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tem por objectivo primeiro dotá-la 
de condições de segurança e 
funcionalidade. Porque se trata de uma 
construção existente, deverá envolver 
acções que promovam, prioritariamente, 
a manutenção do existente, ou seja, a 
1"#2#"3$)*+!,$!#,&/0$)*+4!$1"+3#&($5,+!
os materiais e elementos estruturais e 
arquitectónicos presentes. Neste contexto, 
que distingue claramente reabilitação de 
reconstrução ou construção nova, tal como 
é suportado por cartas e recomendações 
internacionais sobre intervenção no 
construído, é fácil perceber que a 
"#$%&'&($)*+!,#!-.$!#,&/0$)*+!"#0+""$!
frequentemente ao uso de técnicas que se 
aproximam das originalmente utilizadas 
na sua construção. 
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  abe aos técnicos definir 
as acções que melhor se adaptam à 
intervenção em cada edifício. Neste campo, 
e referindo apenas as acções de carácter 
estrutural, poderemos baptizar as técnicas 
de intervenção como tradicionais, ou de 
abordagem tradicional, se próximas ou 
identificáveis com as técnicas originalmente 
utilizadas na construção do edifício, ou 
modernas se introduzem conceitos, ou 
modos de actuação novos relativamente às 
anteriores. Note-se que não será apenas o 
procedimento ou o material utilizado que 
distingue os dois tipos de técnicas, mas 
a transformação que causa na estrutura; 
no primeiro caso aproxima a estrutura 
intervencionada da estrutura tal como foi, 
ou poderia ter sido concebida originalmente, 
e no segundo altera-a, dotando-a de um 
comportamento distinto.

A título de exemplo, e na sequência do 
exposto anteriormente, referem-se em 
seguida algumas técnicas identificadas 
como tradicionais e passíveis de ser 
utilizadas em construções antigas com 
paredes em alvenaria de pedra e pavimentos 
e cobertura em madeira. Salienta-se que 
estas técnicas serão apresentadas de 
forma isolada e que o seu uso deverá 
ser ponderado caso a caso, em função 
da situação encontrada e das exigências 
estabelecidas. Assim, serão apresentadas 
três situações de dano numa parede de 
alvenaria de pedra para as quais serão 
descritas três soluções aplicando técnicas 
tradicionais:

a) Seja uma parede estrutural de alvenaria 
de pedra com deformações na direcção 
perpendicular ao seu plano. É possível 

C



13P&C  Nº57  |  Julho > Dezembro  2014 |  

estabilizá-la ligando-a às vigas de madeira 
dos pavimentos e/ou da cobertura;
b) Se essa mesma parede for de 
paramentos múltiplos, é possível melhorar o 
seu comportamento ligando os paramentos 
através da introdução de ligadores 
horizontais posicionados transversalmente 
à parede;
c) Por outro lado, se existirem pedras 
fracturadas que condicionem o bom 
funcionamento da parede, algumas dessas 
pedras podem ser substituídas por novas 
pedras, aproveitando-se a intervenção para 
melhorar o imbricamento local das pedras 
nos alçados.

A primeira e a segunda solução 
correspondem à utilização de procedimentos 
originalmente utilizados em muitos dos 
edifícios com esta tipologia construtiva. 
No caso dos ligadores, o seu uso está 
inclusivamente associado ao cumprimento 
de uma boa regra da arte da construção, 
embora nem sempre cumprida de forma 
clara; era conhecida a importância da 
existência de uma boa ligação entre os 
diferentes paramentos de uma parede e que 
era garantida pela interposição, durante a 
construção, de pedras transversalmente 
aos alçados, designadas habitualmente por 
travadouros, ou juntouros. No terceiro caso, 
a substituição de pedras repõe a situação 
anterior à rotura, podendo afirmar-se que 
mantém o processo construtivo original. 

Apesar dos exemplos apresentados 
representarem procedimentos próximos 
dos utilizados na construção original, 
procurando reproduzir aquilo que são 
algumas das suas características, estas 
técnicas introduzem frequentemente 
aspectos inovadores com a utilização de 
novos materiais, ou de variantes no modo 
como são aplicadas, sendo, nalgumas 
circunstâncias e por alguns autores, 
apelidadas de técnicas inovadoras. A título 
de exemplo refere-se novamente o uso de 
ligadores transversais entre paramentos de 
paredes de pedra de panos múltiplos e que, 
quando existiam, eram colocados durante 
a construção. Não sendo possível utilizar 
o mesmo procedimento numa parede já 
edificada, em substituição podem ser 
efectuados furos na parede e introduzidos 
ligadores metálicos, preferencialmente de 
aço inox, envolvidos numa “meia” flexível 
na qual é injectada uma argamassa que 
a molda à superfície irregular do furo, 
promovendo uma boa aderência entre a 
alvenaria e o ligador. Ou seja, trata-se de 
um procedimento tradicional, mas que 
utiliza novos materiais e é aplicado de 
forma inovadora.

Também no caso da ligação das vigas de 
madeira dos pavimentos e da cobertura 
às paredes, existem actualmente formas 
diferentes, e por vezes mais eficazes do que 
as originais, de promover essa ligação. 

1 | Pavimento novo em madeira lamelada 

colada, semelhante aos pavimentos antigos 

mas com intervenções pontuais para melhorar 

o comportamento.
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Aliás, este é um dos pontos principais 
associado à intervenção em edifícios 
existentes; assegurar a correcta ligação 
entre os elementos verticais e horizontais, 
garantindo um adequado comportamento 
em caixa, obrigado toda a estrutura a 
trabalhar em conjunto. Assim, quer utilizando 
ligações tradicionais, quer tecnologias 
actuais, o objectivo a atingir é o mesmo, ou 
seja trata-se de uma técnica de intervenção 
que se enquadra nas técnicas tradicionais.

Faz-se notar que, mesmo nos casos 
apresentados que procuram reproduzir 
procedimentos originais, a introdução 
de variantes deve ser sempre analisada 
à luz da compatibilidade e intrusividade 
(para além de outros critérios como a 
reversibilidade…) referidas em documentação 
aceite internacionalmente. Ser tradicional 
não implica, forçosamente a cópia de uma 
técnica, ou procedimento originalmente 
utilizado numa construção, mas a aplicação 
de uma filosofia de intervenção semelhante, 
embora podendo introduzir aspectos 
inovadores com a utilização de novos 
materiais, ou de variantes no modo como os 
procedimentos são aplicados. Por oposição, 

2 | Pormenor de aplicação de uma variante 

tecnológica na aplicação de uma técnica de 

intervenção tradicional; ligação de piso à parede 

com novos ligadores metálicos e frechal ancorado 

à parede.

e a título de exemplo, a utilização de reboco 
armado em paredes de alvenaria de pedra 
representa uma tecnologia moderna, já que 
dota estas paredes de capacidade resistente 
à tracção propriedade que estes elementos 
naturalmente não apresentam, ou seja altera 
profundamente o seu comportamento interno.

Como nota final refere-se que a evolução 
tecnológica, com o desenvolvimento de 
novos produtos e técnicas adaptados a 
novas exigências e a sua aplicação em 
construções existentes, deverá ser sempre 
ponderada, numa relação que se quer 
optimizada entre salvaguarda do património 
construído e necessidade e eficiência de 
novas formas de actuar. Apesar da sua 
utilização dever ser sempre equacionada 
com base no binómio apresentado, 
nalgumas situações as tecnologias 
modernas, com alteração profunda do 
comportamento estrutural, são as únicas 
passíveis de garantir um adequado 
comportamento das construções 
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