
Resumo 
 

O domínio científico em que se insere esta dissertação é da reabilitação de edifícios 

antigos, não apenas de carácter histórico ou monumental mas todos os que possuem 

uma estrutura resistente mais tradicional com paredes em pedra e pavimentos e 

coberturas em madeira. 

O estudo refere-se apenas às coberturas destes edifícios executadas com estrutura de 

madeira.  

Dentro desse âmbito, o objectivo do trabalho consistiu em produzir uma sistematização 

do conhecimento no domínio estudado, envolvendo as técnicas e tecnologias de 

reabilitação disponíveis. 

Descrevem-se os vários tipos de coberturas e estruturas de cobertura tradicionais, os 

materiais aplicados e as formas de execução, recorrendo-se sempre que possível a 

imagens esquemáticas e fotográficas. 

Descrevem-se também os aspectos de carácter metodológico mais importantes 

relativos ao levantamento, inspecção e diagnóstico destas estruturas. 

Quanto aos conteúdos de carácter mais inovador, estes incluem a tipificação dos 

principais problemas normalmente encontrados (catálogo de patologias e anomalias 

estruturais) e uma síntese das principais soluções para esses problemas seguindo a 

mesma ordem para mais fácil identificação do binómio problema/solução para cada 

situação (catálogo de soluções tipo). 

Esta dissertação tem assim como principal resultado a concretização de uma check-list 

de problemas e soluções tipo para estruturas de cobertura de madeira em edifícios 

antigos, que se destina a ser usada pelo meio técnico interessado no tema. 
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Abstract 
 

The scientific domain, of this dissertation, is the rehabilitation of ancient buildings, not 

only those with historical or monumental character but all those that have a more 

traditional frame structure with stone walls and floors and roofs in timber. The study 

concerns only the roofs of buildings made with timber structure. 

Considering this scope, the objective of the work was to produce a systematization of 

knowledge in the studied domain, involving the available techniques and technologies of 

rehabilitation. 

The different type of roofs and its traditional structures, the materials used and the forms 

of execution are described wherever possible including representative photos and 

schemes of the different solutions. 

The more important aspects of methodological nature relative to the survey, inspection 

and diagnosis of these structures are also described. 

As for the contents of more innovative character, these include the classification of the 

main problems usually found (pathologies and structural anomalies catalogue) and a 

synthesis of the main solutions for these problems following the same order for easier 

identification of the binomial problem/solution for each situation (standard solutions 

catalogue). 

Therefore, the main outcome of this dissertation is the implementation of a check-list of 

standard problems and solutions for roof timber structures of ancient buildings, which 

was conceived so that it can be easily used by the practitioners of the area interested in 

the subject. 
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