
Resumo 

A presente dissertação pretende estudar pavimentos de madeira, em particular de edifícios 

antigos, descrever os principais danos esperados e apresentar formas e acções de reabilitação 

ou reforço. Para além disso, apresenta resultados de ensaios in situ e em laboratório sobre um 

pavimento de madeira de um edifício do início do Séc. XX. Muita da informação aqui compilada 

resultou da experiência adquirida em trabalhos realizadas no âmbito de protocolos entre 

diversas entidades e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), por 

intermédio do Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património (NCREP). 

Apesar desta experiência se estender para além da cidade do Porto, os exemplos indicados e o 

caso de estudo final reportam-se a edifícios maioritariamente localizados nesta cidade. 

As vantagens e desvantagens da reabilitação dos pavimentos antigos de madeira são 

discutidas, por contraponto com a hipótese da sua substituição integral, apresentando-se casos 

de estudo de edifícios antigos analisados pelo NCREP que apresentam estruturas de pavimento 

originais ainda a desempenhar as suas funções. Caracterizam-se os vários elementos 

estruturais dos pavimentos, a sua função e características principais. Evidencia-se a importância 

das fases de inspecção e diagnóstico, como instrumentos essenciais de auxílio à intervenção de 

reabilitação/reforço, abordando-se ainda o modo de verificação dos pavimentos de madeira 

segundo o Eurocódigo 5. São descritas técnicas de reabilitação e reforço de pavimentos de 

madeira, associando-as a danos ou necessidades específicas, e é feita uma análise crítica 

comparativa que pode ajudar a definir quais as medidas mais adequadas a cada situação. 

É ainda analisada, através de uma extensa campanha de ensaios realizada num pavimento de 

madeira dum edifício antigo do Porto, a fiabilidade e compatibilidade de resultados obtidos por 

diferentes ensaios de caracterização física e mecânica: ensaios in situ não destrutivos 

(Resistograph, Pilodyn, Sismógrafos, ensaio de carga) e ensaios laboratoriais destrutivos (em 

provetes pequenos isentos de defeitos e à escala real). É efectuada a modelação numérica do 

pavimento por elementos finitos, de modo a avaliar o seu potencial na previsão do 

comportamento mecânico de pavimentos de madeira. 

Com este trabalho pretende-se assim definir modos de actuação e avaliação de pavimentos 

antigos de madeira, procurando formas expeditas de apoio à decisão de intervenção, 

nomeadamente através de ferramentas que permitam uma avaliação simples e pouco intrusiva, 

mostrando que existe uma grande diversidade de soluções de reabilitação/reforço que 

possibilita, com relativa facilidade e porque nem só as fachadas são património, a manutenção 

desta herança que são os pavimentos antigos de madeira. 



Abstract 

The main goals of this work are to analyse timber floors, in particular from old buildings, describe 

the most common damages and present rehabilitation and strengthening procedures. 

Furthermore, it presents the results of in situ and laboratory tests made on a timber floor of an 

early XX century building. Most of the information gathered in this work resulted of the experience 

obtained on structural analysis performed under protocols established with public and private 

institutions and NCREP (Nucleus for the Conservation and Rehabilitation of Buildings and Built 

Heritage) of FEUP (Engineering Faculty of the Porto University). Although these collaborations 

and protocols were extended beyond the city of Porto, the analysed examples and the final case 

study report to buildings mainly localized in this city. 

Pros and cons of the rehabilitation of old timber floors are discussed, in opposition to the option 

of their total demolition. Study cases of old buildings analysed by NCREP, with original timber 

floors performing its functions, are presented. The different structural elements of timber floors, 

their function and main characteristics are studied. The importance of the Analysis and Diagnosis 

phases, as fundamental assets for the support of rehabilitation/strengthening intervention, is 

focussed, and the verification method of timber floors recommended by Eurocode 5 is analysed. 

Rehabilitation and strengthening techniques of timber floors are described, associating its use to 

structural damages or specific needs, and a comparative analysis that allows the definition of its 

suitability for each situation is made.  

Within the scope of an extensive campaign of tests performed in a timber floor of a Porto old 

building, the liability and compatibility of results obtained from different test methods of evaluation 

of physical and mechanical properties of wood are analysed. Both non destructive in situ tests 

(Resistograph, Pilodyn, Seismographs, load test) and laboratory destructive tests (in small 

specimens without defects and in natural size specimens) were applied. A finite elements model 

of the floor is made, in order to evaluate its liability for the prevision of the mechanical behaviour 

of timber floors.  

The presented work aims to define an evaluation and execution procedure for old timber floors, in 

order to provide simplified ways of supporting the intervention decision, namely with instruments 

that allow a simple and non intrusive evaluation. Since not only the façades are heritage, the 

presented work is able to show that a vast range of rehabilitation/strengthening solutions is 

nowadays available, therefore enabling a simple maintenance of the legacy that old timber floors 

represent. 

 


