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conservação e reabilitação de edifícios
análise económica comparativa de 
soluções de reabilitação de paredes 
de alvenaria de tijolo cerâmico com 
aplicação de revestimentos armados

CUSTOS DE TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DE 

PAREDES DE ALVENARIA

São quantificados os custos compostos e res-

petivos rendimentos das soluções de reforço 

de revestimentos armados constituídos por 

argamassa à base de cal hidráulica natural 

ao traço 1:2 e rede de fibra de vidro (CH+FV) 

e por argamassa à base de cimento ao traço 

1:3 e rede de fibra de vidro (Ci+FV). Estas 

soluções são aplicáveis em ambas as faces 

de paredes quando se considere necessário 

substituir os revestimentos, por se encontra-

rem degradados e não terem valor histórico ou 

artístico significativo que recomende a sua 

preservação.

As quantidades de recursos utilizadas numa pa-

rede real são estimadas tendo em conta as apli-

cações dos dois tipos de revestimento armado 

em pequenos provetes de alvenaria de tijolo 

cerâmico maciço (dimensões 0,77 x 0,77 m2) 

[Marques, 2020]. No caso de uma parede real 

a rede de reforço é fixa no pavimento e teto 

desse piso por forma a permanecer esticada, 

quer no momento da aplicação, quer durante 

a cura das argamassas. Ambas as soluções 

de reforço (CH+FV e Ci+FV) incluem as tarefas 

de: i) preparação da rede de fibra de vidro; ii) 

aplicação de salpico na parede; e iii) aplicação 

de reboco.

A metodologia subjacente aplicada para deter-

minação de custos compostos e rendimentos 

de operações de construção das soluções 

de reforço baseia-se nas publicações do 

LNEC Informação sobre Custos – Fichas de 

Rendimentos 

[Manso et al., 2010]. Na Tabela 1 e Tabela 2 

apresentam-se as f ichas de custos para 

ambas as soluções de reforço. Os custos dos 

trabalhos apresentados dizem respeito à 

aplicação da respetiva solução de reforço para 

1 m2 de parede.
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O setor da construção é uma atividade económica com impacte significativo sobre o am-
biente e o património natural e naturalmente sobre o ambiente construído e o património 
arquitetónico. A opção pela reabilitação das construções existentes em vez da sua demolição 
e reconstrução reduz drasticamente quer o consumo de materiais novos quer a produção 
de resíduos [EC, 2014].
O tema da informação económica, relacionado com a atividade de reabilitação de edifícios, 
encontra-se enquadrado na atualidade e considera-se de relevância. A existência de uma base 
de dados com custos e rendimentos de referência de trabalhos de construção com informação 
fiável e adaptada à realidade é relevante para o meio técnico nacional, pois constitui uma 
ferramenta de importância transversal ao setor para a realização das tarefas de planeamento, 
orçamentação e controlo de execução de obras de reabilitação [Salvado, 2019].
A informação técnica e económica relativa a trabalhos de construção e/ou reabilitação está 
disponível em publicações como Rendimentos de Mão-de-Obra, Materiais e Equipamento em 
Edificação e Obras Públicas [Branco, 2003], a base de dados do LNEC [Fonseca & Manso, 
1990; Manso et al., 2010], o gerador de preços Cype Ingenieros, S.A. [Cype, 2019], entre 
outros.
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As duas soluções de reforço são muito seme-

lhantes entre si, diferenciando-se no tipo de 

argamassa utilizada. A aplicação de argamas-

sas à base de cal exige um conhecimento mais 

especializado, sendo esta a razão pela qual 

é selecionada a categoria de pedreiro de 1ª 

(equiparada à de um antigo mestre). O custo 

horário de mão-de-obra é calculado tendo em 

conta as retribuições mínimas mensais que 

constam no Anexo III do Enquadramento das 

profissões e categorias profissionais em níveis 

de retribuição da AECOPS [2020].

ANÁLISE ECONÓMICA COMPARATIVA ENTRE AS 

SOLUÇÕES ADOTADAS E A REABILITAÇÃO DOS 

REVESTIMENTOS SEM REFORÇO

Uma vez que se admite que as soluções de 

reforço com rebocos armados são aplicáveis 

quando se considera necessário substituir 

os rebocos existentes, as soluções de reforço 

analisadas são comparadas com a solução de 

reabilitação sem rede de reforço, isto é, cons-

tituída por rebocos não armados.

Os custos diretos obtidos (através da mesma 

metodologia definida anteriormente) de so-

luções de aplicação do revestimento sem a 

rede de reforço para 1 m2 de parede no caso 

da argamassa de cal hidráulica é de 25,89€, 

que corresponde a 57,6% do custo da solução 

com rede de reforço. No caso da argamassa 

de cimento o custo direto é de 23,65€, que 

corresponde a 54,7% do custo da solução com 

rede de reforço.

Verifica-se, por um lado, que o custo da apli-

cação de revestimentos com argamassa de 

cal hidráulica natural (sem rede de reforço) 

aumenta em cerca de 9,5% relativamente à 

aplicação de revestimento com argamassa de 

cimento (sem rede de reforço). Por outro lado, 

o custo da aplicação de revestimentos com 

argamassa de cimento (sem rede de reforço) 

diminui em cerca de 8,7% relativamente à 

aplicação de revestimento com argamassa de 

cal hidráulica natural (sem rede de reforço).

O custo da aplicação de revestimento com 

argamassa de cal hidráulica natural (sem rede 

de reforço) corresponde a 57,6% do custo cor-

respondente com aplicação de rede de reforço. 

A solução com cimento (sem rede de reforço) 

> Tabela  1: Ficha de custos compostos e rendimentos para aplicação do revestimento armado de cal hidráulica (CH+FV).

> Tabela  2: Ficha de custos compostos e rendimentos para aplicação do revestimento armado de cimento (Ci+FV).

corresponde a 54,7% da solução reforçada com 

rede correspondente. Apesar de esta diferença 

ser significativa, os benefícios da colocação 

de revestimento armados podem tornar-se 

evidentes quando o edifício onde estas pare-

des estão inseridas é submetido a situações 

limite, como é o caso de um sismo. Para estas 

solicitações, uma solução de revestimento 

não reforçado não dá uma resposta adequada.

ANÁLISE ECONÓMICA COMPARATIVA ENTRE AS 

SOLUÇÕES ADOTADAS E OUTRAS SOLUÇÕES DE 

REVESTIMENTOS ARMADOS

Tendo em conta o trabalho de investigação 

realizado por Pinho [2007], designado por 

caso de estudo 1, uma das soluções de reforço 

estudadas é composta por revestimentos ar-

mados. Esta solução consiste na aplicação de 
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um revestimento de argamassa bastarda com 

3 cm de espessura média, ao traço volumétrico 

de 1:1:6 (cimento:cal aérea:areia, com 50% de 

areia do rio e 50% de areia de areeiro), aplicado 

em duas camadas com cerca de 1,5 cm cada, 

com confinamento transversal e armado com 

rede dupla de fibra de vidro, com densidade de 

120 g/m2. Esta solução de reforço contempla 

também um confinamento transversal com 

fios de aço zincado, injetados com calda de 

cimento.

Pinho [2007] realiza uma análise económica da 

aplicação desta solução para 1 m2 de parede 

baseada nos preços de materiais, equipamen-

tos e mão-de-obra fornecidos por uma das em-

presas patrocinadoras do trabalho, cujo valor 

total é de 61,93€. Os custos apresentados 

são referentes a 2007, sendo que, com base 

nesses custos, é realizada uma correção de 

valores para 2019 tendo em conta os índices 

de inflação [Pordata,2020] cujo valor passou 

para 79,81€.

O valor das soluções adotadas (CH+FV e Ci+FV) 

é inferior ao custo apresentado no caso de 

estudo 1. A solução de CH+F V representa 

56,3% do custo da solução do caso de estudo 1, 

enquanto a solução Ci+FV representa 54,2%. 

Refere-se, porém, que a solução do caso de 

estudo 1 engloba a aplicação de revestimentos 

armados com confinamento transversal.

Na sequência do sismo dos Açores de 1998, 

são realizados vários projetos de reabilitação 

por diversos gabinetes de arquitetura e en-

genharia. Costa [2012] e Costa et al. [2013] 

analisam o mapa de medições de 17 projetos 

de reabilitação, designados por caso de estudo 

2, dos quais 11 edifícios utilizam um reboco 

armado com rede metálica com uma espes-

sura mínima de 3 cm, envolvendo também a 

limpeza das juntas e o seu refechamento, para 

aplicação da rede metálica ancorada por peças 

metálicas. O custo médio de aplicação de re-

vestimentos armados calculado é de 98,46€/

m2. Os valores apresentados estão já equipa-

rados aos utilizados em Portugal Continental, 

tendo-se considerado um acréscimo de cerca 

de 30% em relação aos valores praticados nas 

ilhas. O custo direto é de 83,44€ (que resulta 

da dedução dos custos indiretos no valor de 

10% e da percentagem de lucro no valor de 8%).

À semelhança do que é realizado para o caso 

dispensar a introdução de outro tipo de re-

forços economicamente mais dispendiosos; 

ii) após a ocorrência de um sismo, o custo da 

reparação dos danos é superior, mas acima de 

tudo aumenta a probabilidade de se salvaguar-

dar vidas humanas. 
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de estudo 1, o custo apresentado é referente 

a 2013 (data da publicação do trabalho de 

investigação), sendo que com base nesse 

custo é realizada uma correção de valores 

2019 tendo em conta os índices de inflação 

[Pordata,2020]. A projeção do custo direto para 

2019 é de 117,85€.

O valor das soluções adotadas (CH+FV e Ci+FV) 

é inferior ao custo apresentado no caso de 

estudo 2. A solução de CH+F V representa 

38,1% do custo da solução do caso de estudo 2, 

enquanto a solução Ci+FV representa 36,7%. 

Refere-se, porém, que a solução do caso de 

estudo 2 engloba a aplicação de revestimentos 

armados com trabalhos prévios de limpeza e 

refechamento de juntas.

CONCLUSÕES

Tendo em conta os custos diretos apresen-

tados da aplicação da solução de reforço por 

metro quadrado de parede, verifica-se que, 

apesar de a solução de reforço de cal hidráu-

lica natural (CH+FV) ter um custo direto mais 

elevado do que a solução de reforço de cimen-

to (Ci+FV), em cerca de 1,70€/m2 (acréscimo 

de aproximadamente 3,9%), a utilização da 

solução de reforço de cal hidráulica (CH+FV) 

justifica-se plenamente, na medida em que 

este material é mais compatível com o tipo de 

paredes de alvenaria antiga que se pretende 

reforçar. Permite também uma evaporação 

mais fácil da humidade frequentemente exis-

tente nas paredes antigas, promovendo assim 

uma maior durabilidade global da parede. 

Adicionalmente a este aspeto, o material cal 

hidráulica natural é mais sustentável do que 

o cimento, devido à sua menor temperatura 

de calcinação.

A diferença de custo entre a substituição de 

revestimentos sem reforçar (colocação de um 

revestimento sem rede de reforço) e a aplica-

ção dos revestimentos armados em análise 

é de 73,5% para a solução de cal hidráulica 

natural (CH+FV) e de 82,8% para a solução de 

cimento (Ci+FV). Esta diferença de valores 

justifica-se tendo em conta dois aspetos prin-

cipais: i) ao colocar os revestimentos armados, 

estamos a conferir à parede um acréscimo de 

resistência na ordem dos 50%, o que poderá 


