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la 1 parte da informação recolhida e na
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intervenção adequadas face a eventos
lativas a cada secção encontram-se diplanos duplo.
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vididas nas seguintes cinco compopor um grupo de investigadores do
ponentes:

Fig. 2 - Execução de um ensaio com macacos planos duplos.

Fig. 3 - Características da ligação entre os panos nas secções compostas analisadas (Binda et
al., 1999).
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Secção
Região

Número de panos
1

2

3

Espessura
média [cm]

Lombardia

2

96

2

55.2

Friuli

0

96

4

81.5

Trentino

8

84

8

48.6

Veneto

0

100

0

81.5

Liguria

0

94

6

N.R.

E. Romagna

0

40

60

N.R.

Toscana

1

58

41

51.7

Umbria

0

83

17

64.1

Sicilia

38

44

19

51.5

Tabela 1 - Frequência relativa do número de panos
nas secções analisadas e valores da espessura média
das secções (Binda et al., 1999).
Fig. 4 - Frequência relativa das quantidades de pedra, argamassa e vazios
nas secções analisadas (Binda et al., 1999).

Os ensaios laboratoriais seleccionados
permitem, nomeadamente, a produção de argamassas de reparação compatíveis com as originais e a avaliação
da durabilidade dos materiais existentes. As características mecânicas da
alvenaria (estado de tensão, deformabilidade e resistência à compressão)
devem ser obtidas através de ensaios
"in situ" uma vez que as características
mecânicas dos seus componentes não
são facilmente correlacionáveis com
as suas características globais devido à
grande diversidade de tipologias. Como exemplo refere-se o ensaio com
macacos planos. O segundo tipo de
ensaios "in situ" referido (ensaios sónicos) permite uma avaliação qualitativa da morfologia da secção, por exem-

plo, em termos da presença de vazios,
defeitos ou lesões. No caso de intervenção os ensaios "in situ" devem ser
realizados antes e depois desta para
avaliar a eficácia da técnica utilizada.
As cinco componentes da ficha apresentada correspondem a uma metodologia de abordagem de edifícios
históricos em zonas sísmicas que permite conhecer a sua condição de risco
e, simultaneamente, reunir as informações necessárias ao reforço adequado da estrutura. O conhecimento das
secções de alvenaria mais frequentes
em função da localização geográfica
pode, também, ser uma importante
informação complementar aos ensaios
que se venham a fazer durante inspecções a edifícios antigos.
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1 Na sequência da definição das tipologias frequentes foram já desenvolvidos trabalhos, de cariz essencialmente experimental, com vista ao estudo do comportamento mecânico de paredes compostas (Anzani et al. 1998; Binda et al. 1994 e 2002) e, também, com vista à avaliação da eficácia do reforço por injecção de grouts
(Binda, 1998).

* Engenheiro Civil. Encontra-se a realizar o doutoramento em Engenharia Civil na Universidade do Minho e no Politecnico di Milano.
** Arquitecta. Encontra-se a realizar o doutoramento em Engenharia Sísmica no Politecnico di Milano.
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