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X. LESÕES NOS EDIFÍCIOS

Fa prima il trattato delle cause generatrici delle rotture de’ muri,

e poi il tratatto de’ rimedi separato. LEONARDO DA VINCI 
(9)

.

1 - LESÕES PROVENIENTES DE TENSÕES

 Fissuração  Solução de continuidade, ruptura do material além do seu

   limite elástico;
 Deformação  Modificação da forma primitiva do sólido.

1.1 - Diagnóstico e metodologia de observação

Resolução dos problemas  Intuição – Ciência.
Operador  Estrutura mental bem formada. Forma mentis plasmada na boa

preparação científica e na experiência prática.

1.1.1 - Causas em geral
 Movimentos de fundações (cedimentos); subsidência do terreno.

 Movimentos dos muros em elevação.

1.1.2 - Método de indagação
 Informações históricas sobre fases da evolução do edifício e intervenções

(anamnése);
 Documentação  Fotografias, desenhos e cadastros das lesões;

 Sondagens;
 Controle de progressão  “Espias”, sinais de lápis, vidros (ver técnica do

NTPR), massa de gesso, flexímetros, extensímetros, deformômetros;
 Definição do quadro fissurativo e do quadro de curvas isostáticas. Apoio do

computador e dos sistemas de “elementos finitos”.
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1.2 - Exame do sólido submetido a deformações elásticas

1.2.1 - Solicitação e ruptura de materiais submetidos a esforços

Os diversos casos (Fig. 1):

 Tração em uma só direção  Aumento na direção X é inversamente propor-
cional ao módulo de Young (E);

 Logo,

ε = elongamento, σ = tensão, Ε = módulo de Young ou módulo de

elasticidade.

A contração lateral (-) é diretamente proporcional ao coeficiente de Poisson,
(     ). O número m varia, de acordo com o material, de 2,5 a 4 (para o

 concreto, de 6 a 10).

            e

 Tração em duas direções;

 Compressão em uma direção;
 Compressão em duas direções ortogonais;

 Outras variações  Cada uma com suas respectivas fórmulas.

Fig. 1
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1.2.2 - Tensões tangenciais  Cisalhamento

No caso das forças não serem aplicadas perpendicularmente às faces do

prisma teórico, mas sim paralelamente a estas, tais tensões são considera-
das cisalhantes (Fig. 2).

Os diagramas, a seguir, explicam as lesões a 45°

Fig. 2 – Diagrama do esforço de cisalhamento

          deste modo:

1.2.3 - Ruptura nos sólidos planos

Para efeito de análise, considera-se que o sólido tem somente duas dimen-
sões (aquelas do plano contido no seu centro) (Fig. 3).

Fig. 3
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Conceito de tensões elementares

Tensão principal e direção principal  RUPTURA.

1.2.4 - Gráfico de tensões em um muro (Fig. 4).

Fig. 4

1.3 - Diretriz de fissuração
a) Ao longo da mesma isostática de mínimo;

b) Interrompida  Com trechos ao longo de diversas isostáticas de mínimo,
sem se juntarem;

c) Idem como em (b), mas ligando-se entre si em zig-zag  Neste caso a
fissura não é normal à tensão máxima.

1.4 - Estudo de movimentos deformantes

Seis movimentos elementares  1 vertical, 2 horizontais e 3 de rotação.

1.5 - Cedimento de fundação
 Translação (força ativa de arrasto);

 Rotação (momento de arrasto).

Rede isostát

Tipo Absoluto
Relativo Rígido

Deformante (flexão)
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1.5.1 - Translação horizontal (Ver Fig. 9 a 15)

Deslocamentos exclusivamente no plano horizontal (Fig. 5):

Fig. 5

 Translação relativa longitudinal (t1) na direção do eixo dos X (Fig. 9 e 10);
Lesões  Verticais na fratura do terreno com lesões de gola à direita e à

esquerda;
 Translação relativa oblíqua (t

2
)  Composição de movimento longitudinal e

transversal (Fig. 14 e 13);
Dois casos de componentes  Dilatação e contração;

 Translação relativa transversal (t3) na direção do eixo dos Z (Fig. 11, 12 e 13).

1.5.2 - Translação vertical  Os casos mais comuns:

 Translação vertical relativa  Dois dos seus diversos casos são rupturas em

gola, a depender do comprimento da parte comprometida do muro em rela-
ção à sua altura (Fig. 16 a 19). Quando intermediária parábola (Fig. 20).

Absoluta

Tipo Trechos longos
Terminal Trechos médios

Trechos curtos
Relativa Trechos longos

Intermediária Trechos médios
Trechos curtos

Tipo Absoluta
Relativa Longitudinal

Transversal Terminal Curta e longa
Intermediária  Curta e longa

Oblíqua Intermediária
Terminal Dilatação

Compressão
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 Terminal  Longo              ;     médio              ;   curto            ;

lc= comprimento do cedimento; h= altura do muro

1.5.3 - Translação inclinada (vertical + horizontal)

1.5.4 - Rotação

Pode ser fenômeno principal ou derivado da translação. A rotação é secundá-
ria quando ela desaparece temporariamente para reaparecer com sinal contrá-

rio (Fig. 6, 21, 22, 23 e 24).

Fig. 6

1.5.5 - Casos dos movimentos em conexões de muro em L em T e em cruz.

1.5.6 - Observações sobre estrutura geológica do terreno com apoio da geotecnia.

Absoluta  
Tipos  Longitudinal (t1+ t2) 

Relativa Transversal (t2 + t3) 
 Oblíqua (t1 + t2 + t3) 
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 O edifício está sobre terreno frágil?

 O edifício está sobre formação rochosa?
 Como são os estratos de terreno sob o estrato de apoio?

 No caso de terrenos frágeis, observar a vizinhança de cursos d’água;
 No caso de compressibilidade dos terrenos (em geral argilosos), saber as

implicações de carga e o tempo decorrido para verificar se cessou o fenô-
meno;

 Mesmo no caso de fundação sobre rocha, verificar fraturas e descon-
tinuidades.

Um exemplo interessante: Catedral da Cidade do México.

1.6 - Cedimentos (depressão) das estruturas em elevação

Perturbações vibratórias  Estão ligadas a ambos os casos.

1.6.1 - Estruturas verticais (de apoio):

a) Acomodação do muro:
As paredes sofrem translação vertical durante ou depois da obra concluída.

Causas gerais  Argamassas das alvenarias ou terreno;
Analise o problema das argamassas nas intervenções de reforço  Retrações

e maneira de evitar com aditivos de expansão.

b) Esmagamento:
Causado por sobrecarga e/ou peso próprio.

Causas gerais  Espessura do muro, abaixamento da cota de um ponto,
grande altura, degeneração da argamassa etc.

Peculiaridades do quadro fissurativo  Lesões múltiplas verticais ou em ca-
beleira (Fig. 7).

Acomodação
   Verticais Esmagamento

Flambagem

Empuxos de arcos, abóbadas, terras e defeitos de telhados
   Horizontais

Depressão de estruturas horizontais
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Fig. 7 – Esmagamento

c) Flambagem ou presso-flexão:
Em muitos casos ligada ao esmagamento. De maneira geral, considera-se

que acontece quando h > 15 vezes a menor dimensão da secção (Fig. 8).

Fig. 8

Assim, em função da fórmula de Euler, obteremos a carga de segurança através de:
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Onde:
P

o 
= Carga crítica

E = Módulo de elasticidade
J

 min
 = Momento de inércia na direção da secção mínima

lo = Comprimento teórico da peça
s = Fator de segurança

1.6.2 - Estruturas horizontais

As mais expostas nas suas duas variedades  Planas e arqueadas:
a) Estruturas arqueadas  Deformadas, em geral, pelo cedimento dos apoios

e  reacomodação espontânea das alvenarias (argamassas) (Fig. 25 e 26).
Deformações:

I)  Afastamento dos apoios com abatimento da arquivolta;
II) Aproximação dos apoios com levantamento da arquivolta.

    Efeitos colaterais dos sistemas arqueados.

b) Estruturas planas  Causas principais da deformação  Esforços de flexão.
No caso da madeira, material básico deste tipo de estruturas nos edifícios

antigos, temos: Degradação das fibras, emurchecimento, rompimento por
cargas excessivas, ação de xilófagos e fungos etc.

As perturbações vibratórias que afetam ambos os sistemas, por causa de
sua sutileza e pelo descaso das autoridades e dos sistemas legislativos,

tornam-se um problema sério. Só tomam conhecimento quando a escala é
de terremoto. Os alemães, por exemplo, determinam na DIN os limites, e

nós temos que adotar uma política urbana especial para os centros históri-
cos no particular.

As referências nos documentos internacionais.

2 - FIGURAS (baseadas em Di Stefano e Mastrodicasa)

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

terceira edição.pmd 30/03/2011, 14:33173



– Mário Mendonça de Oliveira –

174

Fig. 16 (a)

Fig. 16 (b)

Fig. 17
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Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

terceira edição.pmd 30/03/2011, 14:33175



– Mário Mendonça de Oliveira –

176

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24

Fig. 25                                                                                 Fig. 26
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XI. ESCORAMENTO

Per evitare inoltre che il terreno ci crolle sulla testa, dovremo sistemare

dei sostegni e poi costruire cobertura a volta. ALBERTI 
(10)

.

1 - ASPECTOS GERAIS

 Posterior ao diagnóstico (se possível);

 Tema relacionado com a consolidação;
 Tipos:

a) Provisória;
b) Definitiva  Feita com elegância e bom gosto, preferivelmente com

elementos relacionados com a própria intervenção;
 Considerações básicas  Eficácia e economia;

 Algumas normas:
a) Cuidado na escolha dos materiais;

b) Dotação de equipamentos necessários à execução;
c) Boa mestrança  Responsável e consciente;

d) Arquiteto ou engenheiro assistente da operação;
e) Fechamento do canteiro e zona de influência ao público;

f)  Entrosamento da equipe de trabalho com o executor;
g) Plano de execução dos trabalhos com fases e etapas;

h) Acompanhamento com sondagens e monitoração para eventuais
mudanças de orientação;

i) Grande cuidado na execução.

2 - ESCORA

2.1 - Definição e materiais a serem utilizados

2.2 - Funções (Fig. 1 e 2)
 Apoio vertical ou suporte

 Retenção ou contraventamento
 Apoio vertical e contraventamento

terceira edição.pmd 30/03/2011, 14:33179



– Mário Mendonça de Oliveira –

180

2.3 - Condições da escora (Fig. 3)

a) Rígida vinculação com a cabeça de apoio e o pé;
b) Apoio no pé capaz de absorver as cargas sem deformação;

c) Estável ao esmagamento e à flambagem;
d) Material de pouca diferença térmica e higroscópica do material da fábrica;

e) Escoras recebendo só cargas axiais.

2.4 - Ação localizada das escoras (Fig. 4)
Caso do muro resistente e do muro degradado ou fatigado.

2.5 - Apoio no terreno [Fig. 5 – (a), (b) e (c)]

 Madeira;
 Suportes de concreto armado ou alvenaria;

 Estacas de madeira ou concreto armado.

Fig. 1 – Escora normal                                                   Fig. 2 – Escora externa

Fig. 3 – Escoramento inclinado                                  Fig. 4 – Contraventamento em outro muro
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a                                                           b                                                c

Fig. 5 – Pé de escora toda em madeira (a) ou de concreto armado,

com base de pedra bruta (b,c)

2.6 - Apoio e vinculação da cabeça da escora

 Casos simples de apoio vertical  Descarga;
 Método progressivo de escora inclinada;

Fases:
 Concretar até o paramento vertical;

Perfurar o apoio da cabeça;
Concretar até uns 15cm da parte superior;

Apertar com tijolos.

2.7 - Verificação da solicitação máxima admissível à flambagem e ao esmagamento

2.8 - Atrito nos escoramentos laterais (Fig. 6)

Fig. 6 – Ângulos de atrito sobre o muro
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Coeficientes usuais de atrito:

Sendo f  o coeficiente de atrito, a condição de equilíbrio será:

      T  = N x tg α α α α α  e a condição é que  tg α α α α α    f

Na prática, não devemos confiar no atrito, mas criar vinculações (Fig. 5).

2.9 - Verificação estática
    Grandes massas

 Diferentes responsabilidades    Pequenas massas
    Massas localizadas

 Pouco exata pelos fatores aleatórios, mas ajuda a estabelecer a previsão;
 Tabela de Sisto Mastrodicasa para estimativas de carga.

2.10 - Escoras reticuladas em concreto armado e perfis metálicos
Mais caras, porém menos deformantes e mais duradouras;
Evita o vandalismo e o furto de material, o que é frequente.

2.11 - Escoras de grandes massas

    Simples Madeira
Tipos    Feixe Madeira

    Reticulados Ferro e concreto

2.12 -  Escoramento de empuxo de arcos e abóbadas
Escoramento cuidadoso e bem posicionado para o qual se utiliza a verificação
de estabilidade gráfica. Eixo da escora passando pela intersecção da direção
do empuxo com a do peso próprio do muro (isto quase nunca corresponde à
zona de maior deformação).

≥≥≥≥≥T    f  x  N
≥≥≥≥≥
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2.13 - Avaliações de cargas sobre escoramento

Difícil fazer previsão. Se suportasse a carga total, o escoramento seria desco-
munal. Muros mesmo fatigados conservam resistência residual que podemos

incluir na avaliação.

Critérios de avaliação: intuição e ciência:
a) Relação entre cheios e vazios acima da cabeça da escora;

b) Relação entre cheios e vazios abaixo da cabeça da escora;
c) Estado de coesão da alvenaria;

d) Natureza das lesões;
e) Extensão das lesões;

f) Gravidade das lesões.
Características de (a) e de (b):

Muros contínuos: sem aberturas ou com relação vazio/cheio < 1/8;
Aberturas raras:  relação vazio/cheio > 1/8 e < 1/4;

Muitas aberturas: relação vazio/cheio > 1/4;
Pilares e colunas: podem ser substituídos temporariamente, total ou

parcialmente.
Características de (c): muros bons, regulares e maus.

3 - ESCORAMENTO DE ARCOS E ABÓBADAS

Cuidados especiais (Fig. 7):

Fig. 7 – Posicionamento de escoras para contraventar empuxos de abóbadas
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3.1 - Consolidação local

Diversas soluções  Alvenarias, madeira e concreto armado;
O ferro quase nunca é usado isoladamente;

Exemplificação dos diversos tipos de escoramento.

4 - ESCORAMENTO METÁLICO

Análise crítica  Vantagens e desvantagens;
Evita os problemas de roubo de material e ajusta com facilidade.

5 - ANDAIMES

Construção em países desenvolvidos  A segurança e o conforto;

Qualidade do trabalho produzido  Proteção do transeunte.
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a) Dos  assoalhos

L’utilità della copertura è maggiore di quella di tutte le altre

parti... Senza il tetto, il legname si deteriora, i muri vacilano, i

loro fianchi si fendeno, a poco a poco l’intera costruzione va in

rovina. ALBERTI 
(11)

.

1 - COBERTURA DE TELHAS DE BARRO

Produzem normalmente uma carga equivalente a P =0,55 a 0,80kN/m2 .

Devem ser acrescidas as cargas produzidas pelo vento e pelo peso próprio da
estrutura (ver formulários técnicos).

1.1 - As tesouras

Podem ser verificadas em um bom manual técnico ou podem ser calculadas
por meio de grafostática ou programas de computador. Normalmente reco-

menda-se para tesouras novas:
a) Tesouras simples  Até vãos de 7m, distanciadas entre si de 2,5 a 4m

b) Asnas de Paládio  De 7m a 12m de vão, com distanciamento similar

As massas específicas para madeiras estruturais variam de γ = 600kg/m3 a
1100kg/m3. As tabelas de tratados sobre estruturas de madeiras, normas e

formulários indicam o valor de cada uma das espécies.

2 -  FORROS E ASSOALHOS

Só uma questão de análise de carga

2.1 - Dados a serem obtidos do cadastro da estrutura existente (Fig. 1)

Fig. 1
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Para a seção circular:                                            Para a seção retangular:

Onde l é a inércia da secão e W o módulo resistente da seção.

As vigas de madeiras são em geral consideradas como vigas simplesmente

apoiadas e para o cálculo do momento máximo recai-se quase sempre no
caso de carga uniformemente distribuída ou com uma ou duas cargas concen-

tradas para o caso de vigas mestras.

Carga uniformemente distribuída 

(g+q)d = Carga uniformemente distribuída por metro  combinação última
normal  (estado limite último).

l
0
= Vão teórico  distância entre eixos dos apoios

2.2 - Valores médios usuais de resistência e rigidez de madeiras

Anexo E - NBR 7190/97

e
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Valores usuais para carregamentos de longa duração (Tabela 12 da NBR 7190/97)

(*) Nos climas mais úmidos (Salvador, Belém etc.), onde a umidade de equilí-

brio da madeira é  superior a 15%, usaremos classes de umidade (3) e (4).

2.3 - Análise de carga para encontrar “g+q”
Levar em conta, para o piso:

 Carga acidental regulamentada pelas normas  (NBR 6120)(q);
 Carga das tábuas de piso (g);

 Peso próprio (PP) das vigas e barrotes (g);
 Peso próprio (PP) do forro inferior (se houver) (g).

2.4 - Verificação da capacidade de resistência – Estado limite último

Sendo f
c0d

 a resistência de cálculo à compressão paralela às fibras.

Nota: Ver também tabela com valores médios de resistência da norma NBR

7190/97.

2.5 - Verificação da deformação (flecha) - Estado limite de utilização (Fig. 2)

No geral  f ≤≤≤≤≤ l/200 e em casos particulares em que suporta estruturas
frágeis  f ≤≤≤≤≤ l/350.
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Carga distribuída

Concentrada

                                                                          Fig. 2 – Viga simplesmente apoiada

Exemplificando:

Verificar a estabilidade do assoalho indicado abaixo (caso de uma residência)
usando a madeira Maçaranduba (Fig. 3).

2.5.1 - Análise de carga

a) Sobrecarga de utilização (q)=........................................200kgf/m2

b) Tabuado de peroba
pp = 0,03x1x1xγ
pp = 0,03 x 1143.......................................................34,29kgf/m2

ααααα =           Índice (para o caso de vigas simplesmente apoiadas α = 5)
(g+q)serv =   Combinações de longa duração - estado limite de serviço

Pserv =       Carga total sobre a viga – Valor de serviço
l0 =       Vão teórico em cm
Ec0,ef =      Módulo de elasticidade para a madeira. Para melhor precisão ver
                 tabela na norma. Ec0,ef = Kmod × Ec0m  (Tabela).
I =        Momento de inércia em cm4

Fig. 3
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c) Forro de pinho na parte inferior

P = 0,015x540 ..........................................................8,1kgf/m2

g = 34,29+8,1= 32,1kgf/m2……..…………42,39kgf/m2

d) Carga sobre a viga
Área de carga ou de influência 

A = 0,60x4,20 = 2,52m2

Peso próprio da viga  4,20x0,15x0,10x1143= 72,00kgf
Combinação última normal:

(g+q)d = 1,4[42,39 x 2,52 + 72] + 1,4 x 200x2,52
(g+q)

d
 = 250,35 + 705,6 = 955,95kgf

(g+q)d /m = 955,95/4,20 = 227,61kgf/m

Combinação de longa duração (nosso caso):
  0,4 maiores cargas e 0,6 bibliotecas e arquivo

(g+q)
serv

 = (42,39 x 2,52 + 72,0) + 0,2 x (200 x 2,52)

(g+q)serv = 178,83 + 100,8 = 279,63kgf
(g+q)

serv
 = 279,63/4,20 = 66,58kgf/m

Nota:

2.5.2 - Cálculo do momento máximo e tensão de projeto

l
0 
= 4,2 x 1,05 = 4,41m

1kgf = 9,806N (Newtons) ≈10N

      
6

2bhW =

      
6
1510 2×=W

       
3375cmW =

W
M d=σ      (E. Navier)

375
55332=σ

2/56,147 cmkgf=σ  ≈ 14,76 MPa
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Resistência de cálculo da madeira

14,76 < 18,65  Logo, satisfaz a condição

2.5.3 - Verificação da deformação (flecha)

 (g + q)
serv

 = 66,58kgf/m = 0,67kgf/cm

 E
com

 = 22733MPa

Ecef = 0,45 x 22733 = 10229,85 MPa ou 102.298 kgf/cm2

441/200 = 2,2cm para o caso extremo 441/350 =1,26

                                  1,15 < 2,2 OK.

Há entretanto divergência mais acentuada no cálculo das tensões.

2.6 - Exemplificando com uma verificação pelo método das tensões
Embora menos apurado, resolve, perfeitamente, as verificações de estabilida-

de de monumentos, que não apresentam, geralmente, sistemas hiperestáticos
nos apoios de assoalhos e forros. Além do mais, no material envelhecido,

entram fatores diversos que são difíceis de serem quantificados.

Verificar a estabilidade do assoalho indicado abaixo (caso de residência).

Usando o mesmo caso do cálculo an-
terior para comparação e a mesma

madeira a maçaranduba para o viga-
mento:

Fig. 3 (bis)

384 x 102 298 x 2813
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2.6.1 - Análise de carga

a) Carga acidental ................................................................200kgf/m2

b) Tabuado de peroba
P = 0,03x1x1xγ
P = 0,03 x 1143.........................................................34,29kgf/m2

c) Forro de pinho na parte inferior
 P = 0,015x540 = 8,1kgf/m2 .................................……. 8,1kgf/m2

                        SUBTOTAL.........................................……..242,39 kgf/m2

d) Carga sobre a viga
 Área de carga  A = 0,60x4,20 = 2,52m2

 Carga geral sobre a viga  P = 2,52x242,39 = .............610,83kgf

 Peso próprio da viga  4,20x0,15x0,10x1143 = ...............72,0kgf
                                CARGA TOTAL........................................ 682,83kgf

 Carga por m de viga                       = 162,58kgf/m.

2.6.2 - Cálculo do momento máximo e tensão de trabalho

 l0 
= 4,2 x 1,05 = 4,41m

mkgfM .21,395
8

41,457,162 2

max =×=

105,39<130 Tabela do Moliterno
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2.6.3 - Verificação da deformação (flecha).

1,56 > 1,26  Não atende

Comparando com as normas brasileiras de cálculo, existe, na verificação pelo
método das tensões, alguma diferença, porque é menos apurada, porém favo-

rável à segurança.

2.7 - Tabuados com barroteamento apoiado em viga “madre”

Ocorre, alguma vezes, que o vão dos barrotes é muito grande em um determinado
cômodo e, assim, os antigos costumavam colocar uma viga “madre” ou “mes-

tra”, que divide o vão dos barrotes em dois. Neste caso, a viga “mestra” pode ser
calculada, também, como recebendo uma carga uniformemente distribuída, que

corresponde ao somatório das cargas dos barrotes apoiados sobre ela.
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Neste caso, haverá um momento

negativo nos barrotes apoiados
sobre a viga “mestra” que forem

contínuos, mas, nem todos o são
e por isto devemos verificar o com-

portamento destas peças como se
terminassem na viga admitindo

inclusive, que, no futuro, pode
haver uma substituição parcial

destes elementos estruturais.

Fig. 14 – Barrotes apoiados em viga mestra

2.8 - Uso de ferramentas computacionais

As tensões podem ser verificadas com o uso de alguns programas de computador.
Ex: SAP 2000

Uma ferramenta bem simples é o Ftools, que é de uso livre e atende as nossas

necessidades de verificação para vigas e tesouras.
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b) Dos arcos, abóbadas e cúpulas

Arco non è altro che una fortezza causata da due debolezze,

imperò che l’arco negli edifici è composto di 2 parti di circulo, i

quali quarti circuli, chascuno debolissimo per sé, desidera cadere,

e opponendo-se alla ruina l’uno del altro, le due debolezze se

convertano in unica fortezza. LEONARDO DA VINCI 
(12)

.

1 - PRIMEIRAS TENTATIVAS DE ANÁLISE DE EMPUXO

Lahire (1712); Coulomb (1773); Méry (1928)

Partindo do pressuposto de estruturas não elásticas (que não podem ser con-
sideradas para grandes vãos)

2 - DADOS NECESSÁRIOS

 Vão livre
 Espessura e material da arquivolta e dos apoios

 Material de enchimento para nivelar o extradorso do arco ou da abóbada
 Cargas eventuais

 Sobrecargas

3 - REPRESENTAÇÃO

a) Usar desenho em escalas maiores como 1:20 ou se possível 1:10.

b) No caso de sobrecargas, eventuais ou não, na parte superior das abóbadas,
em vista da existência de um piso, transformar as ditas cargas em figuras

geométricas, que vão se incorporar ao desenho, de acordo com a fórmula
abaixo:

h’ =  Altura virtual de cálculo
h  =  Altura do recobrimento
λλλλλ‘ =  Massa unitária do material de enchimento
λλλλλ0 =  Massa unitária do material do arco
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4 - VERIFICAÇÃO DO EMPUXO (Fig. 5)

a) Considerar uma fatia equivalente a 1,00m de abóbada, como se faz para aná-

lise de carga, e o equivalente à metade do arco, porque é um sistema simétrico.
b) Marcar zona do rim do arco a 30o, a partir da linha de impostas. Como o

trecho abaixo dos 30o não exercerá influência no cálculo da estabilidade do
arco, no que se refere a empuxo, será desprezado;

c) Dividir o trecho restante do arco (60o) em, no mínimo, quatro partes de
15o. Marcar com linha cheia forte o trecho da meia arquivolta;

d) Levantar perpendiculares à linha de impostas, a partir do extradorso da
arquivolta, nos pontos de divisão do arco;

e) Identificar com letras os trechos delimitados em b e c. Serão quatro figuras
em forma de paralelogramo, com um dos lados em arco correspondente ao

trecho de regularização (nivelamento) da parte superior do arco: A, B, C e
D, acrescidos, quando for o caso, de figuras correspondentes à carga virtu-

al do arco em pontilhado, obtidas em 3.00, (item b). Os quatro setores de
coroa correspondentes, obtidos com a divisão da meia arquivolta, poderão,

por exemplo, ser designados como: A’, B’, C’ e D’;

Fig. 5 – Grafostática de uma abóbada

f) Calcular a área de cada uma das zonas delimitadas anteriormente toman-

do-se por base as dimensões do desenho. Caso o enchimento de regulariza-
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ção da parte superior do arco seja composto de mais de um material,

calcular tais áreas separadamente, da maneira seguinte:

    Área do paralelogramo                                  Área do setor de coroa

g) Determinar o centro de gravidade das figuras A, B, C e D, bem como de A’,
B’, C’ e D’. Considerar as figuras A, B, C e D como paralelogramos e fazer

graficamente a determinação dos centros de gravidade de cada um deles da
seguinte forma:

Fig. 6

Observação: Quando estas verificações grafostáticas são feitas em Autocad
estes cálculos ficam simplificados, pois a ferramenta computacional calcu-

la as áreas delimitadas e dá a posição exata do centro de gravidade. Além
disto, a exatidão dos traçados e resultados é sensivelmente superior.

Para os setores de coroa, calcular X
0
, raio onde está situado o baricentro,

através da fórmula abaixo, considerando nosso caso, α = 15o:

Com centro em “O” e raio X0 , traçar o arco de circunferência. Feito isso,
traçar as bissetrizes.
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h) Calcular as massas (P) P = S ×  γ×  γ×  γ×  γ×  γ 
material

onde S é a área da figura e γ é a massa unitária do material.
i) Marcar graficamente o valor de P em escala adequada  Como sugestão:

1mm = 25kg;
j) Aplicar as massas encontradas para as

figuras e achar a resultante dos pares de
figuras (A e A’, B e B’, C e C’, D e D’). Para

isto, utilizar normalmente os processos grá-
ficos dos paralelogramos de forças (achan-

do-se o ponto de  aplicação da resultante
R, pode-se representar graficamente o seu

valor na figura) (Fig. 7);
Proceder de maneira análoga para os  diversos trechos, encontrando grafi-

camente os valores de Ra, Rb, Rc e Rd.

5 - MARCAÇÃO DA FUNICULAR

a) A partir de “O”, cumulativamente, marcar na vertical no trecho abaixo da
linha de impostas os valores de R

a
, R

b
, R

c
 e R

d
, adotando-se outra escala,

assinalando os pontos 1, 2, 3 e 4, que correspondem às extremidades de
cada um dos empuxos (marcados também em escala). A título de sugestão

pode-se adotar a escala 1mm = 100kg;
b) Na horizontal correspondente à linha das impostas (ou em outra paralela a

esta), marcar o ponto H’, arbitrariamente, unindo a ele os pontos 1, 2, 3 e
4, com linhas tracejadas;

c) Sempre com linhas tracejadas, prolongar as verticais correspondentes às
resultantes R

a
, R

b
, R

c
 e R

d
;

d) Traçar paralela a H’1, a partir de 1’ até encontrar o prolongamento de Rb,
o que definirá o ponto 2’. Passar por este ponto uma paralela a H’2, até

achar 3’, no prolongamento de Rc. A partir daí, com uma paralela a H’3,
achar 4’, no prolongamento de R

d
.
 
Por último, com uma paralela a H’4,

traçar um segmento de reta a partir de 4’, até cortar a linha de impostas no
ponto 5’. Uma perpendicular “J” à linha das impostas, passando por 5’

será a direção da resultante RT do conjunto, cujo valor será igual ao somatório
das resultantes parciais (R

n
);

e) O ponto de aplicação da resultante RT e a direção da resultante do empuxo
serão obtidos pelas seguintes operações:

Fig. 7
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 Dividir a espessura da arquivolta em três partes iguais (faixas): terço médio,

terço superior e terço inferior;
 Traçar uma horizontal “Q”, passando pelo limite superior do terço médio

(TS), definindo o ponto de aplicação da resultante RT do sistema;
 Determinar a direção da resultante do empuxo “E” ligando-se o ponto de

aplicação da RT ao limite inferior do terço médio na linha de arranque do
arco (linha de impostas);

f) Encontrada a direção do empuxo, transferí-la para a funicular, a partir do
ponto 4, determinando-se “H”. Unir “H” aos pontos 1, 2, 3 e 4. Os valores

das resultantes dos empuxos de cada setor serão encontrados medindo-se
os segmentos OH, 1H, 2H, 3H e 4H. O nosso tirante deve ser calculado

para anular OH;
g) Para se verificar a ação do empuxo sobre as paredes de apoio e a condição

de estabilidade do sistema estrutural deve-se encontrar o baricentro (G) do
maciço onde se apóia o arco ou abóbada. Aplicar na mesma escala da

funicular a massa do prisma (Pp). Traçar, a partir do mesmo baricentro a
direção da resultante dos empuxos indicada pelo segmento 4H, também

em escala. Encontrar a resultante destas forças concorrentes, que não de-
verá passar fora do terço médio da base, sob pena de termos um sistema

instável.

Esta verificação gráfica adquire muito maior exatidão quando feita através
do AUTOCAD.

6 - NEUTRALIZAÇÃO DO EMPUXO

Caso seja necessário, neutralizar o empuxo do sistema arqueado através de

um tirante metálico, procede-se conforme explicitado a seguir.

6.1 - Dados necessários
 Empuxo horizontal  Valor de OH, medido na escala da funicular;

 Tensão admissível do ferro a ser utilizado ( σadm ).

6.2 - Área da secção de ferro (ou aço)
É obtida duplicando o valor da tensão de empuxo encontrada em OH, já que

estudamos somente a metade do sistema, e encontrando a secção adequada
em tabelas de ferros e aços fornecidas pelas siderúrgicas.
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6.3 - Cálculo da dimensão dos “esbarros” ou retentores

Inicialmente deve-se escolher o tipo disponível ou de mais fácil execução e
aplicar as fórmulas específicas (vide capítulo de Consolidação das Constru-

ções).
 A fórmula geral para tensões admissíveis no muro seria:

Onde   equivale a 0,1 a 0,2 kgf/cm2 (0,01 a 0,02MPa) e A é a área de
distribuição de tensões.

Para chavetas, o esforço admissível no muro deve ser calculado da seguinte

forma:

Onde:

Para os muros em argamassa de cal e areia, ou cal, areia e barro, que é o caso
dos muros mais antigos, admite-se uma tensão de: 0,1 a 0,2kgf/cm² ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ (0,01

a 0,02MPa).

No caso de placas circulares e quadradas, o valor da superfície lateral é obtido
através das seguintes expressões:

Tronco de cone (Fig. 8)

Onde :

σ

 R =
  r =

 l =
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Fig. 8

Tronco de pirâmide (Fig. 9)

6.4 - Verificação de estabilidade de cúpulas
Segue a mesma metodologia adotada para os arcos e abóbadas, observan-

do-se que:
 Não existe necessidade de se admitir sobrecarga de enchimento;

 O peso do trecho do setor de coroa, no caso, segue a diretriz dos meridianos.

Fig. 10

Fig. 9
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6.5 - Um exemplo de estabilização executada       Forte da Jiquitaia

Fig. 11
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c) Das tesouras

Les charpentiers font de deux sortes de combles, conformement

à la doctrine de Vitruve... PERRAULT 
(13)

.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A cobertura deve receber uma atenção muito especial no trabalho da conserva-

ção  Dela depende, fundamentalmente, a conservação do edifício e dos objetos
no  seu interior.

Necessidades:

 Verificação de estabilidade de antigas estruturas
 Verificação de estruturas metálicas da arqueologia industrial

 Cálculo de estruturas de reforço ou substituição

2 - TIPOLOGIA E DESIGNAÇÃO (Fig. 12)
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Outros modelos de tesouras com variantes existem, como a Polonceau de

tirante elevado etc.
A tesoura de linha alta, ou “canga de porco”, é muito comum na nossa

arquitetura tradicional, principalmente quando o sistema de cobertura é de
“caibro armado”. Neste caso, em geral não existem terças e as tesouras, me-

nos robustas, têm pequena distância entre os eixos substituindo os caibros.
Sobre elas somente as ripas de dimensões mais reforçadas. As “cangas de

porco” são sempre empregadas quando o forro do espaço é do tipo “gamela”
trazem, porém, o grande inconveniente de poder produzir empuxos sobre as

paredes de apoio e efeitos de flexão na parte das pernas sem tirante. Verifican-
do-se, porém a linha alta por computador, ela é uma peça que trabalha com-

primida e não tracionada, como parece.

Fig. 12 – Alguns tipos de tesouras. Outros modelos existem como variantes destes apresentados.

3 - CÁLCULO DE TESOURAS (método grafostático)

Tipologias de sistemas:

 Nb < 2Nn – 3 → Hipoestática (deformável)
 N

b
 = 2N

n
 – 3 → Estática (calculável graficamente)

 Nb > 2Nn – 3 → Hiperestática (não calculável graficamente)
Onde: N

b
 = Número de barras; N

n 
= Número de nós
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  Carga de 1m2 de telhado (telha canal grossa, caibros e ripas)  80kgf

  Vento forte de 90kgf/m2

  Incidência do vento obtido na prática  α‘=10o

Força do vento  Fv = 90 sen(26,5o+10o) = 90´sen36,5o = 53kgf/m2

  Carga por m2 de parede 80kgf+53kgf = 133kgf

  Carga total em uma água  133 kgf/m2 x 13,87m2 = 1846kgf

Dividindo a carga por P
1
, P

2
, e P

3
, teremos:

P1 = 451,5kgf
P

2  
= 923kgf

P3 = 461,5 + 461,5 (quinhão de carga da outra água ) = 923kgf.

3.1 - Exercícios

Vamos supor dois tipos de tesouras para exercícios de aplicação, conservan-
do, porém, todas as características de carregamento, pendência e vão livre.

3.1.1 – Tesoura do tipo Asna de Paládio ou Romana:

  Valor do ângulo de pendência (α):

  Valor da área de carga sobre a tesoura:

Comprimento da água (hipotenusa) 

Área de carga  S= 2,47 x 5,6 = 13,87m2

Descrição das operações:

a) Desenhamos a tesoura em escala, colocamos as setas onde estão aplica-
dos os esforços e as letras indicativas dos campos sempre no sentido horário;

b) Marcamos a funicular, partindo da indicação das reações de apoio (R
a
 e R

b
)

e no sentido contrário as cargas P1, P2, P3, P2’ e P1’ xmm:ykgf;

c) Pelo ponto C passamos uma paralela à linha que delimita os campos C e D

da tesoura até encontrar AD, que é uma paralela ao tirante da tesoura;
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Fig. 13 – Grafostática de uma “Asna de Paládio”

d) Pelo ponto E passamos uma paralela à linha que delimita os campos E e F

da tesoura ou seu correspondente, GH, paralelo ao trecho da perna da tesoura
que separa os campos G e H;

e) Traça-se FH paralela ao pendural da tesoura que separa no desenho os

campos F e H;

f) A grandeza dos segmentos traçados multiplicada pela escala atribuída às

cargas dá o valor da tensão em cada uma das barras da tesoura.
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Estas verificações grafostáticas quando são efetuadas com AUTOCAD são de

grande precisão.

3.1.2 - Suponhamos uma tesoura Polonceau cobrindo um vão livre de 10m,
com uma altura de 2,5m. O espaçamento entre as tesouras é de 2,47m (Fig.

12). Dimensões idênticas ao caso anterior.

  Valor do ângulo de pendência

  Valor da área de carga sobre a tesoura

Comprimento da água (hipotenusa)  p = 5,6m
Área de carga  S= 2,47 x 5,6 = 13,87m2;

  Carga de 1m2 de telhado (telha canal grossa, caibros e ripas)  80kgf;

  Vento forte de 90kgf/m2;
  Incidência do vento obtido na prática  α‘=10o;

Fv = 90 sen(26,5o+10o) = 90 x sen36,5o = 53kgf/m2;

  Carga por m2 de parede 80kgf + 53kgf = 133kgf;

  Carga total em uma água  133 kgf/m2 x 13,87m2 = 1846kgf;
Dividindo a carga por P

1
, P

2
, P

3
 e P

4
, teremos:

P
1 
= 307,5kgf

P
2 
= P

3 
= 615kgf

P
4 
= 307,5 + 307,5 (quinhão de carga da outra água

 
) = 615kgf.

Barra 1-2 1-3 2-4 2-3 4-3 
(+) 3095,84 - 2063,88 1031,96 - 
(-) - 2769 - - 923 
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Fig. 14 – Estudo grafostático de uma tesoura Polonceau

Nó 1 2 3 4 5 
Esforços AB-1846 CE-615 AD-3075 EG-615 GJ-615 

em BC-307,5 EF-2750,36 DF-687,6 GH-2750,36 JK-2750,36 
Kgf/cm² CD-3437,96 FD-687,6 FH-615 HF-615 KI-1108,72 

 DA-3095 DC-3437,96 HI-1108,72 FE-2750,36 IH-1108,72 

Barra 1-2 1-3 2-4 2-3 4-5 4-3 5-3 3-7 
(+) 3437,96 - 2750,36 687,6 2750,36 615 - - 
(-) - 3075 - - - - 1108,72 3075 
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d) Muros de arrimo

Maxima autem esse debet cura substructionum, quod in his

infinita vitia solet facere terræ congestio. Ea enim non potest

esse semper uno pondere, quo solet esse æstatem, sed hibernis

temporibus recipiendo ex imbribus aquæ multitudinem crescens

et pondere et amplitudine disrumpit et extrudit structurarum

saeptiones. VITRUVIO 
(14)

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Processo usado empiricamente, mas com sabedoria, desde a mais remota
antiguidade  Os casos mais freqüentes eram muros de pedra com “arrasto”

pelo lado de fora.

2 - MÉTODOS DE VERIFICAÇÃO E CÁLCULO

2.1 - Verificação analítica

2.1.1 - Cálculo do empuxo (Fig. 15)

Para se calcular o empuxo levando-se em conta o atrito das partículas de solo,
a inclinação do terreno e a rugosidade do muro, adota-se uma adaptação da

fórmula do empuxo hidrostático:

Fig. 15
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Onde:

 γt = Massa unitária do terreno
 h = Altura do muro acima da fundação

 K = Coeficiente de Coulomb

2.1.2 -  Cálculo do coeficiente de empuxo
O valor de “K”, que é chamado de coeficiente de empuxo ou coeficiente de

Coulomb, é dado pela expressão de Rebhann:

Onde:

A fórmula do coeficiente de Coulomb pode ser simplificada para alguns casos
especiais que, em geral, nunca ocorrem para os antigos muros em alvenaria de

pedra, pois os paramentos internos das alvenarias antigas, quase nunca, são lisos:

• α α α α α = Ângulo de inclinação do terreno acima do respaldo do muro
• θ θ θ θ θ = Ângulo de inclinação do paramento interno com a vertical
• β β β β β = 90o - θ
• ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ = Ângulo de talude natural
• δ δ δ δ δ = Ângulo de atrito da terra com o muro:

δ δ δ δ δ = 0  Paramento interno liso

δδδδδ = 0,5 ϕϕϕϕϕ      Paramento meio rugoso

δδδδδ = ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ  Paramento rugoso

 Paramento interno (lado da terra) liso e vertical:
     δ = 00,  θ = 00 e β = 900

 Paramento interno liso, com inclinação e terreno horizontal:
     α=00, δ=00

 Idem, idem com terreno inclinado onde α = ϕ
 Paramento interno liso, vertical e terreno com inclinação α = ϕ
 Idem, idem com terreno superior no nível do respaldo:

                            α = 00, δ = 00 e θ = 00
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Poder-se-ia, na verificação da carga produtora do empuxo, admitir uma

redução do mesmo modificando a expressão  τ = σ. τ = σ. τ = σ. τ = σ. τ = σ. tgϕϕϕϕϕ  para solos não
coesivos (como a areia), para a expressão:

onde C é a coesão obtida nos laboratórios de geotecnia. Na prática, porém,
para efeito de cálculo, tendo em vista que os terrenos podem sofrer mudança

da coesão por ação da água, não se leva em conta o valor da coesão.

2.1.3 - Valor do empuxo

Primeiro caso  Terreno sem sobrecarga

a) Valor do empuxo 

b) Direção do empuxo 

c) Ponto de aplicação 

d) Pressão na base do muro 

Segundo caso  Terreno com sobrecarga

A sobrecarga pode ser exclusivamente do terreno acima do respaldo e/ou de
construções, pessoas e máquinas que passam pelo local.

a) Altura virtual equivalente à sobrecarga 

b) Altura total para efeito de cálculo 

c) Valor do empuxo                                  ou em kN/m (1kg = 10N)

d) Direção do empuxo 

e) Pressões contra o muro:

τ = C + σ. tgϕ
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No topo                                    ou kPa ou ainda kN/m2(1kPa=103Pa)

Na base 

Obs: γ = Massa unitária da terra

2.2 - Verificação gráfica

Executar o desenho em escala para que se possa encontrar graficamente os
valores do empuxo (Fig. 16).

Na prática 

Este ângulo também definirá a direção da resultante do empuxo, cujo ponto de

aplicação se encontra no limite superior do primeiro terço da altura do muro.

γ = Massa unitária da terra

2.2.1 - Construção gráfica

 Partindo-se do ponto D, traça-se o talude natural do terreno com o ângulo
ϕ que definirá o ponto F na linha do perfil do terreno

 Divide-se o segmento de reta DF ao meio, encontrando-se o ponto O e com
centro nele traça-se um semicírculo de raio OD (ou OF)

 Partindo-se do ponto T, no topo do muro, traça-se o ângulo  ϕ + δ ϕ + δ ϕ + δ ϕ + δ ϕ + δ  em
relação ao paramento interno do muro, ou seja, TD, que vai definir o ponto

S na reta DF
 Do ponto S traça-se uma perpendicular até encontrar o semicírculo, desig-

nando este ponto como J
 Com centro em D transfere-se o ponto J para a linha DF definindo o ponto

A do futuro triângulo ABC que dará o valor do empuxo
 Do ponto A traça-se AB paralela a TS (formada pelo ângulo  ϕ + δ ϕ + δ ϕ + δ ϕ + δ ϕ + δ )
 Com centro em A rebate-se B para encontrar C sobre a reta DF, já que o
triângulo ABC é equilátero.

 A área do triângulo ABC multiplicada pela massa unitária do terreno  ( γt )
dará o valor do empuxo da terra sobre o muro

ϕϕϕϕϕ = Ângulo do talude natural da terra
δδδδδ = Ângulo de atrito com o paramento interno do muro
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NOTA: O ângulo de direção do empuxo (Δ) é igual a (δ) quando o

paramento é vertical.

À semelhança de outros desenhos grafostáticos, a utilização do AUTOCAD dá
enorme precisão aos resultados.

Fig. 16
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XIII. CONSOLIDAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES

Nel caso dunque che sia necessario riparare le fondamenta,

occorre scavare rasente il muro, tenendo conto delle proporzioni

di questo e della solidità del terreno, uno stretto pozzo, fino a

una profondità in corrispondenza della quale si trovi un terreno

saldo e resistente... e ainda: Dicono gli antichi: scava fin quando

trovi il terreno solido, e che il cielo ti assista. ALBERTI
(15)

.

1 - CONSOLIDAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

Ver Alberti (Livro X, Cap. I)

1.1 - Fatores fundamentais

 Tipos de fundações  Lineares, tubulões, bulbos, estacas de madeira,
plataformas etc.;

 Natureza do terreno sob plano de apoio.

1.2 - Procedimento básico  Sondagens:
 Profundidade da fundação  Abrir cavas mínimas de 1,20 x 1,50m. Au-

mentar e escorar se terreno frágil;
 Resistência do terreno:  σ σ σ σ σ

AdmAdmAdmAdmAdm  
e estabilidade  Ensaios completos de

geotecnia.

1.3 - Fundações lineares
Causas gerais dos defeitos:

 Pouca superfície de apoio;
 Cedimento do terreno em camadas profundas.

 Carreamento de material pela água

1.3.1 - No caso de pouca superfície de apoio:
 Quase nunca é um problema inicial, mas provocado por sobrecargas posteriores;

 Importante atentar para as vizinhanças de velhas tubulações, especialmen-
te manilhas e galerias, cujos vazamentos podem acarretar carreamento de

material ou mudança das condições de resistência do solo.
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  Fundações sobre solos expansivos (ex. massapê);

  Degradação do reforço original de estacas de madeira muito comuns nos
edifícios, até os anos 50.

Providência básica após conhecer o solo  Análise de carga:

 Aumento da superfície de distribuição de cargas  Socalques;
 Consolidação e/ou estabilização do terreno;

 Reforço com estacas moldadas ou então estacas-raiz;
           Técnicas e métodos variados.

1.3.2 - Dimensionamento dos socalques (Fig. 1)

Deve satisfazer a condição:

Na prática, o alargamento em função do aprofundamento

Onde: a = Alargamento   h = Aprofundamento do socalque

Fig. 1 – Alargamento de uma fundação
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Onde:

Nos cruzamentos, a verificação deverá levar em conta a sobreposição de
áreas de carga.

Metodologia do socalque:

Predomínio atual do concreto armado sobre a pedra bruta.

a) Iniciar aberturas nos vazios da fachada (locais de portas inferiores);
b) Alternar as escavações à direita e à esquerda;

c) Aberturas ao longo de 1,00 a 1,50m, a depender do estado do muro;
d) Alvenaria muito larga deve ser aberta nos dois lados;

e) Não “apertar” antes da retração;
f) No caso de socalques altos, dividir em duas seções;

g) Escoramento:

 Momento fletor da viga do escoramento 

 Carga admissível para apoio das escoras 

 Pressão crítica para flambagem das escoras 

  Fig. 2

 Da fachada  Ver tabela de Mastrodicasa para avaliação da redução

 Transversal com cavaletes (duas escoras e uma viga)
     Para verificar o escoramento transversal podemos avaliar (Fig. 2):

P = Carga na base da velha fundação;
P’= Peso próprio da nova fundação;
σσσσσ = Tensão admissível em kgf/cm² ou em MPa;
S = Área da base.
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h) Cálculo da nova área de fundação com as fórmulas indicadas anteriormente.

Socalques com concreto armado (Fig. 3):

 Executar progressivamente as placas de concreto sob a fundação. Procu-
rar ligar as ferragens de cada uma das lajes para que haja unidade. Se a

alvenaria não estiver fatigada, usar vibradores no socalque. É bom o uso de
aditivos expansores para melhor ajustar o socalque. Verificar os momentos

fletores das bordas da placa em balanço e calcular ferragem;

onde P é obtido da ação do apoio no terreno.

 Vigas justapostas ao plano de apoio com ou sem estacas furadas a trado

(ver 1.4.2.1).

1.4 - Fundações profundas antigas
Maciços (semelhantes a tubulões) e estacas de madeira.

1.4.1 - Os maciços na antiguidade:

De forma circular ou quadrada, ligados entre si por arcos.
Socalque difícil. Em alguns casos possível usar arcos invertidos.

Fig. 3
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1.4.2 - Estacas:

De madeira  Antes do Século XX. Já citadas por Vitrúvio.
Primeiros parâmetros indicados por Alberti:
Si configgano molti pali e pertiche, dalla cima abrustolita, com la base rivolta in
alto, in maniera tale Che l’area di quest’opera venga larga il doppio di quella che
dovrà essere il muro; i pali devono essere lunghi almeno 1/8 dell’altezza che si vuol

dare al muro, e grossi non meno di 1/12 della propria lungezza.

Em geral 

Ver casos da ponte de Rialto, da Catedral do México e Forte S. José.
Estacas maiores só após a revolução industrial, com equipamentos mais

desenvolvidos para cravação.

1.4.2.1 - Reforços com estacas de cimento  Processos mais modernos:
 Moldagem com furos de trado;

Estacas combinadas com vigas aderentes de um só lado;
Estacas combinadas com vigas aderentes nos dois lados;

 Cravação com a ajuda de “macacos” hidráulicos sob a velha fundação;
 Estacas-raiz, criadas por Lizzi, em função, principalmente, do reforço de

fundação de edifícios históricos.

Metodologia para a aplicação de estacas de reforço:

1- A) Estacas com vigas aderentes nos dois lados (Fig. 4)

∅ 10 a 20cm  l = 100 a 200cm

Fig. 4

terceira edição.pmd 30/03/2011, 14:33221



– Mário Mendonça de Oliveira –

222

Fig. 5

a) Furos de trado de 6 a 10" (15 a 25cm);
b) Introdução de armadura de aço na furação  2 a 3m de profundidade;

c) Concretagem deixando parte da armadura para ser incorporada a vigas
e “cavaletes”;

d) Furos horizontais na fundação para passagem dos “cavaletes”;
e) Introdução das armaduras horizontais (dos “cavaletes”) e ligação com

a cabeça das estacas;
f) Colocação das ferragens longitudinais (das vigas aderentes);

g) Concretagem das vigas e “cavaletes”;

A absorção de carga será feita pelo aumento da largura da fundação com as
vigas aderentes, pelo atrito das estacas no terreno e pelo apoio de ponta das

mesmas.

Recomenda-se:
 Trama de vigas e cavaletes, o mais alta possível, para evitar grandes esca-

vações.
 Uso de aditivos “expansores” e de vibração no concreto.

1- B) Estacas com vigas aderentes de um só lado (Fig. 5)

Casos especiais em que não se pode abrir a fundação pelos dois lados. Os
mesmos procedimentos de 1-A podem ser utilizados com certos cuidados

adicionais, já que as estacas sofrem flexão e por isso devem ser bem arma-
das e de diâmetros maiores para resistirem aos momentos.
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Uma variante: uso de duas filas de estacas quando uma for insuficiente.

2) Estacas diretamente sobre a fundação (Fig. 6).

Fig. 6

Estrutura mais correta, porém menos econômica, mesmo usando menos material.
Dificuldades:

a) Controle mais severo de deformações;
b) Escavações sob a fundação;

c) Estacas pré-moldadas de l= 1,00m e ∅ 30 a 40cm;
d) Operação mais delicada e demorada.

Metodologia de operação:

 Escavação larga de aproximação até a base de apoio da fundação;
 Escavação de socalque até 2,00m abaixo do nível de apoio da fundação;

 Cravação da primeira seção (com ponta) com “macaco” hidráulico apoiado
em placa de concreto para distribuição de tensões na velha fundação;

 Cravação progressiva das estacas até atingir uma pressão duas vezes supe-
rior à indicada no cálculo;

 Concordância “em pulvino” da cabeça da estaca com a placa de apoio.
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Fig. 7 – Consolidação do solo com injeções

1.5 - Cimentação de terrenos sob a fundação (Fig. 7)

Consolidação e/ou estabilização do terreno com cimento (ou cal) + água.

Metodologia para aplicação das injeções:

a) Delimitação:
Furos periféricos delimitadores;

Chapas e perfilados de bloqueio cravados para delimitação;

b) Furação rotativa;

c) Aplicação de tubos de injeção (Ø 40 a 100mm) ligados a mangueiras
de pressão e reservatórios para a mistura;

d) Injeção;

 Água para lavagem a 2 atm
 Nata de cimento    2 a 5atm em terreno permeável

                               Até 25atm em terreno impermeável

A dosagem na prática é função da permeabilidade  10 a 70kg de cimen-
to/100 litros de água;

e) Direcionamento da furação.

terceira edição.pmd 30/03/2011, 14:33224



– Tecnologia da Conservação e da Restauração - Estruturas –

225

1.6 - Impermeabilização do solo e do subsolo

Obtida com injeções de cimento, argilas (especialmente bentonita), produtos
químicos e betumes;

O enxugamento dos terrenos pode ser obtido através de eletrosmose.

1.7 - Emprego de estacas raiz
O pioneirismo dos italianos e a contribuição de Lizzi;

Os primeiros edifícios consolidados com estacas raiz.

Fig. 8 – (a) e (b) Consolidação de fundação através de estacas raiz

2 - CONSOLIDAÇÃO DE ESTRUTURAS EM ELEVAÇÃO

2.1 - Esmagamento
Lesão das mais importantes, que vem quase sempre conjugada à flambagem,

cujos sintomas foram estudados no módulo das lesões.
 Análise empírica feita com percussão. Análise científica com instrumentos

de medição;
 Remédios mais comuns:

Fase inicial  Injeção de consolidação, “camisas”, perfís de canto;
Fase avançada  Reconstruir muro. Na cantaria, usar anastilose;

 Injeções de consolidação:
Material  Depende de cada caso: nata de cimento, resinas e outros pro-

dutos químicos injetados;
Furação  Sondas rotativas e brocas diamantadas ou de vídia;

Disposição  Distância e alinhamento a depender do tipo de muro e da
gravidade do problema.
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Fig. 9 – Reforço de pilares sob esmagamento

Método de operação:

a) Fazer a primeira linha de furos;
b) Retocar as fissuras aparentes para evitar vazamentos;

c) Substitur todo o reboco sem aderência para evitar fugas;
d) Injetar das extremidades para o centro;

e) Repetir a injeção horas depois para preencher a retração e as fugas;
f) Passar à segunda linha de furos seguindo de baixo para cima;

g) Verificar a compacidade dos muros com percussão e sondagens.

Observar para os muros muito degradados:
 Furar sempre de baixo para cima;

 Usar ferros finos nos furos para evitar expulsão (tirantes antiexpulsivos);
 Usar costura externa de amarração sob o reboco.

2.2 - Cintamento de colunas

 Anéis de aço colocados a quente para se tirar partido da retração no esfriamento;
 No nosso clima, as variações de temperatura ambiente interferem no cálcu-

lo da retração possível;
 Controlar a temperatura de aquecimento experimentalmente para saber a

retração final;
 Colocar cintas a partir do meio do fuste da coluna.

2.3 - Cintamento de pilares

No caso das seções retangulares, a cinta inteira periférica não oferece muita
vantagem (Fig. 9). É necessário amarrar a cinta com tirantes antiexpulsivos.

 A compressão transversal concentra-se nos ângulos  Usar tirantes
antiexpulsivos; O caso das colunas do Palácio Antônio Lemos, em Belém;

 Cintamento só nos pilares com reboco. Na cantaria, só os tirantes;
 Modernamente o eixo das colunas pode ser perfurado para reforço;

 Aplicação de resinas epóxi especiais (ciclo-alifáticas), através de vácuo.
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2.4 - Flambagem (pressoflexão)

Lesões das mais graves e de efeito fulminante.
Algumas condições:

 Carga fora do plano vertical médio;
 Muros heterogêneos em profundidade;

 Esbelteza acentuada com mais de 15 vezes a menor dimensão da seção.

Fatores de agravamento:
 Empuxo de arcos ou terra;

 Cedimento das fundações;
 Argamassa em degradação;

 Vibração.

2.4.1 - Consolidação com tirantes de aço reduzindo o comprimento de
flambagem.

Combinar sempre com outros procedimentos contra o esmagamento.

Alguns tipos de tirantes:
 Tirante simples de chaveta;

 Tirante duplo de chaveta;
 Tirantes com retentores (“esbarros” ou cabeças) circulares, quadrados ou

elípticos, quase sempre moldados em ferro fundido (Fig. 10).

Fig. 10 – Retentor de tirante de forma circular
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A depender do tipo de “esbarro”, a área de distribuição de tensões na parede

(tensões de tração que podem, neste caso, ser admitidas na alvenaria)
corresponderão, segundo a forma do “esbarro”, à área externa lateral de um

tronco de pirâmide com os seus lados inclinados a 45o (quando de forma
quadrada) ou à área externa lateral de um tronco de cone.

  a)

Fig. 11 – Tirante com chaveta. (a) Sistemas de ajuste do retentor

No caso de uso da chaveta (Fig. 11), o cálculo da tensão é feito da seguinte forma:

Na expressão  F = σ.S, substituindo-se o valor de “S” pela área dos
quatro trapézios, temos (Fig. 11):

Onde:

F   =  Força admissível no tirante
σσσσσo  =  Tensão admissível no muro
E  =  Espessura da parede
L  =  Comprimento da chaveta
s   =  Largura da chaveta
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Para os muros de argamassa de cal e areia, que é o caso dos muros mais

antigos, admite-se uma tensão de 0,1 a 0,2 kgf/cm2 (0,01 a 0,02MPa).
Nos casos de placas circulares (Fig. 10) e quadradas, o valor da superfície

lateral é obtido através das seguintes expressões:

1) Tronco de cone 

2) Tronco de pirâmide 

 Cálculo do tirante e alongamento:

Alongamento por cm:

Alongamento total:

Levar em consideração a elasticidade da alvenaria aplicando um coeficiente
k = 1,5 a 2:

A seção do tirante será obtida pela tensão admissível do ferro usado e pelo
esforço.

terceira edição.pmd 30/03/2011, 14:33229



– Mário Mendonça de Oliveira –

230

 O tensionamento do tirante é obtido com cunhas metálicas e parafusos com

duas roscas, uma direta e outra inversa, no centro, ou porcas na extremidade;
 O cálculo dos esforços nos arcos corresponde ao cálculo da componente horizontal

do empuxo que, no caso de arcos e abóbadas de alvenaria, é obtido pelo
processo grafostático de Méry (ver roteiro de verificação de estabilidade). Ver a

consolidação proposta para a abóbada do Forte da Jiquitaia.

No caso de abóbadas deformadas e sobrecarregadas, deve-se aliviar o seu
enchimento colocando muretas para apoio do piso, vigotas independentes

metálicas ou, melhor ainda, criando lajes de concreto armado que vão, atra-
vés de sua ancoragem nas paredes laterais, contribuir para eliminar o empuxo.

Deixar respiradouros no vazio entre a laje e a abóbada.

No caso das torres, o atirantamento exposto deve ser provisório. A maneira
definitiva deverá ser com “diafragmas” de concreto armado nos andares,

perfeitamente ancorados nas paredes laterais e com atirantamento interno
nas paredes com enchimento de cimento ou resina, através de furação com

brocas diamantadas.

3 - CONSOLIDAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA

Problemas fundamentais:
 Seção inadequada prevista inicialmente;

 Fadiga do material;
 Ação de fungos e térmitas;
 Sobrecargas por novas utilizações.

Princípio básico  Tentar por todos os meios aproveitar o material existente.

No caso de impossibilidade, substituir por estruturas mais duráveis e mais
fáceis de conservação como o concreto (bem feito!), que trava bem a caixa de

muros e tem custo inferior.

3.1 - Reforço com vigas metálicas (ou substituição completa)

 Casos de uso aparente  Reforço do estuque do Palácio Rio Branco (Salva-
dor, Bahia);

 Uso entre piso e forro  Antiga Faculdade de Medicina e salão da Santa
Casa de Misericórdia (Salvador, Bahia);
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 Sistema misto madeira/ferro  Salão de reuniões da Santa Casa de Miseri-

córdia (Salvador, Bahia);
 O material aparente como critério estético e de leitura do antigo e do moderno;

 Nova estrutura com linguagem moderna: Mercado Modelo e auditório da
Antiga Faculdade de Medicina da Bahia.

3.2 - Tratamento imunizante contra os xilófagos e tratamento antioxidante dos

   perfis metálicos

O tratamento imunizante reveste-se de grande importância entre nós, especi-
almente no Estado da Bahia (Brasil), onde a umidade e a temperatura são

extremamente propícios ao desenvolvimento de microrganismos que atacam
as madeiras, mesmo aquelas consideradas madeiras de lei.

Não menos importante é, também, o tratamento dos elementos metálicos,
que quase sempre são de metais ferrosos e, conseqüentemente, oxidáveis,

especialmente em uma atmosfera carregada de aerossóis salinos como a de
Salvador e outras cidades litorâneas. Por isto recomenda-se:

a) Que as peças metálicas a serem utilizadas sejam tratadas com um primer

de boa qualidade e, se possível, tendo como base o epóxi (ter especial
cuidado com os locais de solda). A ferrugem danifica não só a estrutura

metálica, como a madeira em contato com ela;
b) Que a madeira nova seja obrigatoriamente de lei e tratada por imersão.

No caso das peças que não puderem ser removidas sugere-se embebimento a
pincel (não somente pincelamento) combinado com infiltrações feitas em

pequenos furos praticados com broca fina;
c) Isolar contra umidade e deixar um espaço na cabeça das “entregas” das

vigas;
d) Colocar pequenos drenos que permitam periodicamente derramar na cabe-

ça das vigas produtos imunizantes. Estes drenos podem ficar disfarçados
sob o rodapé do cômodo quando se tratar de estrutura de piso;

e) Tratar também os parafusos de porca. Os de madeira devem ser de metal
inoxidável.

Apresentamos a seguir alguns tipos de reforço de madeiras existentes onde

são utilizados elementos metálicos de reforço (perfis e parafusos) combina-
dos com concreto (Fig. 12):
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Fig. 12 – Exemplos de reforços de estruturas de madeira

3.3 - Wood Epoxy Reinforcement (W.E.R.)

É um sistema que usa a combinação de elementos metálicos com a colagem

com resinas epoxídicas. Temos usado com muito sucesso esta técnica e acre-
ditamos que tenha boa durabilidade nos locais onde a radiação U.V. não

venha a afetar a durabilidade da resina. Para a operação é utilizada resina
medianamente fluida, que pode ser obtida através de muitos fabricantes como

a Vedacit, a Ciba-Geigy, a Fosroc, a Sika e outras (Fig. 13).

As dimensões da placa – espessura e engastamento nas duas partes: viga
original e emenda (Lc) – são objetos de cálculo.

Verificado o momento fletor no local da emenda, encontra-se o módulo de resis-

tência necessário para absorvê-lo, considerando-se somente a placa metálica.
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Onde:

NOTA : a mínima dimensão da chapa deve ser,  Lc(min) = 2.5kh

Fig. 13 – Consolidação com colagem polimérica (epóxi, poliéster etc)
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Fig. 14 – Sistema de reforço com barras de ferro redondas desenvolvidos no NTPR
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3.4 - Reforço com viga armada com tirante

É um procedimento de baixo custo e muito eficiente quando o problema é

somente insuficiência de seção. Em geral é usado nas partes não visíveis,
mas eventualmente pode ser tirado partido plástico e de leitura da interven-

ção em pontos visíveis. Variantes podem ser obtidas usando-se quatro ferros
redondos para armar (ou barras de resina armadas com fibra de vidro).

Para encontrar os valores da ação sobre os tirantes, no caso de uma carga
uniformemente distribuída, utilizamos as seguintes fórmulas:

N1 = Esforço de tração sobre o tirante
H = Esforço de compressão na madeira

Q = Carga total uniformemente distribuída
z

1
= Fatores no quadro (vide a seguir)

z2= Fatores no quadro (vide a seguir)
h = Altura de pontalete

l = Vão
α = Ângulo do tirante

Fig. 15 – Quadro para cálculo de vigas Fink

e
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3.5 - Propostas de reforços segundo Checcotti

Fig. 16 – Diversos hipóteses de consolidação de tesoura com extremidade degradada
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Fig. 17 – Reforço de vigas enfraquecidas para suportarem momentos fletores
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XV. NOTAS (tradução das citações)

(1) Começando pelos adobes, eu direi qual a espécie de argila com a qual eles
devem ser feitos. Eles não devem ser feitos de argila arenosa, com pedriscos ou

gravilhão, porque quando feitos com materiais desta espécie, em primeiro lugar
são pesados e, em segundo lugar, quando lavados pela chuva, quando estão nas

paredes, eles se decompõem e se quebram e a palha dentro deles não consegue
estabilizá-los por causa da aspereza do material. MARCUS VITRUVIUS POLIO.

(2) E as ditas pedras albazzanas depois de apagadas, é conveniente utilizá-las

em seguida: porque após apagadas repetrificam-se e estragam-se. E estas ca-
les não deveriam possuir os antigos: porque, se eles as tivessem, não teria

sentido aquela lei que determinava que as cales só poderiam ser utilizadas
depois de três anos de extintas. PIETRO CATANEO, SENESE.

(3) (As pedras) quando expostas ao aerossol, gelo ou geada, elas sofrem

escamação, nem também mostram muita resistência às brisas do mar. O
travertino rompe-se com o calor, porém resiste a outras forças. CAIUS PLINIUS

SECUNDOS (o velho).

(4) A chuva de fato está sempre pronta para danificar; não perde a mínima
ocasião de fazer o mal: perfura sutilmente, enfraquece, corrói continuamente

toda a ossatura do edifício; até que destrói a construção inteira e a transforma
em ruína. LEON BATTISTA ALBERTI.

(5) E para que entendas de muitas coisas, existem três tipos: assim como os

homens estão divididos em três tipos, cavaleiros, populares, e camponeses,
assim as pedras são de três tipos, isto é, pedras finas, pedras não muito finas,

e pedras que não são finas. ANTONIO AVERLINO, o FILARETE.

(6) Em contato com esterco de pássaro, o chumbo se deteriora. Logo, ocorre
evitar de oferecer às aves locais onde possam se apoiar comodamente. LEON

BATTISTA ALBERTI.
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(7) É necessário que os proprietários que desejarem construir, informem-se

bem dos especialistas sobre a natureza da madeira, e qual a madeira que é
boa para certa finalidade ou não. Vitrúvio em relação ao assunto nos dá boa

orientação, como também outros homens doutos, que escreveram abundante-
mente sobre o assunto. ANDREA PALLADIO DA VICENZA.

(8) É necessário desenvolver as aplicações destes materiais novos e mostrar

como, conservando os bons princípios, deve-se ser treinado para modificar as
formas da estrutura. EUGÈNE E. VIOLLET-LE-DUC.

(9) Faz primeiramente o tratado das causas geradoras da ruptura dos muros e

em seguida o tratado dos remédios em separado. LEONARDO DA VINCI.

(10) Para evitar, por outro lado, que o terreno nos desabe sobre a cabeça
devemos dispor um escoramento e em seguida construir uma cobertura

abobadada. LEON BATTISTA ALBERTI.

(11) A utilidade das coberturas é maior do que a de todas as outras partes...
Sem o teto, o madeira se deteriora, os muros vacilam, os seus flancos se

abrem, pouco a pouco a construção inteira vai à ruína. LEON BATTISTA
ALBERTI.

(12) Arco não é outra coisa senão uma solidez originada por duas fraquezas,

porque o arco nos edifícios é composto de 2 partes de círculo, os quais quartos
de círculo, fraquíssimos por si, tendem sempre a cair e opondo-se à ruína um

do outro, as duas fraquezas convertem-se em uma única solidez. LEONARDO
DA VINCI.

(13) Os carpinteiros fazem dois tipos de tesouras, de acordo com a doutrina

de Vitrúvio... CLAUDE PERRAULT.

(14) Porém o maior cuidado deve ser tomado em relação às subestruturas
(muros de contenção) porque imenso dano é causado pelo empuxo da terra

contra elas. Porque as terras não podem permanecer com o mesmo peso que
elas têm usualmente durante o verão; elas se expandem no inverno absorven-

do água das chuvas. Consequentemente, pelo seu peso aumentado e expan-
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são, empuxa e rompe o muro de sustentação. MARCUS VITRUVIUS POLIO.

(15) No caso, pois, que seja necessário reparar a fundação, ocorre escavar

rasante ao muro, levando-se em conta as suas proporções e a solidez do
terreno, um poço estreito até a profundidade correspondente a um terreno

sólido e resistente... Dizem os antigos: escave até quando encontre o terreno
sólido, e que o céu te ajude LEON BATTISTA ALBERTI.
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