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PATRIMÓNIO,  MATERIAIS E CONSERVAÇÃO
VI  EN CO N TRO  D IA  MU N DIAL  DA  SEN SIB IL IZAÇÃO  PARA A  CO RRO SÃO

Maria João Correia

Particularidades da utilização do ferro e das suas li gas em construções antigas

• Materiais adequados às funções e condições de exposição previstas / Qualidade
• Desempenho , confiabilidade e segurança

• Redução de impactos sociais, ambientais e económicos da construção, manutenção e reabilitação 
do património construído – sustentabilidade

• Estratégias apoiadas em critérios e instrumentos de análise de ciclo de vida

• Adaptabilidade e robustez – resiliência

• Experiência passada integrada com as previsões de alteração futuras

MATERIAIS
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Materiais
• Adequabilidade
• Qualidade
• Durabilidade
• Robustez

Construção
• Desempenho
• Sustentabilidade
• Resiliência

M. J. Correia, M. M. Salta; Durabilidade de ligas ferrosas na sustentabilidade e resiliência da construção; 4º
Congresso Nacional sobre Segurança e Conservação de Pontes - ASCP2015, 25 e 26 junho, 2015.
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Particularidades da utilização do ferro e das suas li gas em construções antigas

• Ciclo de vida dos materiais
• Dados consistentes, 

reprodutíveis e comparáveis 

• Acrescentar valor  ao 
processo construtivo

• Tomada de decisões 
informada

MATERIAIS
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M. J. Correia, M. M. Salta; Durabilidade de ligas ferrosas na
sustentabilidade e resiliência da construção; 4º Congresso Nacional
sobre Segurança e Conservação de Pontes - ASCP2015, 25 e 26
junho, 2015.
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Deterioração
• Desempenho
• Confiabilidade
• Segurança

Durabilidade
• Especificações
• Qualidade
• Materiais

• Requisitos e as especificações crescentes de 
desempenho

• Conhecimento e capacidade de previsão da evolução da 

deterioração

• Qualidade da construção 

• Práticas harmonizadas

• Ambiente construído seguro, robusto e sustentável

• Investigação aplicada e inovação

• Informação sobre ciclo de vida de materiais

CONSTRUÇÃO
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CORROSÃO

24 de abril de 2019

Formas de corrosão

(aparência do dano/mecanismo de deterioração)

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 2 - Deterioration, 1st ed.,
LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
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CORROSÃO SOB TENSÃO (SCC)

• A corrosão sob tensão envolve a ação simultânea da imposição de tensão a um material suscetível
num ambiente agressivo que, por seu lado, favoreça a ocorrência de corrosão.

• Persiste o conceito de que a eliminação de um dos fatores impossibilita a ocorrência do fenómeno de
corrosão sob tensão.

• A seleção adequada do material, a aplicação de revestimentos ou a minimização da tensão aplicada e
residual são as formas mais comuns de prevenção da SCC.
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A fadiga consiste num processo de dano localizado, cumulativo e

permanente que resulta de ações cíclicas. Este conduz à iniciação e

propagação da fissuração, eventualmente conduzindo à falha do elemento.

A fadiga é condicionada por:

� propriedades do material: química, microestrutura, defeitos e

propriedades mecânicas

� geometria e características do elemento

� características ambientais

� cargas aplicadas incluindo fatores concentradores de tensões

Em estruturas rebitadas/aparafusadas os fatores concentradores de

tensões e as tensões residuais são frequentemente os que determinam o

seu desempenho. Causas típicas de fadiga incluem ainda:

� microfissuras resultantes do processo de rebitagem

� alterações geométricas

� pormenores assimétricos
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FADIGA

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance
and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 2
- Deterioration, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
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FADIGA CORROSÃO

• A fadiga corrosão é causada pela ação combinada de cargas cíclicas e de um ambiente corrosivo. É
fortemente influenciada por (i) variáveis   mecânicas, (ii) metalúrgicas e (iii) ambientais. Por exemplo: (i)
resistência máxima, carga cíclica ou frequência de solicitação, (ii) composição do material,
microestrutura, processos de produção e propriedades mecânicas, (iii) temperatura, concentração de
espécies agressivas e pH.

• A fadiga corrosão normalmente produz fissuras com pouca ou nenhuma ramificação e com marcas
perpendiculares à direção de propagação de fissuras.

• A prevenção da fadiga por corrosão depende da redução ou eliminação das solicitações dinâmicas, de
uma seleção adequada do material e da prevenção da corrosão.
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• Classificação da corrosividade ambiental 

• Atmosférica - velocidade de corrosão ou diferentes 
características ambientais

• Água e solo - características 

• Características de exposição locais

• Variedade de condições e agressividade

• Avaliação pormenorizada / soluções específicas

• Pormenorização dos detalhes de projeto

• Configurações geométricas

• Ligações bimetálicas 

• Natureza das ações mecânicas atuantes

• Práticas construtivas

• Qualidade

• Qualificação de pessoal

• Metodologias de construção

• Inspeção

• Aplicação de medidas corretivas

Correia, M. J., Perneta, H. & Salta, M. M. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 1 -
Durability factors and requirements, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 2 - Deterioration, 1st ed., LNEC,
Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.

DURABILIDADE

Requis i tos e fa tores
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• propriedades dos materiais

• corrosividade ambiental

• condições funcionais dos elementos

• sistemas de proteção adequados

• requisitos de durabilidade

• controlo de qualidade

• manutenção

• proteção catódica

• prevenir a existência de fendas e a retenção de detritos e
humidade

• potenciar diferentes formas de limpeza natural

• permitir a circulação de ar

• evitar ligações metálicas que potenciem a corrosão galvânica

• acessibilidade para inspeção e manutenção

PROJETO - DETALHE 

Prevenção da corrosão

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport
infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 2 - Deterioration, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-
972-49-2237-9.
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PROTEÇÃO DA CORROSÃO

• Apesar da grande variedade de sistemas, não existe
uma solução universal

• O sistema apropriado deve ser selecionado de acordo
com os requisitos

• Projeto, custo, fabricação, desempenho e manutenção

• Condições de exposição e agressividade ambiental

• Boa preparação de superfície

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport
infrastructures: Vol. 5 – Protection systems, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
EN ISO 12944 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems.
EN ISO 8504 - Preparation of steel substrates before application of paints and related
products. Surface preparation methods.
EN ISO 8501 - Preparation of steel substrates before application of paints and related products.
Visual assessment of surface cleanliness.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

• Seleção do método: matéria a remover; grau de preparação;
sistema de proteção…
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PROCESSO SIDERÚRGICO
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Atualmente os processos siderúrgicos possibilitam a produção do aço com características

compatíveis com as elevadas exigências impostas aos produtos da construção.
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FERROUS 
ALLOYS

WROUGHT 
IRON STEEL

NON-ALLOY STAINLESS OTHER 
ALLOY

CAST IRON

GRAY WHITE DUCTILE MALLEABLE

EN 10020:2000, Definition and classification of grades of steel.

Fe-C
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LIGAS FERROSAS

� Aço – C<2%

� Ferro fundido – C>1,7%

� Ferro pudelado (C<0.08%)
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1730 19451730 1748 1766 1784 1802 1820 1838 1856 1874 1892 1910 1928

ferro fundido
pudelagem

Henry Cort

processo de Bessemer

arco elétrico

processo de Linde 

Frankel

Revolução industrial

II Guerra mundial

Thomas, Siemens e irmãos Martin

River Severn - Shropshire (1777-1781)

EVOLUÇÃO
PROCESSOS SIDERÚRGICOS

Correia, M. J., Perneta, H. & Salta, M. M. 2012. DURATINET
Technical guide - Maintenance and repair of transport
infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 1 - Durability factors
and requirements, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
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� O estado do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico na época estiveram na origem de uma grande

diversidade das características dos materiais ferrosos utilizados na construção metálica e, eventualmente, até meados

do séc. XX, em consequência dos efeitos das guerras mundiais e da recessão económica na indústria siderúrgica.

� A evolução da construção metálica tem sido, é e será necessariamente condicionada pelo progresso dos processos

siderúrgicos e pelo consequente desenvolvimento das características dos materiais produzidos.

Correia M.J., Batista A.M., “Química e microestrutura de materiais estruturais utilizados na origem da construção metálica”, Construção Magazine, nº67 – maio/junho 2015,
p. 44-45

EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA
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FERRO FUNDIDO

� Microestrutura: grafite (carbono), ferrite, cementite e perlite

� Ferrite, que é promovida por certos elementos que promovem a formação da

grafite (Si, Al, Ni, Co, and Cu) e baixas velocidades de arrefecimento, revela

uma baixa resistência à tração e alta ductilidade

� Cementite (Fe3C) é dura e frágil, sendo a sua formação favorecida por

elevadas velocidades de arrefecimento e S, V, Cr, Mo, e Mn

� Perlite consiste em lamelas alternadas de ferrite e cementite, dependendo

as suas características do espaçamento entre as lamelas. – é menos dúctil

mas possui maior resistência à tração do que a ferrite.

� As propriedades mecânicas dependem das características microestruturais da

matriz e da morfologia, quantidade e distribuição da grafite. Inclusões e fases

secundárias também afetam estas propriedades.

Fe-C-Si

Correia, M. J., Perneta, H. & Salta, M. M. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport
infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 1 - Durability factors and requirements, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-
49-2237-9.
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FERRO FUNDIDO
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• a resistência à tração de peças 
fundidas varia em função da 
espessura da secção

• boa inoculação

ISO 185:2005 Grey cast irons – Classification
ISO/TR 10809-1:2009 - Cast irons -- Part 1:
Materials and properties for design
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FERRO FUNDIDO
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FERRO PUDELADO
� Material caracterizado por uma matriz ferrítica, um teor de carbono baixo (<0,08%), bem como por quantidades variáveis

de escórias frágeis.

� A composição química, bem como a presença das escórias e, em particular, a sua densidade e distribuição, constituem os

principais fatores condicionantes das características mecânicas do ferro pudelado.

� O processo de produção do ferro pudelado na época conduzia a uma elevada dispersão das suas propriedades em

diferentes elementos de uma mesma estrutura.

Correia, M. J., Perneta, H. & Salta, M. M. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 1 -
Durability factors and requirements, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
Correia M.J., Batista A.M., “Química e microestrutura de materiais estruturais utilizados na origem da construção metálica”, Construção Magazine, nº67 – maio/junho
2015, p. 44-45
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� Microestrutura: matriz ferrítica com perlite, carbonetos e inclusões diversas.

� Ao contrário das atuais práticas, não existia normalização aplicável aos aços antigos, produzidos no final do

séc. XIX e início do séc. XX.

� grande diversidade de características químicas e microestruturais, atribuíveis ao processo de produção:

Bessemer – N e P altos; Thomas – N alto, P e S baixos; Siemens-Martin – aços “limpos”.

Correia, M. J., Perneta, H. & Salta, M. M. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 1 -
Durability factors and requirements, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
Correia M.J., Batista A.M., “Química e microestrutura de materiais estruturais utilizados na origem da construção metálica”, Construção Magazine, nº67 – maio/junho
2015, p. 44-45

AÇOS ANTIGOS
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FERRO PUDELADO /  AÇO

Correia M.J., Batista A.M., “Química e microestrutura de materiais estruturais utilizados na origem da construção metálica”, Construção Magazine, nº67 – maio/junho 2015,
p. 44-45
Batista A.M., Correia M.J.; “Características mecânica de materiais metálicos utilizados nos primórdios da construção metálica”, Construção Magazine, nº69 –
setembro/outubro 2015, p. 44-45
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FRATOGRAFIA

A nál ise de fa lha

Deformação plástica  significativa ou mínima – dúctil ou frágil

Aspetos microscópicos: 
coalescência de microcavidades
clivagem



10-05-2019

12

PATRIMÓNIO,  MATERIAIS E CONSERVAÇÃO
VI  EN CO N TRO  D IA  MU N DIAL  DA  SEN SIB IL IZAÇÃO  PARA A  CO RRO SÃO

Maria João Correia

Particularidades da utilização do ferro e das suas li gas em construções antigas

24 de abril de 2019 23

ESTRUTURAS REBITADAS

MODOS DE FALHA

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III -
Steel structures, Vol 2 - Deterioration, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.

Falha do rebite

Construção - qualidade

Falha da chapa
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ESTRUTURAS APARAFUSADAS

MODOS DE FALHA

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide -
Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel
structures, Vol 2 - Deterioration, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-
972-49-2237-9.

Falha do parafuso

Typical weak elements (a) displacement of bearings - out of function; (b) gusset plates - cracks due to
insufficient thickness caused by fatigue; (c) ballast sheets - cracks in barrel shaped ballast sheets (fatigue
due to high load cycles and insufficient detailing); (d) cross beam, longitudinal beam connection - cracks in
a connection between cross beam and longitudinal roadway beam; (e) bearing disfunction - fatigue cracks
due to frozen bearings or joints; (f) stringer to floor, beam connection - fatigue failure of rivet heads due to
local bending of the rivet headg) cover plate end - cracks initiating at the holes in net cross section due to
overload, fatigue and changes in geometry; (h) cover plate end - cracks in the flange of the gross cross
section due to changes in geometry and fatigue
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ESTRUTURAS SOLDADAS

MODOS DE FALHA

Correia, M. J. et al. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of
transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 2 - Deterioration, 1st ed., LNEC,
Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.

Defeitos
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De acordo com as recomendações, no caso de estruturas antigas, deve-se evitar a soldadura e corte a chama sem

que se teste previamente a soldabilidade do material.

Normalmente é necessária definição específica das condições de execução da soldadura.

� (i) Soldadura bem sucedida, em elementos estruturais ou amostras, em testes prévios realizados in situ;

� (ii) Análise da composição química com particular atenção aos teores de C, P e S, que em excesso podem

resultar em endurecimento, perda de ductilidade, fragilidade e soldaduras porosas;

� (iii) Determinação do carbono equivalente com especial cuidado pois as fórmulas foram desenvolvidas para o

aço atual (< 0.40%);

� (iv) Métodos fiáveis de ensaio para fissuração a frio, tais como Tekken e severidade térmica.

SOLDABILIDADE - VERIFICAÇÃO

24 de abril de 2019 26

Correia, M. J., Perneta, H. & Salta, M. M. 2012. DURATINET Technical guide - Maintenance and repair of transport infrastructures: Part III - Steel structures, Vol 1 -
Durability factors and requirements, 1st ed., LNEC, Lisbon. ISBN 978-972-49-2237-9.
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REABILITAÇÃO 
DE 
CONSTRUÇÕES 
ANTIGAS

� O património construído constitui um legado histórico significativo que importa preservar. No âmbito da conservação e
reabilitação, algumas destas estruturas sofreram, ao longo da sua vida, intervenções de natureza diversa, pelo que
incluem, por vezes, elementos estruturais de diferentes tipos de materiais ferrosos.

� A conservação, reparação e reabilitação destas estruturas exige a identificação e caracterização do tipo de materiais
originais, a avaliação da adequabilidade dos novos materiais às funções previstas e, em particular, a análise da sua
compatibilidade com os materiais originais. Pode mesmo ser necessário a elaboração de especificações e procedimentos
compatíveis com os materiais a reparar ou a reutilizar para satisfazer os requisitos de qualidade. Os processos de decisão
deverão assim ser baseados no conhecimento sólido das características e vulnerabilidades dos materiais, produtos e
sistemas construtivos, uma vez que o seu desempenho é determinado pela sua adequabilidade às condições ambiental e
de funcionamento.

� A composição química, dada a exígua dimensão da amostra requerida, e especialmente a análise microestrutural, que
pode ser realizada de forma não destrutiva, são relevantes para o processo de avaliação. Estas técnicas permitem
identificar o tipo de material e prognosticar determinadas características inerentes ao seu comportamento mecânico, com
uma fiabilidade crescente à medida que progride o estado da arte.

Correia M.J., Batista A.M., Construção Magazine, nº67 – maio/junho 2015, p. 44-45.
M. J. Correia, M. M. Salta; Durabilidade de ligas ferrosas na sustentabilidade e resiliência da construção; 4º Congresso Nacional sobre Segurança e Conservação de
Pontes - ASCP2015, 25 e 26 junho, 2015.
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� Cuidados particulares na verificação da soldabilidade e respetivas

especificações de execução e controlo de qualidade.

� As principais diferenças, entre os materiais ferrosos antigos,

prendem-se fundamentalmente com a fratura frágil exibida pelos

ferros pudelado e fundido.

� A análise de novas soluções estruturais para reabilitação não deve

agravar significativamente as condições de funcionamento destes

materiais (níveis de tensões atuantes).

� O ferro pudelado apresenta uma relativa resistência à corrosão

superior associada ao baixo teor de C e à existência de escórias.

� O ferro fundido é especialmente suscetível à corrosão seletiva.

Correia M.J., Batista A.M., “Química e microestrutura de materiais estruturais utilizados na
origem da construção metálica”, Construção Magazine, nº67 – maio/junho 2015, p. 44-45
Baptista A. M. , Correia M. J. ; Características mecânicas de materiais estruturais utilizados nos
primórdios da construção metálica, Construção Magazine, nº69 – setembro/outubro 2015, 50-51

REABILITAÇÃO DE CONSTRUÇÕES 
ANTIGAS
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� HSS exibe propriedades melhoradas relativamente ao aço convencional.

HSS (S460-S700) ou VHSS (até S1100 ou superior para cabos)

� Estes materiais devem exibir uma boa resistência á fissuração e

ductilidade para evitar fraturas frágeis, boa soldabilidade e resistência

elevada. A conjugação destes requisitos não é porém fácil. Fissuração

assistida pelas características ambientais é um fator crítico.

� A principal vantagem é a construção de estruturas mais leves,

conduzindo a menores custos associados material, transporte e

fabricação.

AÇO DE ELEVADA RESISTÊNCIA (HSS)

EN 10025-1:2004 - Hot rolled products of structural steels. General technical delivery conditions 
EN 10025-4:2004 - Hot rolled products of structural steels Technical delivery conditions for thermomechanical rolled 
weldable fine grain structural steels
EN 10025-6:2004+A1:2009 - Hot rolled products of structural steels. Technical delivery conditions for flat products 
of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition 
EN 10149-1:2013 - Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming. General technical 
delivery conditions 
EN 10149-2:2013 - Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming Technical delivery 
conditions for thermomechanically rolled steels
EN 10149-3:2013 - Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming Technical delivery 
conditions for normalized or normalized rolled steels
EN 1993-1 -12 - Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 
up to steel grades S 700
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• Prevenção da corrosão

• Durabilidade  e desempenho

• Adequabilidade e utilização informada

• Regulamentação específica

• Indicadores mensuráveis

MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO

� O aço patinável forma naturalmente uma camada
de óxidos protetores sob condições ambientais de
baixa agressividade, quando sob condições de
exposição cíclicas de molhagem e secagem.

� A sua utilização é limitada em condições que
promovam a instabilidade da camada de
óxidos protetora

� Aço inoxidável é um termo genérico para uma
família de aços ligados definidos com uma
quantidade mínima de 10.5 % de Cr e um máximo
de 1.2 % de C

� Certas ligas são especialmente indicadas
quando se projeta um longo tempo de vida
em ambientes particularmente agressivos
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� Deve ser prevista uma espessura sacrificial em função das

condições de exposição e tempo de vida projetado.

� Em ligações aparafusadas devem ser utilizados os parafusos

especificados para este tipo de materiais (minimizando potenciais

efeitos galvânicos) e ser considerada, em particular, a corrosão

intersticial.

� Em ligações por soldadura é necessário estabelecer as

especificações em função da liga selecionada e usar materiais de

adição compatíveis que não afetem localmente a estabilidade da

camada protetora formada.

� Projeto e pormenorização devem considerar com especial

cuidado juntas de dilatação e interfaces com outros materiais,

prevenindo o enferrujamento e a corrosão galvânica, bem como

assegurar a drenagem.

AÇO PATINÁVEL
especi f ic idades da fabr icação
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� Vantagens

� boa resistência à corrosão

� várias geometrias e acabamentos 

� sem revestimentos protetores → menores custos de manutenção

� Projeto

� prevenir a existência de fendas e a retenção de detritos e humidade

� potenciar diferentes formas de limpeza natural

� prevenção da corrosão galvânica

� diferença de potencial entre as diferentes ligas em contacto

� proporção relativa dos componentes do par

� precauções durante fabricação, transporte e aplicação

� evitar danos, marcas e manchas superficiais - capacidade 
autoregeneradora do filme de passivação

� ferramentas, acessórios e maquinaria específicos ou cuidados 
para que se previna a contaminação com outros materiais

AÇO INOXIDÁVEL
Vantagens e especi f ic idades da fabr icação

24 de abril de 2019 32
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� A qualidade, a durabilidade, a sustentabilidade e a

capacidade adaptativa do património construído, visando

a otimização de desempenho bem como o

prolongamento do seu tempo de vida, constituem no

contexto atual desafios relevantes devidos a

necessidades frequentes de remediação e requisitos

crescentes da construção.

� A principal restrição é o custo e o atual estado do

conhecimento que ocasionalmente conduz a soluções

conservadoras e pouco eficientes.

� Investigação é necessária para a melhoria do

conhecimento sobre o desempenho dos materiais, para

que se possa explorar os seus benefícios

DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA DURABILIDADE DA CONSTRUÇÃO

POTENCIALIDADES DESAFIOS

utilização eficiente e 
informada de materiais

inovação e desenvolvimento 
da construção metálica

sustentabilidade e 
capacidade adaptativa da 

construção

necessidades frequentes de 
remediação e requisitos 

crescentes  da construção

propriedades mecânicas 
melhoradas

boa resistência à corrosão

qualidade e durabilidade

instrumentos de análise, 
critérios e ferramentas de 

modelação de desempenho
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� A qualidade, a durabilidade, a sustentabilidade e a

capacidade adaptativa do património construído.

� A principal restrição é o atual estado do conhecimento

com limitado desenvolvimento de adequação das

técnicas de diagnóstico e metodologias de reparação e

reabilitação às necessidades de preservação.

� Investigação é necessária para a melhoria do

conhecimento sobre a adequabilidade e compatibilidade

dos materiais, para que se possa explorar os seus

benefícios.

� Desenvolvimento de especificações para a conservação

dos materiais de construções antigas com interesse

histórico e patrimonial.

DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO

POTENCIALIDADES DESAFIOS

utilização informada de 
materiais compatíveis e 

métodos de conservação 
dos existentes

desenvolvimento de 
metodologias de reparação e 

reabilitação

adaptação das técnicas de 
diagnóstico 

necessidades frequentes de 
remediação e requisitos 

crescentes  da construção

enriquecimento histórico e 
cientifico-técnico

sustentabilidade e resiliência

qualidade e durabilidade

instrumentos de análise, 
critérios e ferramentas de 

modelação de desempenho
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