ESTUDO DE CASO
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Reabilitação pouco intrusiva
de vigas de madeira
Integrado nos trabalhos de reforço, consolidação estrutural e reconstrução da cobertura do edifício principal da Quinta do Calvel (Torres Novas), realizou-se uma intervenção de reabilitação de
vigas de madeira através de um sistema pouco intrusivo, que combina a aplicação de produtos
epoxídicos e materiais compósitos de FRP (Fiber Reinforced Polymer).
INTRODUÇÃO
A intervenção realizada na Quinta
do Calvel inseriu-se nas actividades
do projecto europeu LICONS, que
visou o estudo de métodos pouco
intrusivos de reabilitação de estruturas de madeira. Um dos objectivos
principais do projecto LICONS consistiu no estabelecimento de procedimentos de execução e controlo da
qualidade das intervenções.
A Quinta do Calvel é composta por
vários edifícios vizinhos com diferentes usos. O edifício principal,
destinado a habitação, é constituído
por uma subcave, uma cave, o piso
térreo e um piso superior habitável,
em águas furtadas1.

À semelhança da maior parte dos
edifícios antigos, a nível estrutural,
o edifício principal caracteriza-se
por possuir, abaixo do piso térreo,
uma estrutura de abóbadas em blocos cerâmicos e paredes de alvenaria
de pedra ordinária. Acima do piso
térreo, verifica-se a continuidade de
algumas das paredes resistentes e
a existência de paredes divisórias
em tabique. Os pavimentos são de
madeira (estrutura e revestimento)1.
Em duas vigas de madeira do piso
térreo, verificou-se que, na zona das
entregas na parede de alvenaria, a
madeira se encontrava deteriorada
por térmitas subterrâneas. Este tipo
de degradação, frequente em pavi-

1 - Esquema da solução adoptada para a reabilitação das vigas de madeira, viga 1 (dimensões em milímetros)
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mentos desta natureza, está sempre
associada à presença de níveis elevados do teor em água da madeira durante períodos prolongados,
proveniente, neste caso, de infiltrações no piso térreo e nas paredes
exteriores, em contacto com o solo e
parcialmente enterradas.
SOLUÇÃO DE REABILITAÇÃO
ADOPTADA
A solução adoptada para a recuperação das entregas das vigas consistiu
na substituição dos troços deteriorados por próteses de madeira maciça
de pinho bravo, que foram ligadas à
madeira sã remanescente através de
varões de GFRP (fibras de vidro em
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2 - Injecção de cola epoxídica nos furos para instala- 3 - Varões colocados nas vigas (madeira sã rema- 4 - Injecção de calda epoxídica nos entalhes
ção dos varões
nescente)

matriz de resina de poliuretano) e
produtos epoxídicos.
Na fig. 1 apresenta-se um esquema
do projecto de reabilitação, para o
caso da viga 1. A solução adoptada
para a viga 2 foi idêntica à da viga
1, apenas diferindo no comprimento e dimensões da secção transversal da prótese, por imposição das
diferentes dimensões dos elementos
originais. Na definição da solução
de reabilitação, considerou-se que
todos os trabalhos deviam ser executados a partir da face inferior
do pavimento, de modo a evitar o
levantamento do revestimento e sua
posterior recolocação. O dimensionamento da ligação baseou-se nas
recomendações da publicação STEP
1 – Timber Engineering2.
O sistema e os materiais preconizados para a intervenção na Quinta do
Calvel permitiram a reabilitação e a
consolidação dos elementos estru-

turais de madeira, sem aumento do
peso próprio e sem remoção total da
madeira existente, neste caso desnecessária dado que se tratava de uma
deterioração localizada.
A solução tradicional de substituição integral das vigas implicaria
o levantamento do pavimento na
zona afectada, além de contrariar o
princípio da preservação da estrutura e materiais originais.
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos de reabilitação das vigas de madeira na intervenção na
Quinta do Calvel foram executados
de acordo com a seguinte sequência
de procedimentos principais:
1. escoramento das vigas afectadas
e montagem de andaimes;
2. corte e remoção dos troços de
madeira deteriorada;
3. execução de furos horizontais na
madeira sã remanescente, para ins-

talação dos varões;
4. limpeza da madeira;
5. injecção de cola epoxídica Timber-set® Adhesive nos furos (fig. 2);
6. colocação dos varões (fig. 3);
7. preparação das próteses, incluindo limpeza;
8. colocação e alinhamento das próteses com as vigas;
9. injecção de calda epoxídica TG6
Timber Grout nos entalhes das próteses (fig. 4);
10. remoção do escoramento após
polimerização dos materiais epoxídicos.
A par com a injecção dos produtos epoxídicos na estrutura, foram
preparados em obra, provetes para
ensaios laboratoriais subsequentes,
de corte pela junta colada e de arrancamento de varões, destinados ao
controlo da qualidade da intervenção.
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PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS DO
SISTEMA DE REABILITAÇÃO
Geometria das intervenções
A aplicação conjunta de FRPs e produtos epoxídicos permite o reforço
e a reparação de elementos estruturais de madeira, numa grande
variedade de situações: reparação
de vigas com extremidades deterioradas; aumento da resistência e
da rigidez de vigas, incluindo em
pisos sobre tectos decorativos; reparação de fendas em madeira maciça
e de delaminações em elementos de
madeira lamelada-colada; consolidação de nós estruturais de asnas.
Além disso, na reparação de vigas
com extremidades deterioradas,
em que são utilizadas próteses de

Calvel, prendeu-se com o facto de o
espaço disponível para as operações
de colocação e alinhamento das próteses ser reduzido.
Caracterização dos componentes
do sistema
Os principais componentes do sistema são os materiais de colagem,
como as colas e as caldas epoxídicas,
os elementos de reforço ou ligação,
ou seja, os varões ou as chapas, e
ainda as próteses de madeira, quando necessárias.
A prótese de madeira deve ser, em
princípio, da mesma espécie da
madeira do elemento a reabilitar,
ou compatível, isto é, com propriedades mecânicas, de durabilidade
e cor semelhantes. No entanto, caso
a durabilidade da madeira origi-

gens separadas pelo fabricante. A
cola epoxídica é composta pela resina base e pelo endurecedor, e a calda
epoxídica contém ainda cargas.
As colas são utilizadas na injecção
de fendas, na colagem de peças, na
fixação de ancoragens ou no preenchimento de furos ou entalhes
para fixação de elementos de reforço
(varões ou chapas), metálicos ou
constituídos por compósitos de FRP.
As caldas são normalmente utilizadas no reforço e na reconstituição
da madeira, mas também podem ser
aplicadas na fixação de elementos
de reforço, metálicos ou compósitos
de FRP (fig. 6).
Entre outras propriedades essenciais, a cola deve ser tixotrópica e ter
baixa tensão superficial, de forma a
obter-se um bom espalhamento. A

5 - Exemplo de método alternativo de reparação de vigas com extremidades deterioradas [3]

madeira para substituir os troços
degradados, existem outras alternativas para a execução dos trabalhos,
que incluem a realização de furos ou
de rasgos laterais na prótese (fig. 5),
em vez do rasgo vertical adoptado
no caso da obra na Quinta do Calvel.
Por outro lado, em vez de serem
aplicados no local, em furos ou entalhes executados na parte da viga
a manter, os elementos de reforço
(varões ou chapas) podem ser pré-instalados nas próteses em oficina.
Neste caso, são executados furos ou
entalhes na face superior ou lateral da madeira remanescente, para
encaixe da prótese.
Cabe ao projectista a escolha da
configuração mais adequada a cada
caso. A decisão de instalar os varões
no local, em vez de fazer a sua pré-instalação nas próteses, no caso particular da intervenção na Quinta do
6

nal seja manifestamente insuficiente
para a classe de risco de aplicação,
nomeadamente por não ser garantidamente possível solucionar as causas de humidificação frequente da
madeira, ou porque a secagem de
paredes ou fundações se arraste previsivelmente durante algum tempo,
a durabilidade da madeira é decisiva. Nestes casos, deve escolher-se
madeira com durabilidade natural
elevada ou que tenha sido tratada em profundidade com produtos
preservadores de acção fungicida
e/ou termiticida. A madeira deve
ainda ser sã e de qualidade adequada, isenta de defeitos e anomalias e
com um teor em água entre 14% e
16%.
As colas e caldas epoxídicas são
usualmente constituídas por 2 e 3
componentes, respectivamente, pré-doseados e fornecidos em embala-
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calda deve ser um material penetrante, adequado para o preenchimento de áreas inacessíveis, possuindo características de eliminação
do ar aprisionado.
Os varões e as chapas podem ser
metálicos ou de materiais compósitos de FRP, devendo sempre obedecer ao especificado no projecto.
Os elementos metálicos de reforço
devem ser em aço devidamente protegido contra a corrosão (aço inox,
aço galvanizado, etc.). Em varões
de aço galvanizado, poderá ser
necessário aplicar um primário que
aumente a aderência.
Os varões e as chapas de materiais compósitos podem ter diversas
composições, nomeadamente, fibras
de vidro ou de carbono, unidireccionais, aglutinadas numa matriz
de resina epoxídica, fibras de vidro
unidireccionais aglutinadas numa
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(CEN/TC193/SC1/WG11), e que
contém três partes:
— Parte 1: Sampling and measurement of the adhesive’s cure schedule;
— Parte 2: Verification of the adhesive
bond strength of an adhesive joint;
— Parte 3: Verification of the adhesive
bond strength using tensile proofloading.

matriz termoplástica de poliuretano,
etc..
Execução
O corte e a remoção da madeira
degradada devem ser executados
com equipamento eléctrico, sem
danificar a madeira. A lâmina deve
estar em boas condições de forma a
garantir a regularidade e rectidão
do corte a realizar. Devem evitar-se
as temperaturas excessivas produzidas pelo equipamento eléctrico.
Deve garantir-se que os elementos
de reforço (varões/chapas) fiquem
ancorados em madeira sã.
Antes da aplicação dos produtos
epoxídicos, é fundamental proceder-se à limpeza das superfícies da
madeira, que deve ser realizada
com um aspirador industrial e/ou
ar comprimido, de forma a remover
as partículas soltas que prejudiquem
a colagem. A abertura de furos e
entalhes e respectiva limpeza devem
ocorrer imediatamente antes (máximo 24 horas) da aplicação dos produtos de colagem.
As operações de mistura e a aplicação dos produtos epoxídicos devem
ser realizadas de acordo com o indicado nas respectivas fichas técnicas.
Os varões/chapas a instalar nos
furos ou entalhes com cola epoxídica devem ser colocados imediatamente após a injecção da cola. Os
furos ou entalhes devem ser preenchidos com cola em cerca de 2/3 da
totalidade do seu volume, de modo
a que fique assegurado apenas um
excesso ligeiro de cola.
A desmontagem de qualquer sistema de suporte provisório só poderá
ocorrer quando os produtos estiverem totalmente polimerizados.
CONTROLO DE QUALIDADE
As exigências de aplicação dos produtos que compõem este sistema,
bem como a especificidade das intervenções, implicam a adopção de um
conjunto de medidas capazes de
garantir a qualidade dos trabalhos
a executar e a eficácia das interven-

6 - Injecção de cola epoxídica. Vazamento
de calda epoxídica

ções. Destacam-se a selecção adequada dos materiais, a pormenorização cuidada, o recurso a mão-deobra qualificada e a implementação
de um plano da qualidade4.
Do plano da qualidade devem fazer
parte, entre outros, ensaios e inspecções de controlo da geometria
e das características dos materiais,
e ensaios expeditos que permitam
detectar a existência de eventuais
deficiências na execução dos trabalhos, principalmente os relacionados
com a mistura e aplicação dos produtos epoxídicos.
Neste sentido, preconiza-se a realização dos ensaios expeditos para
controlo da qualidade, baseados
num projecto de norma (ainda
sem número atribuído), intitulado “Adhesives for on-site assembling
or restoration of timber structures –
On-site acceptance testing”4,5, que está
a ser desenvolvido no âmbito do
Comité Europeu de Normalização

CONTROLO DA QUALIDADE
NA OBRA DA QUINTA DO
CALVEL
No caso da intervenção na Quinta
do Calvel realizaram-se ensaios
expeditos de resistência ao corte
e resistência ao arrancamento de
varões.
A resistência ao corte da junta colada foi medida em ensaios de corte
por compressão, antes e após um
ensaio de envelhecimento acelerado,
que seguiu o esquema de envelhecimento preconizado na parte 2 do
projecto de norma acima referido.
O material para ensaio era constituído por duas réguas de madeira com
cerca de 900 mm ´ 65 mm ´ 30 mm
cada, da mesma espécie da madeira a reparar (pinho, neste caso),
coladas com o produto epoxídico
(mesmo lote e mistura) usado na
estrutura, em junta espessa, tendo
sido executadas em simultâneo com
a sua aplicação em obra (fig. 7).
Após a cura da cola em obra, esta
peça foi enviada para laboratório
onde se procedeu à obtenção de dez
provetes, metade dos quais foram
submetidos a envelhecimento. Os
ensaios de corte pela junta colada e
pela madeira foram realizados nos
provetes envelhecidos e nos não
envelhecidos. Os resultados dos
ensaios, realizados no LNEC, são
apresentados no quadro 1. Os valores das relações Gi/Wi e Genv/Gi
comprovam a eficácia da colagem,
antes e após envelhecimento.
A resistência ao arrancamento foi
medida através de ensaios de tracção do varão colado, de acordo com
o prescrito na parte 3 do referido projecto de norma, devendo o
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7 - Preparação dos provetes para ensaios de corte

número de ensaios e os requisitos
para aceitação ser definidos pelo
projectista5. Os provetes eram constituídos por elementos representativos do material da estrutura, onde
foram instalados os varões (diâmetro de projecto), de acordo com os
procedimentos adoptados na obra,
com o produto epoxídico (mesmo
lote e mistura) usado na intervenção.
A fig. 8 mostra a preparação de
dois provetes na obra da Quinta do
Calvel. Após a cura da cola em obra,
procedeu-se ao ensaio de arrancamento em laboratório, com os resultados indicados no quadro 1.
CONCLUSÕES
As intervenções em núcleos históricos, em construções do património arquitectónico ou em edifícios
de zonas rurais, implicam muitas
Ensaios de
corte

8 - Preparação dos provetes para ensaios de arrancamento

vezes a reabilitação de estruturas
de madeira. Se, em determinados
casos, a substituição de elementos
estruturais de madeira é inevitável,
noutras situações, por exigência de
preservação dos materiais originais,
ou mesmo por motivos económicos,
é preferível optar por uma solução
de recuperação localizada dos troços
danificados ou pelo reforço dos elementos estruturais existentes.
O sistema e os materiais utilizados
na intervenção na Quinta do Calvel
abrem novas possibilidades neste
sector, pois permitem intervenções
de reabilitação e consolidação de
estruturas de madeira, com versatilidade e eficiência, sem aumento
do peso próprio e com reduzido
impacto visual, possibilitando a preservação da estrutura e materiais
originais.

Pela madeira
inicial Wi

Valor médio

Pela cola
inicial - Gi

Pela cola

19,2

19,4

13,6

Ensaios de
arrancamento

Força máxima
(kN)

Observações

Provete 1

45,4

amarração = 30cm

Provete 2

45,2

Quadro 1 - Resultado dos ensaios de controlo de qualidade (Timberset® Adhesive)
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NOTA
O trabalho apresentado foi elaborado no âmbito
do projecto europeu Craft: “LICONS – Low
intrusion conservation systems for timber structures” (CRAF-1999-71216). Foi originalmente
publicado nas actas do PATORREB 2006. Informação sobre o projecto pode ser encontrada em
www.licons.org.
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