Este do edifício, a sala de estar (E), apresenta o teto em estuque, Fig.71 e 

Fig. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Degradação do teto da sala de estar (E), com destacamento do revestimento em estuque, estando 

visível o fasquiado e enchimento. 
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Figura 72. Teto em tabique da sala de estar (E) com revestimento em estuque. 

 

 

Nos compartimentos principais do primeiro piso, correspondentes ao salão nobre (H), sala 

de jantar (I), e sala de estar (N) verifica-se um teto madeira de castanho, com tábuas de 

dimensões entre 0.18m e 20m de largura, Fig. 74 e Fig. 75. 
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Figura 73. Planta estrutural do teto do rés/chão 

 

 

Figura 74. Teto em madeira de castanho da sala de jantar (I). 

Vigas de Madeira (8x10cm
2 

afastadas por 0,60m entre si) 

Vigas de Madeira (30x40cm
2
) 
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Figura 75. Teto em madeira de castanho do salão nobre, de saia e camisa (H). 

 

5.6. Coberturas 

As coberturas dos edifícios antigos apresentam um grande número de soluções. Com 

variações mais ou menos acentuadas, no que se refere à geometria, forma estrutural e 

materiais estruturais, de revestimento e de isolamentos, e padrões comuns que ajudam a 

caracterizar, no tempo, as coberturas dos edifícios. 

Relativamente à forma, existem maioritariamente coberturas inclinadas, existindo em 

menor número as coberturas planas, em terraço, e as coberturas curvas – abóbodas e 

cúpulas. 

As coberturas inclinadas apresentam as formas e constituições mais variadas. A inclinação 

varia, entre outras razões, com a localização do edifício (devido à diferente intensidade de 

precipitação e à neve) e com o tipo de utilização que se dá ao espaço entre o teto do último 

piso e a cobertura (sótãos, mansardas, águas furtadas, etc.),  
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Estas coberturas, nos edifícios de plantas simples, podem ter uma água (caso de edifícios 

mais pequenos), duas, três ou quatro. 

O revestimento das mesmas poderá ser em cerâmica, lousa de ardósia, colmo, cobre, entre 

outros a solução estrutural adotada é a asna de madeira, sobre a qual são colocados um 

conjunto de elementos de madeira para receção do revestimento [1].  

 

5.6.1. Estrutura 

O Solar da família Pessanha nos Cortiços possui dois tipos de cobertura: o corpo principal 

do edifício desfruta de uma cobertura inclinada de três águas, por sua vez, os “fornos” e as 

“adegas” se encontram anexados lateralmente ao corpo principal, possuem uma cobertura 

inclinada de duas águas, Fig. 77. 

Os beirados apresentam menor declive e projetam-se cerca de 0.50m para o exterior, Fig. 

78. 

 

 

Figura 76. Planta estrutural da cobertura 
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Figura 77. Planta da cobertura (destacado a preto o edifício principal em estudo). 

 

 

 

Figura 78. Beirado da cobertura. 
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A suportar a cobertura encontram-se as madres, as quais estão colocadas 

perpendicularmente às asnas. Sobre as asnas são apoiados perpendicularmente caibros com 

um afastamento de cerca de 0,45 m e os quais servem de apoio às ripas. Estas encontram-

se afastadas cerca de 0,25 m e estão colocadas perpendicularmente aos caibros servindo de 

apoio aos telhões que impermeabilizam a cobertura. 

Figura 79. Estrutura da cobertura. 

 

 

Figura 80. Corte do edifício - estrutura da cobertura (Desenho – J. Gramaxo, 2014). 
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5.6.2. Revestimento 

A cobertura principal do Solar da família Pessanha nos Cortiços é constituída por telhões 

de 0.90m e por telha de canudo com 0.60m. 

 

5.6.3. Elementos Singulares 

Claraboias 

O teto do primeiro piso do Solar da família Pessanha é rasgado por uma claraboia rasante, 

simples, de forma retangular e por lanternins ao correr das águas. 

A estrutura desta claraboia é constituída por vigas e cadeias, situadas no plano do teto e 

pelas varas e cadeias, situadas no plano de cobertura. 

A esta estrutura, correspondente aos vãos inferior e superior da claraboia, está pregado um 

tabuado, de tábuas costaneiras, conformando assim as respetivas paredes da claraboia. 

Pelo interior a claraboia é em forma de cone, revestida da mesma forma que as paredes 

interiores do edifício, ou seja, rebocada e estucada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Claraboia. 
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Chaminé 

As chaminés constituem um elemento particularmente característico na região de Trás-os-

Montes, surgindo sempre grandiosas e em cozinhas, porém sempre próximas ou no 

prolongamento, das fachadas de tardoz. 

Figura 82. Corte do edifício com identificação da chaminé na cozinha (O) no primeiro piso (nível 1). 

 

A cozinha do Solar da família Pessanha é no primeiro piso do edifício, na parte posterior 

do edifício, e está contemplada por uma esplendida chaminé, onde até há bem pouco 

tempo, servia de aconchego para os dias frios de Inverno que assolam a região, como 

também para cozinhar os alimentos e realizar o tão reconhecido fumeiro, Fig. 83. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Chaminé da cozinha (0) no primeiro piso. 
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5.7. Paredes Interiores 

Nos edifícios antigos, as paredes desempenham quase sempre uma função estrutural de 

relevo, já que a própria arquitetura dos edifícios, a organização dos espaços e as limitações 

estruturais dos materiais disponíveis, fazem com que se mobilize a capacidade resistente da 

generalidade das paredes. Mesmo quando assim é, ou seja, quando as paredes não recebem 

diretamente cargas verticais, as paredes de compartimentação têm, com frequência, um 

papel importante no travamento geral das estruturas, fazendo-se através dessas paredes 

"não estruturais" a interligação entre paredes, pavimentos e coberturas, por exemplo, 

durante a ocorrência de sismos.  

Assim, as paredes de compartimentação são aquelas que foram concebidas para 

desempenhar essencialmente o papel de elemento de separação de espaços interiores no 

edifício, ou seja, que foi projetada considerando que a sua função estrutural é teoricamente 

nula, não sendo por isso considerada no cálculo geral da resistência estrutural [1]. 

 

5.7.1. Estrutura 

O solar da família Pessanha, nos Cortiços, apresenta paredes interiores distintas. 

No rés/chão (Nível 0) as paredes interiores são todas em pedra à vista com cerca de 0.40m 

de espessura, Fig. 84. 

Na zona leste do primeiro piso (Nível 1), Fig. 85., do edifício, as paredes divisórias são em 

pedra revestidas de cal, com cerca de 0.40 m de espessura. Ainda nesta zona, a parede que 

separa as escadas interiores (de acesso ao primeiro piso) relativamente ao exterior, é uma 

parede enterrada. 

Por sua vez, as paredes de compartimentação dos quartos, zona oeste, são de tabique 

simples: tábuas costaneiras verticais com fasquiado horizontal, com um espaçamento de 

cerca de 3 a 5 cm, reboco de pardo e acabamento estucado, com espessura total de 0.10 m 

(cor verde). Nas figuras seguintes é possível visualizar os esquemas das paredes resistentes 

(a amarelo) e das paredes divisórias de pedra (a azul), de tabique (a verde) e parede 

enterrada (a castanho). 
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Legenda: 

 Parede exterior 
  

 Parede interior de pedra revestidas por cal 

  

 Parede enterrada 
 

 

Figura 84. Planta do Rés/Chão com distinção de cores mediante a constituição da parede. 
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Legenda: 

 Parede exterior 

  

 Parede interior de pedra revestidas por cal 

  

 Parede interior de tabique simples 

  

 Parede enterrada 
 

 

Figura 85. Planta do primeiro piso com distinção de cores mediante a constituição da parede. 

 

5.7.2. Elementos Singulares 

Rodapés 

Os rodapés são importantes elementos usados na transição entre as paredes e os 

pavimentos. Funcionam como remate e proteção do acabamento de reboco estucado das 

paredes e resolvem a transição entre diferentes elementos estruturais, como é o caso das 

paredes interiores.  
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No edifício em estudo, apenas o salão nobre (H), sala de jantar (I) e salas de estar (E e N) 

apresentam rodapés, constituídos por simples tábuas de madeira com cerca de 15 cm de 

altura Fig. 86 e Fig. 87. Estas tábuas encontram-se sempre pregadas às paredes, de pedra 

ou de madeira, com o recurso a ripas, que servem de distanciador e nivelador. Os restantes 

compartimentos não apresentam rodapés Fig. 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Salão nobre (H) do edifício, com rodapé e lambril constituído por régua de castanho, a cerca de 

um metro de altura. 

 

 

Figura 87. Sala de estar (N) do edifício, com rodapé e lambril de castanho. 
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Figura 88. Um dos quartos do edifício, sem rodapé. 

 

5.8. Escadas Interiores 

O acesso entre os vários pisos das habitações é efetuado por escadas.   

As escadas podem em muitos casos desempenhar um papel importante não só como meio 

de correspondência e união entre os diversos pisos, como podem surgir como elemento 

ornamental, isto verifica-se principalmente em edifícios com maior “dignidade”, como é o 

caso dos edifícios de arquitetura erudita civil e religiosa. Estas eram geralmente de 

madeira, podendo surgir em alguns raros casos escadas de pedra. Nestes edifícios mais 

nobres, as escadas apresentam dimensões mais generosas, assim como, formas 

diversificadas associadas a estruturas complexas (tridimensionais) [65]. 
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5.8.1. Estrutura 

No solar da família Pessanha nos Cortiços (edifício em estudo), o acesso (na entrada 

principal - C4) do rés/chão ao primeiro piso (Fig. 89), é efetuado por escadas de pedra de 

granito com dois lanços em ângulo protegidas por muro de alvenaria com o corrimão em 

cantaria de perfil curvilíneo e rematados por pilares e coluna-rótula de cantaria. Os degraus 

de cantaria de granito bojardado, têm os focinhos salientes de perfil arredondado, Fig. 90. 

 

Figura 89. Planta do rés/chão (nível 0) com indicação das escadas interiores. 

 

 

Figura 90. Escadas interiores no hall de entrada que dão acesso ao primeiro piso do edifício. 
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No primeiro andar, no corredor (D) existe um alçapão que dá acesso  à adega (C1) por uma 

escada em madeira com um único lanço, Fig. 91 e Fig. 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Alçapão localizado no corredor (D) do primeiro piso e que dá acesso à adega (C1). 

 

 

Figura 92. Escada que dá acesso  à adega (C1) - pelo alçapão no corredor (D) no primeiro piso. 
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Ainda no primeiro andar (Fig. 93), existe uma escada construída posteriormente à data de 

construção do edifício, para acesso ao vão da cobertura, constituída por um único lanço, 

com localização independente das escadas principais e com uma certa inclinação. 

 

Figura 93. Escada de acesso ao vão da cobertura. 

 

5.9. Caixilharias 

Nos edifícios antigos a caixilharia é de madeira, frequentemente de casquinha, 

apresentando configurações, formatos e tipologias muito variadas. 

Trata-se de componentes da construção que, no caso da caixilharia exterior, desempenham 

um importantíssimo papel na sua função de elementos da envolvente do edifício; aliás, a 

estes elementos estão associadas numerosas manifestações patológicas, quer da caixilharia 

em si mesma, quer das paredes em que se inserem, que nos restantes elementos de 

construção que podem ser afetados por infiltrações da água das chuvas [1]. 
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5.9.1. Estrutura - Caixilharias exteriores 

Portas 

As portas do edifício em estudo situam-se sempre nos vãos de acesso à habitação, caves e 

adega, pela rua e pelo logradouro. Os lancis das ombreiras, soleiras e padieiras constituem 

os próprios aros de fixação e batente das portas.  

A porta principal (Fig. 94) possui duas folhas de abrir, constituída por quatro almofadas 

decorativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Porta principal do edifício. 

 

As restantes portas, são constituídas por apenas uma folha de abrir simples, Fig. 95 e Fig. 

96. 

As várias peças que constituem os caixilhos foram manualmente lixadas e afagadas e as 

suas juntas devidamente betumadas com betume de marceneiro, e posteriormente pintadas. 

O tipo de acabamento supõe-se que seja pintura a óleo, seguida da aplicação de um verniz 

de proteção. 
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Figura 95. Porta almofadada, de folha simples 

(da sala de estar - I e do salão nobre - H). 

Figura 96. Porta entaleirada de pranchas ao alto, 

de folha simples (da cozinha - O). 

 

Todas as portas do edifício funcionam ainda através de rudimentares dobradiças de ferro 

fixas por meio de pregos e, com chumbo nas ombreiras de cantaria dos vãos. Para o seu 

encerramento, as portas utilizam simples fechaduras de trinco, fixas à face interior. 

 

Janelas de peito de batente 

A fachada principal do edifício apresenta seis janelas de peito de batente, três no rés/chão e 

três no primeiro piso (do lado esquerdo), na fachada posterior existem duas janelas de peito 

de batente, localizadas na cozinha. Os caixilhos das mesmas são constituídos por uma 

esquadria de couceiras e travessas, divididas por pinázios e travessas intermédias, 

preenchidas com vidros (no primeiro piso da fachada principal Fig. 97 e na fachada 

posterior) e almofadas de portadas (no rés/chão Fig. 98). 
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Figura 97. Janela de peito de batente e bandeira, 

no primeiro piso (com vidros). 

 

Figura 98. Janela de peito de batente, no rés/chão 

(com almofadas das portadas interiores). 

Numa das couceiras de batente está fixo um perfil em toda a altura, cumprindo a função de 

batente e mata-juntas. Os caixilhos das bandeiras nas janelas do primeiro piso, são apenas 

constituídos por uma esquadria de couceiras e travessas, dividida por pinázios. A separar 

os caixilhos de abrir do caixilho da bandeira foi utilizado um perfil – travessa da bandeira – 

em madeira. 

Os vidros utilizados nos caixilhos (inclusive das bandeiras), possuem espessuras que 

variam entre os 3 e os 5 mm. A sua fixação está efetuada através de pequenos pregos 

(tachas), colocados pontualmente, estando vedados com betume de vidraceiro. 

Para a fixação e funcionamento destas caixilharias foram utilizadas dobradiças do tipo das 

aplicadas nas portas exteriores, mas de menor dimensão, chumbadas às ombreiras de 

cantaria dos aros de gola. O encerramento está garantido por meio de dois fechos de 

embutir, fixos na parte superior e inferior da couceira de batente. 
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Janelas de peito de guilhotina 

A fachada principal é contemplada por três janelas de peito de guilhotina no primeiro piso 

(do lado direito) Fig. 99, e quatro na fachada posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Janela de peito de guilhotina, no primeiro piso (com vidros). 

 

Os caixilhos de guilhotina, ao contrário dos de batente, utilizam um aro fixo de madeira, 

em forma de calha, de modo a permitir o movimento das folhas. O aro é constituído por 

uma esquadria formada por uma tábua, com a largura das duas folhas do caixilho, cerca de 

6 cm, fixas às ombreiras de pedra por tacos de madeira ou chapuzes. A este aro encontra-se 

pregado pelo exterior e pelo interior dois mata-juntas, para conformação de corrediça. 

As folhas, móveis e fixas, são constituídas por uma esquadria de duas couceiras e duas 

travessas, com o interior dividido por pinázios dispostos em forma de quadrícula. Esta 

quadrícula é preenchida por pequenos vidros. Relativamente ao acabamento e aos vidros, 

as técnicas utilizadas são as mesmas adotadas para as caixilharias descritas anteriormente. 

Estes caixilhos apenas usam um simples fecho para o seu encerramento e duas pequenas 

dobradiças para fixar a folha móvel quando aberta.  
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5.9.2. Estrutura - Caixilharias interiores 

Portas 

As portas interiores do edifício, com uma (em quartos) ou duas (em salas) folhas de abrir, 

são constituídas por uma esquadria de tábuas com cerca de 3 cm de espessura, dispostas 

em forma de couceiras e travessas.  

O procedimento para o acabamento das portas interiores é o mesmo que o anteriormente 

descrito pra os caixilhos exteriores. 

As portas interiores possuem também dobradiças do mesmo tipo das referidas 

anteriormente, fixas exclusivamente a elementos de madeira. Para o seu encerramento são 

utilizadas fechaduras de trinco, embutidas numa das faces da folha. 
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6. DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS DO EDIFÍCIO  

6.1. Cobertura 

Elemento Construtivo: Cobertura inclinada com revestimento de telha  

                                        cerâmica 
 

DEGRADAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TELHA 

CERÂMICA DA COBERTURA INCLINADA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Cobertura 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

O revestimento em telha cerâmica da cobertura inclinada do edifício apresenta-se deteriorado, sendo possível verificar a 

delaminação da telha, ausência de telhas e telhas partidas.    

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

A degradação do revestimento em telha cerâmica deveu-se ao envelhecimento dos materiais face às solicitações de carácter 

higrotérmico, mais precisamente a ciclos de gelo-degelo e ao vento e pelas ação e forças originadas pela incidência do vento 

(a quebra de telhas ou o seu levantamento durante a ocorrência de ventos muito intensos). 

A falta de manutenção no telhado também poderá ter acelerado a degradação da cobertura. 

EXAME 

 

Segundo a inspeção visual é verificou-se o estado de degradação do revestimento da cobertura. A ausência de telhas bem 

como telhas partidas são notáveis.  

Realizaram-se sondagens para analisar a configuração da cobertura, de modo a verificar a constituição da estrutura de suporte 

do revestimento, bem como o remate deste com os elementos verticais do contorno. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

Dado ao elevado estado de degradação da cobertura, seria necessário proceder à substituição do revestimento existente.  

A aplicação de novas telhas cerâmicas seria possível, desde que salvaguardando o aspeto inicial. Poder-se-ia por a hipótese de 

utilizar as telhas existentes ainda em bom estado (misturando com as novas), desde que convenientemente analisadas à priori 

e com um tratamento de conservação. As telhas do beirado e da cobertura devem recorrer à argamassagem de juntas ou 

grampeamento, ou mesmo ao mouriscado, em que parte dos canais é preenchida com cacos de telha e argamassa, aumentando 

o peso e evitando o peso, evitando assim, o escorregamento e o arrancamento das telhas com o vento. 
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Elemento Construtivo: Cobertura inclinada com revestimento de telha  

                                        cerâmica 
 

DEGRADAÇÃO DO REVESTIMENTO EM TELHA 

CERÂMICA DA COBERTURA INCLINADA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Cobertura 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 
 

ANOMALIA 
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Elemento Construtivo: Cobertura inclinada – Infiltrações 

DEGRADAÇÃO DOS TECTOS EM MADEIRA SOB O 

DESVÃO VENTILADO DA COBERTURA INCLINADA  

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Cobertura Inclinada; Tetos em madeira; 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

Os tetos em madeira dos compartimentos, sob o desvão ventilado da cobertura inclinada do edifício, apresentam 

empolamento e deterioração parcial. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 
 

A patologia em estudo, surgiu devido a infiltrações nas zonas correntes da cobertura Os agentes climatéricos, sobretudo a 

ação da água da chuva, são a principal causa da degradação da cobertura inclinada e consequentemente dos tectos sob a 

mesma.  

De salientar também a ausência de isolamento térmico e da ventilação insuficiente da habitação, que poderia também ter 

propiciado esta anomalia.  

EXAME 

 

Pela inspeção visual detalhada do local, e entrevista aos proprietários do edifício, sabe-se que a cobertura tem vindo a ser 

substituída e as zonas degradadas reconstituídas. No entanto, os tetos sob a cobertura em questão não foram substituídos, 

encontrando-se assim degradados e com empolamento.  

Havendo hipótese, poderiam ser efetuados alguns ensaios, especificamente a medição da temperatura e da humidade relativa 

do ar bem com do caudal de ventilação dos compartimentos das habitações, sob o desvão ventilado da cobertura inclinada.  

O desvão ventilado da cobertura não apresenta isolamento térmico 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

Substituir a cobertura e proceder à remoção das zonas afetadas (tetos), fazendo a sua substituição por elementos novos de 

madeira, preservando tanto quanto possível o aspeto inicial dos mesmos. Colocar rufos na parede da cobertura, da parede da 

chaminé emergente e da parede do brasão. 

Contudo, para evitar futuras infiltrações seria conveniente colocar isolamento higro-térmico no teto.    

Sem descaracterizar o telhado e melhorando o desempenho da cobertura, para além da reparação do tecto de esteira, deve-se 

incluir uma camada isolante térmica sobre este tecto e uma camada impermeabilizante que garanta a estanquidade à água da 

chuva recorrendo à sub-telha, em chapa ondulada de cartão asfáltico, por exemplo. 
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Elemento Construtivo: Cobertura inclinada – Infiltrações 

DEGRADAÇÃO DOS TECTOS EM MADEIRA SOB O 

DESVÃO VENTILADO DA COBERTURA INCLINADA  

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Cobertura Inclinada; Tetos em madeira; 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 

 
 

ANOMALIA 
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6.2. Fachada 

Elemento Construtivo: FACHADA - Vãos 

VÃO ENVIDRAÇADO (GUILHOTINA) DETERIORADO COM 

VIDROS PARTIDOS E CAIXILHARIA DE MADEIRA 

APODRECIDA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Vão envidraçado 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

As janelas do edifício apresentam-se danificadas, especificamente com vidros partidos e a caixilharia de madeira deteriorada. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

A principal causa da degradação das janelas é a forte exposição das mesmas aos agentes climatéricos como a água da chuva, 

vento e radiação solar, amplitudes térmicas bem como poe falta de manutenção periódica dos revestimentos e acabamentos da 

caixilharia, levando à ocorrência de fenómenos como a retração da madeira e a penetração da água e da humidade que 

apodrece e degrada a mesma.  

Excluindo a hipótese de vandalismo, a queda e a fratura dos vidros pode dever-se à degradação da “massa de vidraceiro” pela 

contínua ação dos agentes atmosféricos, que provocam a diminuição das características elásticas desta massa ou considera-se 

também a hipótese da ocorrência de assentamentos. 

 

EXAME 

 

No local é possível verificar que a madeira da caixilharia está deteriorada e podre, assim como os vidros pertencentes à janela 

estão danificados. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

A resolução do problema seria um pouco complexa uma vez que teria que se substituir todas as caixilharias e janelas do 

edifício por elementos novos, salvaguardando como é óbvio a imagem de raiz das mesmas. Proceder-se-ia também à 

colocação de vidros novos. A pintura de acabamento seria com uma tinta de óleo, de proteção da caixilharia e colocar-se-iam 

novas ferragens, idênticas às originais que se devem encontrar oxidadas, devidamente pintadas e metalizadas. 

Deveriam criar-se condições de estanquidade.  

Com a substituição das caixilharias e janelas, poder-se-ia melhorar o desempenho térmico do edifício, optando por colocar 

janelas de vidro duplo pelo interior (de forma a salvaguardar a imagem exterior da fachada).  
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Elemento Construtivo: FACHADA - Vão envidraçado 

VÃO ENVIDRAÇADO DETERIORADO COM VIDROS 

PARTIDOS E CAIXILHARIA DE MADEIRA APODRECIDA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Vão envidraçado 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 

 

ANOMALIA 
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Elemento Construtivo: FACHADA – Paredes em granito 

MANCHAS NA FACHADA EM GRANITO  

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Fachada – paredes em granito junto dos vãos envidraçados; 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

A fachada em alvenaria de granito do edifício apresenta manchas de tonalidade esverdeada. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

As manchas de humidade existentes na fachada surgiram devido ao fenómeno de ascensão capilar e migração da humidade 

proveniente do terreno, associados à dificuldade de secagem dos elementos construtivos em contacto com o terreno. 

A migração da humidade ocorre quando as paredes estão em contacto com a água ou com o solo húmido, sempre que os 

materiais constituintes apresentam elevada capilaridade e quando não existe um corte hídrico. 

Nas construções históricas não há grande diferença entre a temperatura do ar interior e a superfície interior da parede, pelo 

que, quando a humidade relativa é elevada, a diferença de concentração tende para zero, bem como o fluxo de secagem. 

Considera-se a hipótese da existência de um lençol de água no local do edifício. 

 

EXAME 

 

Pela inspeção visual são notórias as manchas de humidade na fachada.  

Posteriormente à inspeção visual poder-se-ia realizar um conjunto de medições de forma a caracterizar as condições higro-

térmicas da ambiência (temperatura e teor de humidade superficial das paredes) de maneira a verificar se o interior do edifício 

apresenta uma humidade relativa elevada e se a ventilação é insuficiente. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

O tratamento de paredes com problemas de humidade ascensional e consequente eliminação das manchas observadas poderá 

passar pela utilização das seguintes tecnologias: ventilação da base das paredes, execução de corte hídrico e ocultação de 

anomalias. 

No caso em estudo, a opção mais adequada seria a criação de um sistema de ventilação na base das paredes constituído por 

um canal exterior ventilado naturalmente, de forma a possibilitar a secagem da parede. O canal deveria possuir inferiormente 

uma caleira de drenagem das águas infiltradas e superiormente ser coberto mas ventilado. 

Posteriormente deveria proceder-se à “lavagem” e escovagem do granito, ocultando assim a anomalia. 
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Elemento Construtivo: FACHADA – Paredes em granito 

MANCHAS NA FACHADA EM GRANTO  

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Fachada – paredes em granito junto dos vãos envidraçados; 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 

 

ANOMALIA 
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Elemento Construtivo: FACHADA - Vãos 

FISSURAÇÃO DA FACHADA AO NÍVEL DO VÃO E 

AFASTAMENTO ENTRE PEDRAS DE GRANITO  

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Fachada 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

A fachada apresenta-se fissurada ao nível da janela, tendo a fissuração um desenvolvimento diagonal. As pedras de granito 

que formam o pano de alvenaria da fachada encontram-se afastadas entre si. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

Relativamente à fissura no vão (janela), as janelas são naturalmente pontos fracos das paredes, pois é nos cantos que ocorrem 

concentrações de tensões que originam o inicio e progressão das fendas. 

A causa da fendilhação pode também estar relacionada com movimentos verticais da fachada, originados devido a 

assentamentos, provavelmente derivados da sua localização hidrográfica (linhas de água subterrâneas) que provoca também o 

afastamento entre pedras do pano de alvenaria. Porém, a patologia representada parece ser uma fenda pré-existente que 

“abriu” com o ciclo térmico e função de gelo-degelo. 

 

EXAME 

 

No local observou-se uma fissuração junto de uma das janelas, bem como um afastamento acentuado das pedras de granito. 

Após a inspeção visual e caso houvesse oportunidade realizar-se-iam sondagens para analisar a configuração da fachada. 

Seria de igual forma conveniente fazer uma análise ao solo, de forma a ter certeza da existência de um lençol de água 

subterrâneo.  

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

A solução passaria preferencialmente por uma atuação no terreno de fundação, melhorando as suas características, eliminando 

as causas do assentamento, aumentando a capacidade resistente de deformação do solo.  

Quanto à janela, poderia adotar-se por injeções na fenda, repondo as condições de integridade da parede e com objetivo de 

melhorar as características intrínsecas da alvenaria. 
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Elemento Construtivo: FACHADA - Vãos 

FISSURAÇÃO DA FACHADA AO NÍVEL DO VÃO E 

AFASTAMENTO ENTRE PEDRAS DE GRANITO  

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Fachada 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 

 

 

ANOMALIA 
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Elemento Construtivo: FACHADA – Revestimento da parede 

DESTACAMENTO PONTUAL DO REVESTIMENTO DA 

FACHADA VOLTADA A SUL 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Fachada – parede (alçado posterior) 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

A fachada do alçado posterior (voltada a sul) do Solar da Família Pessanha apresenta uma degradação acentuada do 

revestimento do pano de alvenaria.  

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

 

A causa principal da degradação do revestimento é a ação dos agentes atmosféricos (chuva, vento, ciclos de gelo-degelo…) e 

o envelhecimento do próprio material. 

A falta de manutenção do edifício poderá também ter propiciado a patologia em estudo.  

EXAME 

 

Segundo uma análise detalhada do local o revestimento da fachada (alçado posterior sempre com insolação) encontra-se 

degradado. Parte da fachada já não tem revestimento e o pouco existente está completamente degradado e a destacar. 

Posteriormente à inspeção visual poder-se-iam realizar inspeções cuidadas à fachada, para avaliar a incidência dos 

destacamentos e o estado do revestimento.  

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 
 

A resolução do problema depende do grau de incidência dos destacamentos, passando nos casos mais gravosos pela 

substituição do revestimento.  

Neste caso, dado o elevado estado de degradação seria conveniente uma limpeza da fachada, retirando o revestimento antigo 

e substituindo por um novo. Para manter a homogeneidade do conjunto, deverá ser globalmente removido e reaplicado. 

Salvaguardando sempre a imagem original do edifício. 
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Elemento Construtivo: FACHADA – Revestimento da parede 

DESTACAMENTO PONTUAL DO REVESTIMENTO DA 

FACHADA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Fachada – parede (alçado posterior) 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 

 

ANOMALIA 
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6.3. Parede Exterior/Interior 

Elemento Construtivo: Parede interior – Humidade 

MANCHAS DE HUMIDADE NA SUPERFÍCIE INTERIOR 

JUNTO À PEDRA DE ARMAS 

 
LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Parede interior - superfície interior; 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

O interior da fachada do edifício em estudo apresentava manchas de humidade (escorrências) na parede que ostenta a pedra de 

armas. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

As manchas de humidade observadas no interior da fachada, ocorreram através do deficiente isolamento (ou inexistência do 

mesmo) da pedra de armas que a parede ostenta. 

Supõe-se também que junto à pedra de armas, na cobertura, exista uma fissura. Ou uma desajustada ligação de materiais 

diferentes, o que permitiu a condução da água infiltrada para o interior da parede. 

EXAME 

Após uma correta inspeção visual da parede, cobertura e pedra de armas, poder-se-iam realizar sondagens para analisar a 

configuração dos mesmos elementos e a verificar a existência de isolamento. 

Realizaram-se medições referentes ao teor de humidade, apresentando no topo da parede, valores de humidade muito altos. 

 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

Para minorar os problemas observados, seria necessário proceder à supressão da infiltração de água da cobertura, através da 

correta impermeabilização da pedra de armas e cobertura. O paramento tardoz da parede da pedra de armas, que se eleva 

acima da cobertura, sobretudo na zona de encontro com as águas do telhado, deve ser revestida com chapa de zinco, 

assegurando-se a correcta ligação entre chapas. A superfície exterior da fachada também deveria ser impermeabilizada. 

 

2015 

 

FICHA 

07 

 



Capítulo 6. Diagnóstico de Anomalias do Edifício 

FICHA 07 

178 

 

Elemento Construtivo: Parede interior – Humidade 

MANCHAS DE HUMIDADE NA SUPERFÍCIE INTERIOR 

JUNTO À PEDRA DE ARMAS 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Parede interior - superfície interior; 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 
 

ANOMALIA 
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6.4. Parede Enterrada 

Elemento Construtivo: Parede enterrada – Humidade 

DESTACAMENTO PONTUAL DO REVESTIMENTO DA 

PAREDE E MANCHAS DE HUMIDADE 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Parede enterrada - escadas interiores; 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

Uma parede enterrada (das escadas interiores) do edifício em estudo apresenta degradação acentuada do revestimento do pano 

de alvenaria, bem como manchas de humidade e empolamento do reboco. 
 

CAUSA PROVÁVEL 

As manchas existentes na superfície interior das paredes surgiram devido ao fenómeno de ascensão capilar e migração da 

humidade proveniente do terreno, associados à dificuldade de secagem dos elementos construtivos em contacto com o 

terreno. A migração da humidade ocorre quando as paredes estão em contacto com a água ou com o solo húmido, sempre que 

os materiais constituintes apresentam elevada capilaridade e quando não existe um corte hídrico. 

Nas construções históricas não há grande diferença entre a temperatura do ar interior e a superfície interior da parede, pelo 

que, quando a humidade relativa é elevada, a diferença de concentração tende para zero, bem como o fluxo de secagem. 

 
Fonte: PATORREB (URL: http://patorreb.com/pt/default.asp?op=203&ficha=016#) 

EXAME 

Realizaram-se um conjunto de medições de forma a caracterizar as condições higro-térmicas da ambiência (temperatura e teor 

de humidade superficial das paredes). 

Verificou-se que o interior do edifício apresentava um teor de humidade muito elevado e que a ventilação era insuficiente. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

O tratamento de paredes com problemas de infiltrações laterais e humidade ascensional e consequente eliminação das 

manchas observadas poderá passar pela utilização das seguintes tecnologias: Utilização de câmaras pré-fabricadas de betão 

que permitam a ventilação da base das paredes e ainda a aplicação de um material impermeabilizante no paramento encostado 

ao terreno;  Execução de corte hídrico, acima da cota de soleira, através de injecção de calda de produto químico hidrófugo ( 

à base de silicones ou estearato de alumínio); Ocultação de anomalias, através de construção de contra-fachada. 
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Elemento Construtivo: Parede enterrada – Humidade 

DESTACAMENTO PONTUAL DO REVESTIMENTO DA 

PAREDE E MANCHAS DE HUMIDADE 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Parede enterrada - escadas interiores; 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 
 

ANOMALIA 
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6.5. Parede Interior 

Elemento Construtivo: Parede interior – Fissuração e abaulamento  

FISSURAÇÃO ALEATÓRIA DAS PAREDES INTERIORES 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Paredes interiores em tabique (quartos); 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

O revestimento de algumas paredes interiores (em tabique) do edifício em estudo apresentava-se fissurado em toda a sua 

extensão. A fissuração era aleatória (mapeada), sem qualquer tipo de orientação preferencial. 

Para além da fissuração verificaram- se outras anomalias, como abaulamentos e empolamentos de rebocos. 

 
 

CAUSA PROVÁVEL 

 

A presença de água proveniente da cobertura faz com que haja um maior e mais acentuado envelhecimento dos materiais. 

Também a deformação excessiva dos pavimentos de madeira onde assentam as paredes divisórias, são uma possível causa da 

deformação e instabilidade das paredes interiores de tabique, pois podem fazer com as capacidades resistentes destas se 

mobilizem. 

 

EXAME 

 

Após inspeção visual, poder-se-iam realizar sondagens para analisar detalhadamente a configuração da parede, e efetuar 

medição do teor de humidade da mesma. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

 

Para além da substituição da cobertura (ver Fichas 1 e 2), dado ao grave estado da parede com anomalia, ter-se-ia que se 

proceder também à substituição da parede. 
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Elemento Construtivo: Parede interior – Fissuração 

FISSURAÇÃO ALEATÓRIA DAS PAREDES INTERIORES 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Paredes interiores em tabique (quartos); 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA 

 
 

ANOMALIA 
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6.6. Parede Enterrada 

Elemento Construtivo: Parede interior – Humidade  

MANCHAS DE HUMIDADE NAS PAREDES INTERIORES EM 

GRANITO, REBOCADAS E PINTADAS 

 
LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Paredes interiores em tabique (quartos); 

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA 

 

O revestimento das paredes divisórias interiores do edifício em estudo apresentava manchas de humidade no topo. 

As paredes apresentam manchas escuras/negras, e marcas de escorrências. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

As manchas de humidade que surgiram nas paredes interiores resultaram sobretudo de infiltrações provenientes da cobertura. 

Em entrevista com os proprietários soube-se que estas manchas apareceram aquando da degradação da cobertura.  

No entanto, coloca-se também a hipótese de que estas tenham sido agravadas com a humidade de condensação (falta de 

ventilação). 

 

EXAME 

Pela inspeção visual detalhada do local, e entrevista aos proprietários do edifício, sabe-se que a cobertura tem vindo a ser 

reparada, apresentando-se no entanto, degradada atualmente.  

Havendo hipótese, poderiam ser efetuados alguns ensaios, especificamente a medição da temperatura e da humidade relativa 

do ar bem com do caudal de ventilação dos compartimentos. 

 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

O primeiro passo seria substituir a cobertura, e proceder à reparação da parede, removendo a humidade existente e 

reconstruindo e renovando a parede, preservando tanto quanto possível o aspeto inicial dos mesmos. 
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Elemento Construtivo: Parede interior – Humidade  

MANCHAS DE HUMIDADE NAS PAREDES INTERIORES EM 

GRANITO, REBOCADAS E PINTADAS 

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Paredes interiores em tabique (quartos); 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA 

 

 

PATOLOGIA 
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6.7. Pavimento Térreo 

Elemento Construtivo: Pavimento Térreo – Humidade Ascensional 

MANCHAS DE HUMIDADE NO PAVIMENTO TÉRREO EM 

LAJEADO DE GRANITO  

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Pavimento da entra principal (nível 0) do Solar da família Pessanha nos Cortiços  

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA 

O lajeado em granito do pavimento térreo da entrada principal do Solar de Cortiços apresentava manchas de humidade, 

encontrando-se completamente saturado em algumas áreas. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

Perante a observação do local e posterior entrevista aos proprietários do edifício, conclui-se que as manchas existentes no 

pavimento surgiram devido à existência de um lençol de água que provoca humidade ascensional associada à dificuldade de 

secagem dos elementos construtivos em contacto com o terreno. 

A humidade ascensional, manifesta-se quando os elementos estão em contacto com água ou com solo húmido, sempre que os 

materiais constituintes apresentam elevada capilaridade e quando não existe um corte hídrico. A ascensão capilar progride até 

que se verifique o equilíbrio entre a evaporação e o fluxo capilar.  

Na situação em análise verificou-se que as condições de evaporação eram desfavoráveis devido à elevada humidade e à 

insuficiente ventilação no interior do edifício. 

Nota: dentro da propriedade (em frente ao edifício), existe uma antiga nascente de água. 

EXAME 

 

Realizou-se uma inspeção visual detalhada e posterior análise. Foi possível entrevistar os proprietários do edifício em estudo 

e saber alguns pormenores de extrema importância para o estudo da anomalia em questão.  

Posteriormente, poder-se-ia realizar sondagens para identificação da constituição do pavimento, de forma a confirmar a 

constituição do mesmo, bem como a existência de um lençol de água. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

De forma a minorar o aparecimento de manchas de humidade devido à humidade ascensional, teria de ser criado um sistema 

de drenagem de águas pluviais e freáticas adequado.  

Deveria sobretudo ser aplicado um sistema de impermeabilização, antes da recolocação do lajeado.  

Todas as reparações seriam efetuadas de maneira a preservar o seu valor cultural.  
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Elemento Construtivo: Pavimento Térreo – Humidade Ascensional 

MANCHAS DE HUMIDADE NO PAVIMENTO TÉRREO EM 

LAJEADO DE GRANITO  

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Pavimento da entra principal (nível 0) do Solar da família Pessanha nos Cortiços 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA 

 
 

PATOLOGIA 
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6.8. Pavimento Intermédio 

Elemento Construtivo: Pavimento Intermédio – Humidade  

MANCHAS DE HUMIDADE NO PAVIMENTO  

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Pavimento intermédio; 

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA 

 

O pavimento do salão nobre no primeiro piso apresentava manchas de humidade, encontrando-se completamente saturado 

junto à parede exterior que ostenta o brasão. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

As manchas de humidade observadas no pavimento, ocorreram através do deficiente isolamento (ou inexistência do mesmo) 

da pedra de armas que a parede exterior ostenta. 

Supõe-se também que junto à pedra de armas, na cobertura, exista uma fissura. Ou uma desajustada ligação de materiais 

diferentes, o que permitiu a condução da água infiltrada para o interior da parede e por sua vez para o pavimento. 

EXAME 

 

Realizou-se uma inspeção visual detalhada e posterior análise. Foi possível entrevistar os proprietários do edifício em estudo 

e saber alguns pormenores de extrema importância para o estudo da anomalia em questão.  

Foram realizados ensaios, para a medição do teor de humidade no soalho, apresentando valores elevados juntos à parede que 

ostenta a pedra de armas. 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 
 

Para minorar os problemas observados, seria necessário proceder ao travamento da infiltração de água da cobertura, através 

da correta impermeabilização da pedra de armas e cobertura. Uma solução mais radical seria substituir a cobertura.   
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Elemento Construtivo: Pavimento Intermédio – Humidade  

MANCHAS DE HUMIDADE NO PAVIMENTO  

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Pavimento intermédio; 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA 

 
 

PATOLOGIA 
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6.9. Viga de madeira 

Elemento Construtivo: Viga de Madeira 

DEGRADAÇÃO DA MADEIRA – FLECHA A MEIO VÃO 

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Pavimento; Viga; Consola, Escadas; 

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA 

 

Uma viga de madeira pertencente ao pavimento (em consola) das escadas, apresenta uma deformação acentuada com flecha a 

meio vão, verificando-se também deslocamentos verticais junto às paredes. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 
A causa principal da deformação é o envelhecimento e fluência da madeira, que consequentemente provoca uma degradação 

de determinadas características mecânicas (neste caso, deformação a meio vão) agravadas por fissuras e deterioração. 

EXAME 

 

Na inspeção visual efetuada à viga de madeira é facilmente detetada a flecha a meio vão. É também, possível verificar a 

deterioração da madeira, com algumas fissuras e, até mesmo, o apodrecimento da mesma. 

Poderiam ser efetuados ensaios à viga, de forma a verificar a integridade da peça de madeira 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

Neste caso de deformação e deterioração extrema, o reforço da estrutura já não seria o suficiente. 

Assim, a reparação passaria pela remoção e colocação de uma viga nova de madeira. 
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Elemento Construtivo: Viga de Madeira 

DEGRADAÇÃO DA MADEIRA – FLECHA A MEIO VÃO 

 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Pavimento; Viga; Consola, Escadas; 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA 

 

 

PATOLOGIA 
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Elemento Construtivo: Viga de madeira  

DETERIORAÇÃO DE VIGA EM MADEIRA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Viga do teto do rés/chão (em madeira); 

DESCRIÇÃO DA PATOLOGIA 

 

A viga em madeira do teto do rés/chão do Solar dos Cortiços, apresenta uma eminente deterioração junto à parede exterior. 

 

CAUSA PROVÁVEL 

 

A principal causa da anomalia detetada junto á parede exterior, na viga de madeira do rés/chão, é proveniente da cobertura. 

A cobertura apresenta-se muito degradada, e não possui qualquer tipo de isolamento. 

De salientar que da continuação parede (onde se localiza a anomalia da viga), no primeiro piso, surge a parede exterior que 

ostenta a pedra de armas. Supõe-se que para além da inexistência de isolamento junto à pedra de armas, na cobertura, exista 

uma fissura. Ou uma desajustada ligação de materiais diferentes, o que permite a condução da água infiltrada para o interior 

da parede. 

Para além disso, o envelhecimento e fluência da madeira também são possíveis causas, que consequentemente provoca uma 

degradação de determinadas características mecânicas 

 

EXAME 

 

Foi realizada uma detalhada inspeção visual. Foi possível verificar a deterioração da mesma. Colocando a mão na viga em 

estudo, foi possível sentir a humidade da mesma. 

Posteriormente, se possível, poderia ser efetuado um ensaio com martelo e formão, de forma a verificar a integridade da viga 

de madeira. 

 

SUGESTÕES DE REPARAÇÃO 

 

Neste caso de deformação da viga, o mais adequado seria o reforço do apoio da mesma. 
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Elemento Construtivo: Viga de madeira  

DETERIORAÇÃO DE VIGA EM MADEIRA 

LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA: Viga do teto do rés/chão (em madeira); 

EDIFÍCIO EM ESTUDO COM A LOCALIZAÇÃO DA PATOLOGIA 

 
 

PATOLOGIA 
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7. CAMPANHA EXPERIMENTAL 

7.1. Comportamento Higrotérmico do Edifício 

7.1.1. Variáveis Nanoclimáticas do Edifício 

Como já referido no capítulo 3 do presente trabalho, o clima de Macedo de Cavaleiros 

(concelho onde se localiza o edifício em estudo), é um clima quente e temperado. 

Depois de uma exausta investigação e com o apoio do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), é possível apresentar os dados mais recentes (1971-2000) da estação 

meteorológica mais próxima do concelho - Mirandela - referentes às variáveis 

nanoclimáticas do edifício, sito em Macedo de Cavaleiros. 

 

7.1.1.1. Temperatura do ar 

 

Quadro 9. Médias diárias da temperatura média, máxima e mínima (1971-2000), concelho de 

Mirandela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
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Gráfico 9. Gráfico relativo às médias diárias da temperatura média, máxima e mínima (1971-2000) no 

concelho de Mirandela 

 

Pode constatar-se que as temperaturas mais elevadas ocorrem entre o mês de Junho ao mês 

de Setembro. A temperatura mais baixa de todo ano é a temperatura dos mês de Janeiro. 

 

7.1.1.2. Precipitação 

 

Quadro 10. Médias de precipitação (1971-2000) no concelho de Mirandela 

 

Fonte: IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TMD 5.5 7.9 10.4 12.4 15.9 20.4 23.7 23.4 20.3 15 9.8 7.1 

TMaxD 9.9 13.5 17 18.8 22.7 27.9 31.8 31.98 27.9 21.1 14.8 11.3 

TMinD 1.2 2.2 3.8 6.1 9.1 12.9 15.6 15 12.6 8.7 4.7 2.9 
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Durante o ano, os meses mais chuvosos são os meses de Outubro, Dezembro e Janeiro.  

 

7.1.1.3. Vento 

 

Quadro 11. Médias da quantidade de vento (1971-2000) no concelho de Mirandela  

 

Fonte: IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

 

O regime de ventos, segundo os dados mais recentes do IPMA para o concelho de 

Mirandela (estação meteorológica mais perto do concelho de Macedo de Cavaleiros), é 

predominante de NW, SW e SE. 
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Quadro 12. Médias mensais da frequência e velocidade do vento (1971-2000) no concelho de Mirandela 

 

 

Fonte: IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
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Gráfico 10 Rosa-dos-Ventos 1971-200 segundo o modelo "radar", com o registo simultâneo da frequência e 

da velocidade dos ventos. 

Fonte: IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

 

7.1.2. Ensaios "in situ" não destrutivos 

7.1.2.1. Humidímetro e Termohigrómetro 

A fachada principal (marcada a verde, voltada a NNW) e uma parede interior (marcada a 

vermelho), Fig.100, do Solar da família Pessanha nos Cortiços foram objeto de medição da 

humidade e temperatura.  

As medições efetuadas têm como objetivo perceber se a humidade existente (verificada 

visualmente) no edifício tem origem nas águas da chuva ou através de ascensão de água 

por capilaridade a partir das fundações e alvenarias, originando manchas de eflorescências 

no paramento interior e exterior do edifício.  

Por outro lado, essas medições permitirão estabelecer na fachada NNW, uma análise 

qualitativa da correlação espacial entre as zonas de maior ou menor humidade e 

temperatura e a distribuição da infestação liquénica.  
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Figura 100. Planta dos Rés/Chão do edifício em estudo, representando a verde a fachada principal e a 

vermelho a parede interior, ambas alvo de medições de humidade e temperatura 

 

7.1.2.1.1. Equipamento Utilizado 

 Humidímetro - aparelho da marca TRAMEX modelo MEP (Fig. 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 101. Humidímetro da marca TRAMEX modelo MEP 
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Este aparelho permite efetuar medições em alguns tipos de materiais, tendo para esse efeito 

três escalas de leituras que dependem do material onde são efetuadas essas medições: 

escala 1 (scale 1): madeiras (woods); escala 2 (scale 2): parede sem argamassa e escala 3 

(scale 3): gesso, tijolo. 

Para o ensaio deste caso de estudo, utilizou-se a escala 2. 

 

 Termohigrómetro - aparelho da marca VAISALA modelo HM34 (Fig. 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1.2. Metodologia 

Na fachada principal e parede interior do edifício em estudo, foram efetuadas medições dos 

seguintes parâmetros: Teor de humidade (com o Humidímetro), temperatura à superfície da 

alvenaria, temperatura do ar a 50 cm da alvenaria, humidade relativa do ar junto à 

superfície da alvenaria e humidade relativa do ar a 50 cm da alvenaria (com o 

termohigrómetro).  

Figura 102. Termohigrómetro da marca VAISALA modelo HM34 
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 Fachada Principal  

Estabeleceu-se uma rede de pontos, afastados horizontalmente 50 cm e verticalmente 

50cm, numerado de baixo para cima e da esquerda para a direita. Só foi possível realizar 

medições até ao ponto nº 352 (Fig. 103 - linha vermelha), pois havia muito arvoredo e era 

impossível realizar as medições (Fig.104). 

 

Figura 103. Rede de pontos, afastados horizontalmente 50 cm e verticalmente 50cm 

 

 

 

Figura 104. Fachada principal do edifício com indicação do arvoredo que impediu a medição total dos 

pontos 
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Após a rede estar definida procedeu-se, então, às medições dos parâmetros estabelecidos, 

para a estação de Verão e a estação de Inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 105. Medição da temperatura do ar junto à superfície da alvenaria, com termohigrómetro 
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Figura 106. Medição da temperatura do ar a 50 cm da superfície da alvenaria, com termohigrómetro 
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 Parede interior 

Estabeleceu-se também uma rede de pontos, afastados horizontalmente 50 cm e 

verticalmente 50cm, numerado de baixo para cima e da esquerda para a direita. Só foi 

possível realizar medições até ao ponto nº 54 (Fig. 107 - linha vermelha), pois havia algum 

mobiliário que dificultou a realização das medições. 

Figura 107. Rede de pontos, afastados horizontalmente 50 cm e verticalmente 50cm 

 

 

 

Figura 108. Medição da temperatura do ar a 50 cm da superfície da parede interior, com termohigrómetro 
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Figura 109. Medição do teor de humidade da parede interior, com humidímetro 

 

Na parede interior do edifício, realizaram-se medições apenas uma vez (Inverno), pois 

estas tinham o objetivo de confirmar ou não, a existência de ascensão de água de um lençol 

freático através das alvenarias. 

Depois de realizadas todas as medições, procedeu-se a um tratamento informático dos 

dados obtidos para uma melhor perceção e interpretação destes. Com o recurso a um 

programa de cálculo Excel e a um programa de desenho "AutoCad Civil 3D 2014 Metric", 

que através dos valores obtidos, os converte em coordenadas para poderem ser utilizadas 

pelo software, criando assim mapas de isolinhas dos valores médios dos referidos 

parâmetros, do Verão e do Inverno. 

Esses mapas permitem avaliar a distribuição espacial da temperatura e do teor em água da 

parede, essencial para verificar o comportamento da parede face á existência de humidade 

em função das condições nanoclimáticas [71].  
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7.1.2.1.3. Resultados do ensaio - Verão (análises) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O quadro completo com os 352 pontos analisados, encontra-se em anexo.
 Anexo IV

 

Quadro 13. Resultados das medições no Verão na Fachada Principal do edifício em estudo 



Capítulo 7. Campanha Experimental 

206 

 

Mapas de Isolinhas 

 

Legenda: 

 Teor de humidade até 30% 

 

 Teor de humidade até 25% 

 

 Teor de humidade até 20% 

 

 Teor de humidade até 15% 

 
Figura 110 Mapa de distribuição espacial do teor de humidade na parede (%) na fachada frontal durante o 

Verão (final de Julho) 

 

 

O teor de humidade (medido com o humidímetro) na fachada principal do edifício é muito 

elevado, pois esta é a fachada menos exposta à incidência solar (voltada a Norte). Contudo 

o maior percentagem de humidade (30%) localiza-se na parte inferior do edifício (junto ao 

solo), e no lado esquerdo da fachada em torno do vão (porta de entrada), zona da fachada 

que, devido à geometria do edifício e orientação dos diferentes corpos que o constituem, 

está mais protegida dos ventos fortes de N e NW que assolam no Verão, em Macedo de 

Cavaleiros. 

De salientar que junto à cobertura (parte superior da fachada - lado direito) o teor de 

humidade também é bastante elevado provavelmente devido a problemas da cobertura (e 

ligação da fachada à pedra de armas, com interrupção do beirado) e ao facto de esta não 

possuir dispositivos de recolha de água. 
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Legenda: 

 Temperatura do ar junto à parede até 20 ºC 

 
 

Figura 111. Mapa de distribuição espacial da temperatura do ar junto à parede (ºC) na fachada frontal, 

durante o Verão ( finais de Julho) 

 

A temperatura do ar junto à parede (ºC) na fachada principal do edifício possui um 

crescimento gradual a partir da base até à cobertura.  

Nos pontos onde existe colonização biológica, a temperatura é ligeiramente superior. 

 

 

Legenda: 

 Temperatura do ar a 50 cm da parede até 20 ºC 
 

Figura 112. Mapa de distribuição espacial da temperatura do ar a 50 cm da parede (ºC) na fachada frontal, 

durante o Verão (finais de Julho) 
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A temperatura do ar a 50 cm da parede, tal como na temperatura do ar junto à parede 

possui um crescimento gradual a partir da base até à cobertura.  

Nos pontos onde existe colonização biológica, a temperatura é ligeiramente superior, tal 

como se referiu para o mapa de distribuição espacial da temperatura do ar junto à parede 

(Fig. 111). 

 
 

Legenda: 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 60% 

 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 55% 

 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 50% 

 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 45% 

 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 40% 
 

Figura 113. Mapa de distribuição espacial da humidade relativa do ar junto à parede (%) na fachada, durante 

o Verão (finais de Julho). 
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Legenda: 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 65% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 60% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 55% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 50% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 45% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 40% 
 

Figura 114. Mapa de distribuição espacial da humidade relativa do ar a 50 cm da parede (%) na fachada 

 

Convém referir que as zonas da fachada onde se registaram os valores mínimos de teor de 

humidade e humidade relativa do ar junto à fachada predominam a partir da zona média 

para o extremo mais a Norte, devido à exposição deste ângulo do edifício aos ventos 

frequentes de NW e aos ventos mais intensos de N que chegam a soprar no Verão entre 

10,5 e 13,5 km/h, favorecendo a evaporação de água retida na alvenaria e cantaria. 

O valor da humidade relativa quer na superfície quer a 50 cm da fachada principal do 

edifício sobe com a aproximação à cobertura. 

Junto ao solo também se verificam valores de humidade relativa elevados. 
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7.1.2.1.4. Resultados do ensaio – Inverno (análises) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O quadro completo com os 352 pontos analisados, encontra-se em anexo.
 Anexo V

 

Quadro 14 Resultados das medições no Inverno na Fachada Principal do edifício em estudo 
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Mapas de Isolinhas - INVERNO 

 

Legenda: 

 Teor de humidade até 30% 

 

 Teor de humidade até 25% 

 

 Teor de humidade até 20% 

 

 Teor de humidade até 15% 

 

Figura 115. Mapa de distribuição espacial do teor de humidade na parede (%) na fachada frontal, durante o 

Inverno (princípios de Janeiro) 

 

Tal como acontece no Verão a fachada principal do edifício em estudo apresenta uma 

percentagem elevada de teor de humidade, sendo o seu lado esquerdo (junto à porta) e a 

parte inferior (junto ao solo) mais afetada que a restante parede. 

No centro do edifício, junto à cobertura (pedra de armas) o teor de humidade continua 

elevado. 

De salientar que todos os pontos medidos no Inverno, apresentam uma maior percentagem 

de teor de humidade, sendo esta subida justificada pelas condições climatéricas próprias da 

estação (mais chuvosa). 

Apesar de no Inverno, a chuva batida pelo vento de maior intensidade fustigar a partir do 

Norte, temos que ter em consideração que o ângulo NW da fachada (mais à direita) está 

mais exposto ao vento que sopra desse quadrante, mais frequente nesta estação do ano, 
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secando com maior velocidade esta zona da fachada. Pelo contrário, o extremo oposto da 

fachada, à esquerda, está abrigado dos ventos NE e E, por um corpo do edifício saliente em 

L, o que explica o confinamento de ar e a maior concentração de humidade nesta parte da 

fachada.  

 

Legenda: 

 Temperatura do ar junto à parede até 17 ºC 

 

 Temperatura do ar junto à parede até 15 ºC 

 

 Temperatura do ar junto à parede até 14 ºC 

 

 Temperatura do ar junto à parede até 13 ºC 

 

Figura 116. Mapa de distribuição espacial da temperatura do ar junto à parede (ºC) na fachada frontal, 

durante o Inverno (inícios de Janeiro) 

 

 

Nas medições efetuadas no Inverno da temperatura do ar junto à parede, é possível 

verificar que a temperatura média da fachada é cerca de 14 ºC.  

Os pontos com colonização biológica são os que apresentam valores mais elevados de 

temperatura do ar, tal como nas medições do Verão. 
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Legenda: 

 Temperatura do ar a 50 cm da parede até 15 ºC 

 

 Temperatura do ar a 50 cm da parede até 14 ºC 

 

 Temperatura do ar a 50 cm da parede até 13 ºC 

 
 

Figura 117. Mapa de distribuição espacial da temperatura do ar a 50 cm da parede (ºC) na fachada frontal, 

durante o Inverno (princípios de Janeiro) 

 

 

Assim como nas medições de temperatura do ar na parede, os pontos com colonização 

biológica, são os que apresentam valores mais elevados. 

De salientar que no lado direito da fachada junto à porta, a temperatura do ar a 50 cm da 

parede é também das mais elevadas, pois existe uma parede perpendicular junto à mesma o 

que impossibilita a passagem do ar e por consequente o arrefecimento da zona junto à 

porta. 

 



Capítulo 7. Campanha Experimental 

214 

 

Figura 119. Mapa de distribuição espacial da humidade relativa do ar a 50 cm da parede (%) na fachada, 

durante o Inverno (princípios de Janeiro) 

Legenda: 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 80% 

 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 75% 

 

 Humidade relativa do ar junto à parede até 70% 

 

Figura 118. Mapa de distribuição espacial da humidade relativa do ar junto à parede (%) na fachada, durante 

o Inverno (princípios de Janeiro) 

Legenda: 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 86% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 85% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 80% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 75% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 70% 
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As medições de humidade relativa do ar na parede e a 50 cm da parede, são ambas 

elevadas junto ao solo e junto à cobertura. De salientar que junto aos vãos (janelas) os 

valores são mais elevados, devido à massa térmica da fachada ser inferior nesses pontos, 

onde não à emissão do calor absorvido pela alvenaria durante o dia.  

Ao contrário da temperatura, os pontos com colonização biológica, são os que apresentam 

valores mais baixos de humidade relativa do ar. 

 

7.1.2.1.4. Resultados do ensaio – Parede Interior (análises) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O quadro completo com os 54 pontos analisados, encontra-se em anexo.
 Anexo VI

 

Quadro 15. Resultados das medições na Parede Interior do edifício em estudo 



Capítulo 7. Campanha Experimental 

216 

 

Mapas de Isolinhas 

 

Legenda: 

 Teor de humidade até 30% 

 

 Teor de humidade até 25% 

 

 Teor de humidade até 23% 

 

 
Figura 120. Mapa de distribuição espacial do teor de humidade na parede (%) na parede interior (9Jan2015) 

 
 

A parede interior do edifício, apresenta elevados valores de teor de humidade, aumentando 

conforme a aproximação do solo. Verificam-se os valores mais baixos de teor de 

humidade, no canto superior esquerdo da parede interior, correspondendo à zona mais 

próxima do teto e do vão que abre para a caixa de escada, cujo fluxo de ar daí proveniente, 

promove a ventilação e a secagem da parede nessa zona.   
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Legenda: 

 Temperatura do ar junto à parede > 16 ºC 

 

 Temperatura do ar junto à parede até 16 ºC 

 

 Temperatura do ar junto à parede até 15 ºC 

 

 Temperatura do ar junto à parede até 14 ºC 

 
Figura 121. Mapa de distribuição espacial da temperatura do ar junto à parede (ºC) na parede interior 

(9Jan2015) 

 
 
 

A temperatura média da parede interior do edifício ronda os 15ºC, sendo que a temperatura 

vai aumentando de baixo para cima. 
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Legenda: 

 Temperatura do ar a 50 cm da parede até 16 ºC 

 

 Temperatura do ar a 50 cm da parede até 15 ºC 

 
Figura 122.  Mapa de distribuição espacial da temperatura do ar a 50 cm da parede (ºC) na parede interior 

(9Jan2015) 

 

 

 

A temperatura média da parede interior do edifício ronda os 15ºC tal como nas medições 

junto à parede. 

Neste caso, também a temperatura vai aumentando de baixo para cima, sendo que os 

pontos de maior temperatura localizam-se no lado superior direito da parede, ou seja, no 

extremo mais afastado do vão que se encontra na parede meeira com a caixa de escada. 
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Legenda: 

 Humidade relativa do ar na parede > 76% 

 

 Humidade relativa do ar na parede até 75% 

 

 Humidade relativa do ar na parede até 74% 

 

 Humidade relativa do ar na parede até 73% 

 

 Humidade relativa do ar na parede até 72% 

 

 Humidade relativa do ar na parede até 71% 
 

Figura 123.  Mapa de distribuição espacial da humidade relativa do ar na parede (%) na parede interior 

(9Jan2015). 

 



Capítulo 7. Campanha Experimental 

220 

 

 
Legenda: 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede > 76% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 76% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 75% 

 

 Humidade relativa do ar a 50 cm da parede até 74% 

 
Figura 124.  Mapa de distribuição espacial da humidade relativa do ar a 50 cm da parede (%) na parede 

interior (9Jan2015). 

 

As medições de humidade relativa do ar na parede interior e a 50 cm da parede interior, são 

ambas elevadas nos extremos esquerdo e direito da parede, rondando a percentagem média 

de 75%. Essas zonas da parede correspondem aos ângulos do compartimento, de 

confinamento de ar húmido. 

 

 7.1.2.1.5. Discussão dos resultados do ensaio – Fachada Principal 

Setentrional e Parede Interior 

 

Com base nos mapas elaborados a partir dos dados obtidos nas medições efetuadas, pode 

concluir-se que a fachada principal do edifício em estudo, possui quer no Verão quer no 

Inverno valores de teor de humidade muito elevados, pois está voltada a Norte e tem pouca 

(ou nenhuma) incidência solar. 
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Relativamente aos valores da temperatura do ar junto à fachada e a 50 cm da mesma, estes 

são bastante elevados, sendo que nos pontos de colonização biológica a temperatura é mais 

elevada. 

O facto de os valores de humidade e temperatura serem elevados junto à porta (lado 

inferior esquerdo) deve-se a uma parede adjacente ao edifício, tornando esta uma zona 

permanentemente sombria e protegida dos ventos frequentes de NE.  

Nos pontos onde se alcançaram menores valores nas medições do teor de humidade, são 

visíveis manchas de colonização biológica. O facto de nestes pontos o teor de humidade 

ser menor deve-se à dificuldade de contacto do humidímetro com a pedra. Fez-se a 

experiência de retirar um pouco da colonização biológica (raspando) com uma espátula, e 

depois voltou-se a fazer as medições com o humidímetro e estas já davam valores mais 

elevados. Por sua vez, nos pontos com colonização biológica, os valores de temperatura 

são mais elevados. 

Após a interpretação dos valores obtidos do ensaio, é possível concluir que os fenómenos 

de humidade existentes na fachada do solar da família Pessanha poderão ser devidos: 

 À humidificação dos paramentos pelas águas pluviais; 

 Aos salpicos da água da chuva que bate no solo e à ausência de dispositivos de 

recolha e drenagem da água; a ausência do beirado da cobertura em certos pontos 

da fachada, favorece a adesão de um filme de água das chuvas ao longo do 

paramento e a deterioração das juntas argamassadas da cornija. 

 À colonização biológica que existe na parte inferior das fachadas (mais 

concretamente no soco das fachadas) que também impede a evaporação da água 

devido à retenção de água produzida por estas colónias, mantendo assim a base da 

parede constantemente húmida. 

Contudo, estas são conclusões muito vagas. Sabendo à partida que existia um lençol 

freático sob o edifício, ponderou-se a hipótese de a causa da humidade ser por 

ascendência/capilaridade desse lençol. 

Foi então escolhida uma parede interior, a qual foi submetida às mesmas medições de 

humidade e temperatura.  
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Os valores obtidos nestas medições, confirmaram a hipótese de ascendência de água do 

lençol que passa por baixo do edifício. Pois caso contrário, esta parede não apresentaria 

valores elevados de humidade, uma vez que não está em contacto com a água das chuvas, 

registando-se que esses valores são tão elevados como os da fachada principal. 

 

 7.2. Comportamento da Pedra do Edifício 

As rochas graníticas são utilizadas como pedra de construção sob diversas formas 

(perpianho em cantaria, patela,  "pasta", paralelepípedos, esteios, lajes, guias de passeio, 

etc.). São ainda muito utilizadas, após polimento, como rochas ornamentais em 

revestimentos de fachadas e de chãos. 

São rochas abundantes, sobretudo no norte do país onde diversos tipos texturais são 

utilizados, quer como pedra de construção quer como pedra ornamental. 

Em Trás-os-Montes merecem referência as pedreiras de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, 

Romeu, Bragança (Serra de Montesinho), etc.  

Os granitos usados no vastíssimo património cultural construído que o tem empregue e 

continua a empregar são de textura diversas, uns mais biotíticos, outros mais moscovíticos. 

A tonalidade destas rochas pode variar dos tons róseos claros, devido à finíssima 

hematitização dos seus feldspatos, até tons mais escuros marcados pela abundante presença 

da biotite. Nos casos em que se utilizam granitos de tipo aplítico, ou seja pobres de micas e 

de textura granular fina, sacaróide, as tonalidades são claras. 

O granito, quando convenientemente escolhido, no que se refere à textura e composição, 

permite a elaboração de belos rendilhados [69].  
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7.2.1. Classificação e caracterização da pedra 

Com o auxílio da carta  geológica à Esc. 1:200.000 da zona dos Cortiços, foi possível 

identificar o tipo de granito existente na região (Fig. 125). 

 

 

Figura 125. Excerto da carta geológica da zona dos Cortiços(adaptada) 

 

 

 

Conclui-se que todo a pedra existente nos edifícios da aldeia dos Cortiços é proveniente do 

Maciço do Romeu, que por sua vez é o produtor de granitóides hercínicos de duas micas, 

neste caso, mais especificamente trata-se de um granito de grão médio moscovítico, 

conforme legenda da carta geológica (Fig. 126.) 
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Figura 126. Parte da legenda da carta geológica dos Cortiços 

 

 

Após o estudo da carta geológica dos Cortiços, e perante uma rigorosa análise 

macroscópica a algumas amostras de pedra retiradas da fachada posterior do edifício (Fig. 

127 a 130), foi possível confirmar que o granito existente na região (proveniente do 

Maciço do Romeu) é o mesmo utilizado na construção do solar da família Pessanha nos 

Cortiços. 

A rocha utilizada para a construção do edifício em estudo foi retirada do "Maciço do 

Romeu", embora  atualmente não haja qualquer vestígio do local dessa pedreira.  
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Figura 129. Pormenor da amostra A de pedra 

retirada da fachada posterior do edifício 
Figura 128. Amostra A de pedra retirada da 

fachada posterior do edifício  

Figura 130. Amostra B de pedra retirada da 

fachada posterior do edifício 
Figura 127. Pormenor da amostra B de pedra 

retirada da fachada posterior do edifício 
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7.2.2. Ensaio de absorção de água a baixa pressão pelo método de tubo de 

Karsten 

No ensaio de absorção de água a baixa pressão é usado o tubo de Karsten, que se trata de 

aplicar uma coluna de água sobre um material poroso (granito neste caso), e a água penetra 

no material. O volume de água absorvida, depois de um tempo bem definido, é uma 

característica do material [73].   

 

7.2.2.1. Equipamento utilizado 

Neste caso de estudo foi apenas utilizado o tubo de Karsten para superfícies verticais (as 

fachadas setentrional e meridional). Sobre a superfície vertical é utilizado um dispositivo 

de vidro em forma de cachimbo (em formato de L) graduado de 0 a 4 cm
3
, com a sua parte 

inferior circular e plana. A parte inferior do tubo de Karsten que é encostada à parede onde 

se realiza o ensaio é aberta e tem uma superfície de 5,7cm
2
. O tubo deve ser colado de 

forma aprumada, e preenchido até à sua referência zero, (a altura da coluna de água 

aplicada à superfície, medida desde o meio da secção até à graduação superior, é de 9,8 

cm) que corresponde a uma pressão de 961,38 Pa, ou ainda uma pressão dinâmica de vento 

de 39,6 m/s ou 142 K/h [71].  

Para colar o tubo à parede, geralmente é usada uma pistola termocoladora elétrica. Uma 

vez que o edifício em estudo não possui eletricidade, optou-se por utilizar um maçarico a 

gás para aquecer os cilindros de cola e substituir deste modo a pistola termocoladora. 

 

Figura 131. Colocação da cola no bordo da 

abertura maior do  tubo de Karsten 
Figura 132. Maçarico a gás a aquecer o cilindro 

de cola 
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A água colocada no tubo de Karsten é água desionizada /destilada (Fig. 133.). 

 

 

Para efetuar as medições de tempo, utiliza-se um cronómetro. 

 

7.2.2.2. Metodologia 

 Na parte inferior do tubo de Karsten (no bordo da abertura maior do tubo, em contacto 

com o granito da fachada), aplica-se uma película de cola (Fig. 132); 

 Com a cola ainda quente no tubo, aplica-se o mesmo na parede e exerce-se alguma 

pressão para que este fique bem seguro, e com o cuidado de que este fique bem 

estanque e não haja fugas de água; 

 Com o auxílio de uma folha de papel (faz-se uma espécie de funil) para encher o tubo 

de Karsten até ao nível zero com água desionizada (Fig. 134); 

 De seguida, lê-se diretamente no tubo de Karsten, de minuto a minuto (durante 15 

min), a quantidade de água absorvida pela parede; 

 

Figura 133. Água destilada utilizada no ensaio 
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Figura 134. Encher o tubo até ao nível zero com a ajuda de um funil em papel 

 

 

 

 
   

Figura 135. Tubo de Karsten com água 

desionizada, aos 3 min (1 cm
3
 absorvido)   

Figura 136. Tubo de Karsten com água 

desionizada, aos 0 min (início do ensaio) 
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7.2.2.3. Resultados Obtidos 

O ensaio de absorção da água a baixa pressão pelo método do tubo de Karsten foi neste 

caso de estudo, efetuado na fachada principal (em dois pontos) e na fachada posterior, de 

forma a ser possível comparar o comportamento das mesmas (Fig. 137 e Fig. 138). 

O critério utilizado na escolha destas paredes foi a escolha da parede menos exposta 

(fachada principal) à radiação solar e a mais exposta (fachada posterior). De salientar que 

ambas as paredes não têm qualquer tipo de revestimento, embora seja provável que a 

superfície exterior da fachada meridional, com exceção das cantarias dos vãos e cunhais, 

fosse coberta com um reboco tradicional, atualmente inexistente na sua maior parte. 

 

Figura 137. Fachada principal, setentrional, com a indicação dos dois pontos onde foi realizado o ensaio de 

absorção de água a baixa pressão 

 

Figura 138. Fachada posterior, meridional, com a indicação do ponto onde foi realizado o ensaio de absorção 

de água a baixa pressão 
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Quadro 16. Resultados do ensaio de absorção de água a baixa pressão 

Tempo 

(minutos) 

Volume absorvido (cm
3
) 

Ponto 1 
(1,50 m do solo) 

Ponto 2 
(0,55 m do solo) 

Ponto 3 
(3,20 m do solo) 

1 0,2 0,1 0,1 

2 0,3 0,2 0,2 

3 0,4 0,4 0,3 

4 0,5 0,6 0,4 

5 0,5 0,7 0,45 

6 0,6 0,85 0,5 

7 0,7 1,0 0,6 

8 0,7 1,3 0,7 

9 0,8 1,4 0,75 

10 0,9 1,6 0,8 

11 1,0 1,7 0,9 

12 1,05 1,8 0,95 

13 1,2 2,0 1,0 

14 1,3 2,2 1,1 

15 1,35 2,3 1,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Gráfico dos resultados do ensaio de absorção de água a baixa pressão 
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Realizado o ensaio de absorção de água e baixa pressão com o método do tubo de Karsten, 

foi possível verificar que nos três pontos sujeitos ao referente ensaio, ambas as paredes ao 

fim de 15 minutos de ensaio já tinha absorvido água. O primeiro ponto absorveu 1,35 cm
3
, 

o segundo ponto absorveu 2,3 cm
3
 e o terceiro ponto absorveu 1,15 cm

3
.  

Uma vez que todos os pontos sujeitos ao ensaio absorveram água, pode concluir-se que as 

fachadas do edifício em estudo se encontram muito degradadas o que por consequente 

significa que as mesmas apresentam uma menor resistência à absorção de água. 

De salientar, que o ponto mais próximo do solo (ponto 2) foi o ponto que mais água 

absorveu, e o ponto 3 mais elevado (sensivelmente mais elevado que o ponto 1) e 

localizado na fachada posterior (sujeita a uma radiação solar mais intensa) foi o que menos 

água absorveu. O facto de o ponto junto do solo ser o que apresenta um maior número de 

água absorvida explica-se pelo facto de junto ao solo a parede se encontrar mais degradada 

(devido aos salpicos da água da chuva que batem no solo) e daí a parede apresentar ainda 

menos resistência nesse local [70]. 

Conclui-se que o granito da fachada setentrional encontra-se mais deteriorado devido à 

maior acumulação de água no material, sendo esta a causa principal do decaimento da 

pedra. 

 

7.2.3. Colonização Biológica da pedra 

A colonização biológica trata-se da forma de degradação da pedra mais importante nos 

edifícios antigos. 

Os organismos que podem viver, desenvolver-se e atuar nas pedras de um monumento são 

em dilatado número e pertencem a várias categorias, como: bactérias, protoctistas (algas e 

protozoários), fungos e líquenes, plantas e animais [68]. 

As comunidades bióticas que se instalam e desenvolvem sobre o substrato rochoso dos 

edifícios, constituídas essencialmente por musgos e líquenes, provocam a sua degradação, 

em maior ou menor grau, através das relações que estabelecem com o substrato [67]. 
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Alguns organismos segregam ácidos e/outros químicos capazes de dissolver alguns 

componentes das pedras. Micro-organismos como os fungos, as algas, os líquenes e as 

bactérias, que se constituem sob condições propícias de humidade e de luz, podem ser 

prejudiciais ao se nutrirem dos sais e matérias que retiram do material onde se fixam [72].   

Tenha-se em atenção que a rocha de um monumento intensamente fraturada e alterada 

oferece alojamento a micro-organismos e até mesmo macro-organismos por centenas de 

quilómetros quadrados. A água e o ar podem também circular por essa miríade de 

pequenos canais e micro-nichos permitindo a instalação de vida. Admite-se que 10
5
 a 10

6
 

de micro-organismos podem viver no  seio das superfícies internas de um centímetro 

cúbico de rocha (cerca de 2g) alterada [68].  

A razão pela qual estes organismos se encontram no seio ou na superfície dos materiais 

pétreos, deve-se ao facto de estes terem ações químicas diretas (biocorrosão) ou 

funcionarem como catalisadores de reações químicas em curso pelos processos de 

hidrólise, sulfatação, etc. As ações físicas (bioabrasão, desagregação) são também comuns 

[68]. 

A ação biológica dos seres vivos que habitam as rochas dos monumentos pode 

sistematizar-se com o seguinte panorama [68]: 

- Fornecimento de energia, nutrientes e água pelos germes que habitam o interior das 

rochas degradas e que são alimentados pela permuta com a atmosfera envolvente, 

também ela plena de micro-organismos; 

- Ações de biocorrosão e bioabrasão por parte do conjunto de micro-organismos que 

se move livremente pelos microcanais das rochas, que ao tentarem migrar para o 

interior da rocha aumentam o seu volume;  

- Ações catalíticas (destruição de combinações químicas devido à presença de certos 

corpos), que aceleram ou retardam as transformações químicas em curso;  

- Ações protetoras contra ataques físicos e químicos pela formação de capas de 

proteção biogenéticas (patinas);  
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- Ações físico-químicas que promovem a desintegração da rocha pela ação das hifas 

dos fungos e raízes das plantas de porte diverso. Quando as hifas penetram nos cristais 

de calcite podem emitir ácido oxálico (entre outros), gerando oxalatos;  

- Ações de lixiviação (biolixiviação), realizada pelos ácidos biogénicos,como o H2SO4 

ou por quelatos (composto que contém um ião metálico em ligação coordenada aos 

ligandos), ou ainda diretamente por fungos, por cianobactérias e algas (que vivem da 

energia solar), por bactérias químico-organotróficas (que vivem em meios de materiais 

orgânicos) e por bactérias químico-lito-autotróficas (que vivem em meios inorgânicos 

redutores). 

Os líquenes que se desenvolvem em rochas (designados por líquenes saxícolas) podem 

classificar-se, de acordo com a ação entre si e o material pétreo, em líquenes epilíticos – 

em que as hifas aderem à superfície dos minerais, não penetrando neles, e os líquenes 

endolíticos, em que as hifas penetram nos cristais. Verifica-se assim que os líquenes 

podem ter várias incidências nas rochas, tanto uma ação física que resulta da penetração 

das hifas nas microdescontinuidades dos cristais, tendo como consequência a desagregação 

mecânica; quanto uma reação química, aquando da secreção de ácido oxálico e a génese de 

oxalatos de cálcio mono e bi-hidratados [69]. 

O crescimento dos líquenes é relativamente lento, comparado ao da generalidade das 

plantas e depende diretamente da quantidade de água e luz disponíveis. Na ausência de 

água, a atividade fotossintética decresce, até não ser mensurável, retomando-a quando 

hidratados. Deste modo têm grande capacidade de resistência a períodos de seca, Para 

hidratarem não necessitam de água líquida, bastando que a humidade relativa seja elevada 

[67]. 

Das fachadas do Solar da família Pessanha nos Cortiços - caso de estudo - foram retiradas 

onze amostras de colonização biológica. 

As análises de laboratório foram efetuadas com as amostras recolhidas do edifício em 

zonas onde existia colonização biológica A recolha das amostras foi efetuada com 

conhecimento de causa depois de um exame visual atento e com indicação das zonas onde 

esta foram retiradas (Fig. 139 e Fig. 140). 
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Figura 139. Fachada Principal (setentrional) com indicação das zonas de amostragem 

 

 

Figura 140. Fachada lateral esquerda (poente) com indicação das zonas de amostragem 

 

A recolha das amostras foi efetuada com o auxílio de uma espátula (Fig 141 e Fig. 142). 

Depois de recolhidas, estas foram fechadas hermeticamente em sacos com fecho hermético 

e devidamente etiquetadas. 

Estas foram posteriormente analisadas microscopicamente - Microscopia Eletrónica de 

Varrimento (SEM), e macroscopicamente em laboratório para a correta identificação dos 

líquenes. 
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Figura 143. Recolha de amostra de colonização biológica com o auxílio de espátula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Recolha da amostra no ponto 10 - 

fachada lateral esquerda 
Figura 142. Recolha da amostra no ponto 5 - 

fachada principal 

Figura 144.. Recolha de amostra de colonização 

biológica com o auxílio de espátula 
Figura 144. Recolha de amostra de colonização 

biológica com o auxílio de espátula 
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Amostras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146. Amostra 2 - Musgo 

Figura 150. Amostra 5 - Musgo e Líquen 

Figura 147. Amostra 4 - Líquen  

Figura 145. Amostra 1 - Musgo 

Figura 149. Amostra 6 - Musgo  

Figura 148. Amostra 3 - Musgo  
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Figura 155. Amostra 11 - Musgo 

Figura 154. Amostra 7 - Musgo  

Figura 151. Amostra 9 - Líquen Figura 152. Amostra 10 - Líquen 

Figura 153. Amostra 8 - Musgo  



Capítulo 7. Campanha Experimental 

238 

 

7.2.3.1. Macroscopia - Identificação de musgos e líquenes 

 

Quadro 17. Identificação Macroscópica das amostras 

 

Amostras 
Identificação Macroscópica 

Musgos Líquenes 

Amostra 1 Grimmia pulvinata X 

Amostra 2 Hypnum cupressiforme X 

Amostra 3 Didymodon sp. X 

Amostra 4 X 

Candelaria concolor 

Ramalina capitata  

Lecanora muralis 

Amostra 5 Tortula muralis 

Physconia grisea 

Phaeophyscia orbicularis 

Candelaria concolor 

Amostra 6 Tortula muralis X 

Amostra 7 (musgo não identificável) X 

Amostra 8 
Didymodon sp. 

Tortula muralis 
X 

Amostra 9 X Physconia grisea 

Amostra 10 X Lepraria sp. 

Amostra 11 Grimmia pulvinata X 

 

Fonte: Doutora Joana Marques (identificação de líquenes) e Doutora Helena Hespanhol (identificação de 

musgos), do CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos na Universidade do 

Porto 

 

 

 

De salientar que não é possível identificar rigorosamente todas espécies de musgos e 

líquenes existentes no edifício, pois grande parte está encrostada na própria pedra, de 

maneira que no presente trabalho apenas estão identificadas as amostras recolhidas. 
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Da análise macroscópica das amostras recolhidas, e da observação no local de algumas 

espécies encrostadas, é possível concluir que a orientação das fachadas e por sua vez as 

condições climatéricas a que cada uma está exposta, são a justificação para a existência dos 

mesmos. 

A fachada principal, voltada a Norte, está mais exposta às águas da chuva e a pouca 

incidência solar, condições favoráveis para o desenvolvimento de musgos. Por sua vez, a 

fachada lateral esquerda está mais resguardada das águas da chuva e está exposta a 

bastante radiação solar, condições propícias para o desenvolvimento de líquenes. 

 

7.2.3.2. Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM) 

Realizaram-se análises de SEM às onze amostras retiradas do Solar da família Pessanha 

nos Cortiços.  Os estudos foram realizados na Unidade de Microscopia Eletrónica (UME) 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

O equipamento utilizado foi um microscópio modelo Philips-FEI/Quanta 400 com EDS 

(Fig. 156) e permite determinar a espessura, analisar a microestrutura, identificar defeitos e 

impurezas e realizar estudos de adesão, corrosão e fratura, em amostras de minerais e 

polímeros e filmes finos. As amostras foram revestidas com uma fina película de carbono, 

de forma a tornar a superfície condutora, possibilitando desta forma o estudo por 

microscopia eletrónica.  
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Figura 156. Microscópio Eletrónico de Varrimento 

Fonte: Unidade de Microscopia Eletrónica (UME) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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Quadro 18. Imagens obtidas por SEM das amostras retiradas do edifício em estudo 

 

Amostras 
Resolução 

100x 250x 500x 

Amostra 1 
Grimmia 

pulvinata 

   
 

Amostra 2 
Hypnum 

cupressiforme 

   
 

Amostra 3 
Didymodon sp. 

   
 

Amostra 4 
Candelaria 
concolor; 

Ramalina 

capitata; 
Lecanora 

muralis 

   
 

Amostra 5 
Tortula 

muralis; 

Physconia 
grisea; 

Phaeophyscia 

orbicularis; 
Candelaria 

concolor 
   

 



Capítulo 7. Campanha Experimental 

242 

 

Amostra 6 
Tortula muralis 

   
 

Amostra 7 
Musgo 

   
 

Amostra 8 
Didymodon 

sp.; 

Tortula muralis 

   
 

Amostra 9 
Physconia 

grisea 

   
 

Amostra 

10 
Lepraria sp. 

   
 

Amostra 

11 
Grimmia 

pulvinata 

   
Fonte: Unidade de Microscopia Eletrónica (UME) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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8.  CONCLUSÃO 

8.1. Considerações Gerais 

Após a realização do presente trabalho, sintetizam-se neste último capítulo as principais 

conclusões retiradas da elaboração do mesmo. Como objetivo principal do trabalho 

apontou-se o estudo de técnicas de inspeção, ensaios e análises laboratoriais de apoio ao 

diagnóstico de anomalias construtivas que salvaguardem o valor histórico do património 

cultural e a elaboração de uma metodologia para a aplicação dessas mesmas técnicas, 

ensaios e análises laboratoriais.  

Para uma melhor avaliação do estado de conservação do edifício em estudo e com o 

objetivo de fornecer elementos de apoio a uma proposta de intervenção de reabilitação 

futura, desenvolveu-se um conjunto de fichas de inspeção (uma por anomalia) que 

permitam um fácil reconhecimento da patologia, bem como a compreensão das suas causas 

e propostas de recuperação. 

A área da manutenção, conservação e reabilitação de edifícios antigos em Portugal 

apresenta ainda algumas falhas relativamente à valorização e reconhecimento da 

importância do património edificado. Pretende-se com este trabalho despertar o setor da 

construção civil para a reabilitação de edifícios antigos que se encontram já degradados 

tendo sempre em conta a conservação da identidade do edifício e o seu contexto 

construtivo.  

 

8.2. Dificuldades sentidas 

Como se pode verificar pela pesquisa bibliográfica efetuada, embora já existam muitos 

trabalhos e estudos sobre o tema da reabilitação, há uma predominância do tema de 

edifícios recentes sobre a temática de edifícios antigos, o que no início do trabalho motivou 

alguma dificuldade no contacto com o tema. O facto de a legislação se encontrar dispersa 

não facilita também em nada a compreensão de todo o processo construtivo. 

Relativamente ao edifício em estudo, houve algumas dificuldades. Não havia qualquer tipo 

de informação histórica e/ou relativa à data de construção, por quem foi mandado 

construir, por que razões passou para a família Pessanha, entre outros. Foi necessário para 
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isso, recorrer ao arquivo da Torre do Tombo, Arquivo Distrital de Bragança, Arquivo 

Distrital de Vila Real, Conservatória, Registo Predial, Notário, etc., o que levou mais 

tempo do que o estipulado inicialmente no Plano de Trabalhos da presente Dissertação. 

O acesso ao edifício em estudo foi condicionado a meio da elaboração do trabalho, por 

motivos de discórdia entre proprietários, o que dificultou o desenvolvimento do estudo do 

edifício e atingir as metas para as quais nos propusemos. 

 

8.3. Principais resultados obtidos 

O edifício em estudo – Solar da Família Pessanha nos Cortiços, encontra-se num estado de 

deterioração avançado, e para tal contribui o mau estado de conservação da cobertura do 

mesmo. Esta permite a entrada de água da chuva, atacando diretamente as estruturas de 

madeira e as paredes. Pode então concluir-se que as intervenções deficientes e a água são 

neste caso, as principais causas das anomalias existentes do edifício, que poderiam ter sido 

minoradas ou mesmo evitadas, caso tivessem sido tomadas medidas preventivas, com a 

conservação periódica do edifício.  

A humidade, maioritariamente devido á precipitação, por infiltração de água através da 

cobertura, é causadora de diversas deteriorações dos materiais, como as pedras das 

paredes, a madeira…  

O Solar da Família Pessanha nos Cortiços, foi alvo de alguns estudos e ensaios “in situ” 

não destrutivos no decorrer da elaboração do presente trabalho, nomeadamente testes com 

humidímetro e termohigrómetro, testes com o tubo de Karsten, análises à colonização 

biológica, entre outros. 

A inspeção do edifício em estudo foi desenvolvida de forma a fornecer elementos de apoio 

a uma futura intervenção de reabilitação. 
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8.4. Desenvolvimentos futuros 

A área da reabilitação sofreu uma forte expansão durante os últimos anos, e prevê-se que a 

mesma continue, no entanto há ainda um relativo desconhecimento e deficitária sobre a 

área. 

Baseado nesse desconhecimento da área de manutenção e reabilitação de edifício antigos, e 

dado o alarmante estado dos edifícios antigos em Portugal, poder-se-ia elaborar um 

trabalho (por exemplo um artigo científico, ou um seminário) vocacionado para a 

divulgação e sensibilização da manutenção dos edifícios. 

Além disso, no decorrer da elaboração do presente trabalho, surgiram algumas linhas de 

investigação que suscitaram um maior interesse ao autor, e caso haja oportunidade serão 

futuramente investigadas com mais detalhe, nomeadamente na área da colonização 

biológica e humidade. 

De igual modo, seria de grande interesse elaborar estudos/ensaios estruturais, uma vez que 

por falta de disponibilidade não foi possível a sua execução no presente trabalho. 
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