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RESUMO  

Numa época em que as questões de sustentabilidade no sector da construção representam uma 

preocupação crescente, torna-se imperativo salientar que a prática da reabilitação associada à 

necessidade de preservar o património é uma das medidas que mais contribui para uma construção 

mais sustentável. 

Assim, pretende-se nesta dissertação realçar a importância que a reabilitação cuidada e organizada de 

estruturas de madeira em edifícios antigos assume com vista à correcta preservação do património 

edificado, acentuando ao mesmo tempo que as fases de inspecção e diagnóstico (fases iniciais do 

processo de reabilitação) são fundamentais para o sucesso da intervenção.  

Nesta dissertação faz-se ainda uma descrição das estruturas de madeira típicas dos edifícios antigos, 

das suas principais anomalias e do modo como devem ser abordadas no âmbito da reabilitação de 

edifícios, facultando ao leitor as bases teóricas fundamentais necessárias para a interpretação de um 

caso de estudo real.  

Com o propósito de ilustrar a metodologia resumidamente apresentada, será desenvolvido o estudo 

sintético de um edifício localizado no centro histórico de Viseu, que será alvo, num futuro próximo, de 

uma intervenção de reabilitação, contribuindo, na medida do possível, para o desenvolvimento da sua 

fase de estudos prévios de reconhecimento, propondo-se, em simultâneo, sugestões de melhoria das 

suas actuais condições de conforto.  

Em suma, o objectivo principal é assim o de expor num contexto real de que forma as fases iniciais 

deste processo contribuem para a correcta abordagem da verificação da estabilidade das estruturas de 

madeira existentes num edifício antigo, realçando o que deve ser realizado, os riscos envolvidos e os 

principais cuidados que devem ser assegurados, com vista a uma adequada intervenção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: reabilitação, estruturas de madeira, sustentabilidade, estudo de caso, edifícios 

antigos. 
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ABSTRACT  

In a time where sustainability questions are a major concern in the construction industry, rehabilitation 

has become an imperative matter, associated with the preservation of our cultural heritage, 

representing therefore one of the more important measures towards a more sustainable construction. 

Thus, this work intends to highlight the importance that is assumed by a careful and organized 

rehabilitation process of timber structures in existing traditional buildings. Simultaneously, this 

dissertation emphasizes the significance of the initial phases of the process, which include inspection 

and diagnosis. 

This dissertation presents in a synthetic form the ordinary timber structures, existing in traditional 

buildings (walls, pavements, stairs and roofs), their main anomalies and the way they are intended to 

be studied through the course of a rehabilitation process, giving the readers theoretical bases and 

fundamentals for the understanding of a real case situation. 

That methodology is applied to a case study of existing building, placed in the Historic center of 

Viseu, which is going to be submitted in the near future to a renewal intervention, contributing, as 

much as possible, to the development of  the geometrical and structural initial recognition studies, and 

to the improvement of the comfort, through the presentation of specific proposals of intervention in the 

areas of acoustics, thermal behavior, fire safety, water supply and sewage networks, among others. 

The main objective of this work is, therefore, the presentation in a real case context of the initial 

phases of the rehabilitation process and their contribute to a thorough stability verification of existing 

timber structures in traditional buildings, giving a special emphasis to what must be done, the involved 

risks and the main concerns that should be taken in consideration towards an adequate intervention.  

 

KEYWORDS: rehabilitation, timber structures, sustainability, case study, traditional buildings. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ÂMBITO E OBJECTIVOS 

As medidas de sustentabilidade estão cada vez mais incutidas no nosso quotidiano, manifestando-se 

sob diversas formas, nomeadamente a reciclagem de produtos, a mobilidade sustentável e as energias 

renováveis, entre outras. Acompanhando esta tendência, também o sector da construção se esforça por 

aplicar esses conceitos à construção de edifícios em geral. Medidas como a gestão e aproveitamento 

dos resíduos de construção e demolição resultantes da construção nova e o restauro, a requalificação, a 

revitalização, e sobretudo a reabilitação dos edifícios e centros urbanos representam, de facto, 

exemplos desse esforço crescente por atingir o ideal de construção sustentável.  

A reabilitação de edifícios constitui uma das áreas de actividades do sector económico “construção” 

assumindo uma particular relevância na actualidade.  

A diferença entre o peso que a reabilitação de edifícios assume na construção em geral e o peso da 

construção nova é assim cada vez menor e, por isso, torna-se imperativo salientar que é impreterível 

melhorar as práticas de reabilitação. Reabilitar um edifício é diferente de construir um edifício, uma 

ideia que, apesar de óbvia, nem sempre é tida em conta.  

O que se pretende desta dissertação não é, portanto, enumerar os diversos tratados que existem sobre o 

assunto nem enveredar por um campo exclusivamente direccionado para aspectos estruturais, na sua 

vertente de projecto, mas sim, entre outros aspectos mais específicos, dar a conhecer um pouco dos 

edifícios antigos, destacando o valor e o respeito que essas construções merecem ao nível das técnicas 

tradicionais aplicadas, dos materiais, e dos próprios intervenientes. 

Convém antes de mais esclarecer quais os tipos de intervenção, mais comuns, em elementos 

construtivos. Em teoria, existem quatro [18]: 

- o restauro integral, que consiste na reparação e substituição pontual e localizada de elementos 

degradados, recorrendo a técnicas e materiais semelhantes aos originais; 

- o restauro com modernização, que por sua vez consiste na reparação e substituição pontual e 

localizada de elementos degradados usando técnicas construtivas tradicionais mas soluções modernas; 

- a reabilitação fiel ao original,  que se resume à substituição integral do elemento construtivo, por 

outro com o mesmo desenho construtivo, mas com materiais de melhor qualidade, ainda que 

morfologicamente iguais aos originais; 



Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios Antigos – Estudo de Caso 
 

2 

- a reabilitação com substituição integral ou parcial da solução, que consiste na substituição integral ou 

parcial  do elemento construtivo por soluções modernas ao nível da concepção,e dos materiais e 

técnicas de ligação utilizadas, mantendo eventualmente algumas situações originais. 

Ora, numa obra de recuperação concerteza que existirão elementos que merecem ser mantidos e 

outros, em que o estado de degradação é tal, que a única solução viável é a substituição.  

Nesta dissertação não se individualiza nenhum dos quatro modelos de intervenção, pois cada caso 

deve ser estudado em particular e, em função das suas condicionantes, escolhido o tipo de solução, ou 

seja o elemento e tipo de obra é que ditarão o tipo de intervenção que necessitam (restauro ou 

reabilitação). 

Outro aspecto que poderá suscitar algumas dúvidas é o conceito “edifício antigo”. Um pouco ambíguo 

e subjectivo, na medida em que não existe uma enumeração concreta do conjunto de características 

que o edifício terá de possuir para que seja considerado “antigo”. Na sua definição intervêm múltiplos 

factores, destacando-se com maior relevância, o tempo cronológico, que se regista entre a sua 

construção e a actualidade, e os processos construtivos e materiais neles empregues.  

Desde a Antiguidade até ao início dos anos 40 do séc. XX, que a alvenaria e a carpintaria constituíam 

as artes fundamentais para a concepção de estruturas [10]. A arte, aliada ao saber empírico, à 

habilidade e à criação, tornava possível a evolução dos processos construtivos no sentido de conferir 

aos edifícios mais resistência e maior dimensão. Em consequência, também os materiais de construção 

evoluíram, inicialmente da madeira para a alvenaria e, mais tarde, para sistemas mistos de 

madeira/alvenaria, sempre com o objectivo de responder às crescentes exigências dos utilizadores. 

Em concreto, neste trabalho consideram-se edifícios antigos aqueles cuja construção ocorreu antes do 

advento do betão armado ou seja, antes de se instituir o betão e o aço como os materiais de construção 

dominantes, isto é, aqueles cuja construção incide nos materiais madeira e pedra [1].  

Indo ao encontro do título, “Reabilitação de estruturas de madeira – Estudo de Caso”, percebe-se que 

são focados, ainda que sucintamente, os elementos construtivos estruturais em madeira (pavimentos, 

escadas, coberturas e paredes interiores), procurando dar a conhecer um pouco da sua morfologia e 

esclarecendo, em simultâneo, de que modo deverão estes elementos ser abordados no âmbito de uma 

intervenção construtiva de reabilitação.  

Na tentativa de dar forma a essa base teórica concreta, analisou-se um pequeno caso concreto que será 

num futuro próximo alvo de uma intervenção de reabilitação contribuindo, na medida do possível, 

para o desenvolvimento da sua fase de estudos prévios de reconhecimento. Trata-se de um edifício 

localizado na zona histórica de Viseu e como tal abrangido pela área de intervenção da SRU – Viseu 

Novo, entidade intermediária (na pessoa da Arqt.ª Margarida Henriques) entre nós e o promotor (Sr. 

Agostinho de Assunção Lopes de Matos).  

Em suma, os objectivos propostos para este trabalho, incluem: 

 possibilitar ao leitor comum a percepção e aquisição de conhecimentos gerais acerca da 

prática de reabilitação de estruturas de madeira em edifícios antigos; 

 esclarecer qual o papel das estruturas de madeira no funcionamento global dos edifícios; 

 aplicar os conhecimentos adquiridos a um estudo de caso concreto; 

 auxiliar o estudo prévio do referido estudo de caso, do ponto de vista do promotor, 

definindo com clareza que trabalhos de inspecção devem ser efectuados no seu edifício; 

 apresentar, ainda que genericamente, que soluções poderão vir a ser adoptadas, do ponto 

de vista da Física das Construções.  
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1.2. METODOLOGIA E BASES DE ESTUDO 

O desenvolvimento deste trabalho incidiu numa primeira fase na pesquisa de documentos relacionados 

com os temas Reabilitação de edifícios, Estruturas de madeira, Sistemas construtivos tradicionais, 

entre outras, sendo de destacar o forte contributo do livro de João Appleton “Reabilitação de Edifícios 

Antigos” [1] e a “Enciclopédia Prática de Engenharia Civil”de F. Pereira da Costa, que 

possibilitaram uma compreensão das estruturas de madeira, de um modo claro.  

Numa fase posterior, o método de estudo debruçou-se na aplicação dos conceitos adquiridos a um caso 

real, procurando interpretar o mais fielmente possível o funcionamento estrutural do mesmo. Para tal, 

foram realizadas cerca de quatro visitas ao edifício. A primeira com o objectivo de enquadrar o 

edifício na sua envolvente, percebendo deste modo qual o papel que este desempenhava no arranjo 

urbano do local. A segunda visita foi meramente de reconhecimento do interior do edifício, tendo-se 

apenas identificado que tipos de elementos construtivos constituíam o edifício. A terceira e quarta 

visitas procuraram ser mais exaustivas no registo e identificação de anomalias e aspectos construtivos 

da construção relevantes para a caracterização do funcionamento estrutural do edifício, nomeadamente 

ao que se refere às estruturas de madeira existentes. 

Deve salientar-se que, pelo facto de em geral as estruturas de madeira não estarem à vista, não foi 

possível definir com rigor as estruturas existentes tendo assim o trabalho ficado limitado ao 

estabelecimento de plantas estruturais expectáveis. Por esse motivo, procedeu-se a uma muito cuidada 

definição de todas as zonas críticas existentes no edifício e de todas as zonas envolvendo dúvidas 

significativas. 

O estudo de caso efectuado permite afirmar que é muito difícil verificar a estabilidade de estruturas de 

madeira existentes sem ter acesso visual completo às mesmas, seja a partir de baixo (por demolição 

dos estuques) ou de cima (por levantamento das tábuas dos soalhos seguido de eventual reposição).  

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação inclui cinco capítulos, para além do presente, cada um focando um aspecto específico. 

O Capítulo 2 refere-se à caracterização construtiva de edifícios antigos. Sucintamente são 

referenciados os principais elementos construtivos (pavimentos, paredes, escadas e cobertura), 

destacando qual o papel que assumem nos edifícios. 

O Capítulo 3 diz respeito à reabilitação de edifícios antigos nele se faz uma exposição mais detalhada 

das estruturas de madeira, apresentando os componentes estruturais mais relevantes para a estabilidade 

dos edifícios e as respectivas anomalias mais frequentes.  

O Capítulo 4 refere-se ao estudo de caso. Apresentam-se nele os dados correspondentes à inspecção 

preliminar e ao diagnóstico inicial, recolhidos nas visitas ao edifício, devidamente interpretados e 

justificados. Neste capítulo, expõem-se mapas de anomalias e de zonas críticas da estrutura para que 

facilmente se percepcione qual o estado actual de conservação do edifício e que estudos e inspecções 

são ainda necessários efectuar para explicar com total rigor os sistemas estruturais existentes. 

O Capítulo 5, em complemento ao capítulo anterior, apresenta as plantas estruturais deduzidas para o 

edifício bem como diversas sugestões de intervenção ao nível da Física das Construções. 

Por fim, o Capítulo 6 corresponderá às considerações finais a tecer acerca do resultado final deste 

projecto. 
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2 

EDIFÍCIOS ANTIGOS: 

CARACTERIZAÇÃO 

CONSTRUTIVA 

 

 

2.1. CONSTRUÇÃO TRADICIONAL  

Uma marca presente na construção tradicional é a da clara tentativa de adaptação da obra ao meio e 

aos recursos naturais disponíveis, materializando-se de diversas formas de acordo com os estilos 

arquitectónicos vigentes em determinadas épocas históricas e os diferentes contextos geográficos e 

socioculturais em que se inserem [32]. Com efeito, nos meios rurais, as famosas casas típicas que 

vimos aparecer a partir de Quinhentos são o espelho do povo que lhes dá corpo e da região em que se 

encontram. O uso dos materiais oriundos desses locais e o modo básico como são combinados nas 

construções (em geral na procura da maior durabilidade possível) testemunham isso mesmo. Já nos 

meios urbanos, onde os edifícios são, por norma, mais nobres e de melhor qualidade, as questões de 

adaptabilidade e aproveitamento dos recursos disponíveis não são tão evidentes, ainda que, à 

semelhança das casas típicas, apresentem um sistema de construção simples, com base em poucos 

materiais (naturais) e na experiência dos construtores. Neste contexto, a madeira e a alvenaria de pedra 

surgem como os materiais predominantes e caracterizadores desta construção tradicional, uma vez que 

são fáceis de trabalhar e mais resistentes. 

 

Dentro desta linha, podemos afirmar que a construção tradicional materializa, na verdade, o acto de 

aplicar na prática todas as regras empíricas de construção que foram desenvolvidas ao longo de 

centenas de anos, não por grandes génios, mas por pessoas comuns, com muita experiência no 

manuseamento destes materiais. Assim se explica que, em parte, os conhecimentos relativamente aos 

materiais, às suas características e às suas aplicações fossem sendo aprofundados ao mesmo tempo que 

as técnicas e os processos construtivos foram sofrendo igual evolução. Convém, todavia, termos 

presente o facto da inexistência de princípios avançados de dimensionamento, para as épocas em 

questão, limitar a geometria, o número de pisos, a durabilidade dos edifícios e todas as exigências de 

desempenho dos elementos de construção, actualmente obrigatórias (como as exigências de 

desempenho térmico e acústico, entre outras). Em suma, há que ter em conta que a generalidade dos 

edifícios antigos são sistemas de construção, mais simples do que os contemporâneos e constituídos 

por um número menor de componentes e elementos de construção.  
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2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 

Podemos definir “sistema de construção” como uma combinação coerente de, pelo menos, dois 

elementos de construção que se complementam, de modo a criar um sistema. Por conseguinte, 

consideramos um edifício um sistema de construção, na medida em que se trata de um conjunto 

organizado de elementos construtivos (subsistemas), que, por sua vez e a uma escala menor, são 

constituídos por componentes elementares (células) interligados entre si, de um modo funcional [20]. 

O que acabamos de afirmar e a ilustração (embora simplificada) do funcionamento de um edifício 

antigo, constituído à base de estruturas de madeira, pode ser sistematizado de acordo com a 

decomposição apresentada no quadro 2.1. 

Quadro 2.1: Sistema Principal: Edifício Antigo Tipo 

Fundações Directas: alvenaria de Pedra 

 Semi-directas: Alvenaria de Pedra 

 Indirectas: estacas de madeira 

 

Paredes Resistentes Exteriores: Paredes-mestras Alvenaria de pedra 

  

 Revestimento/ Acabamento 

   

 Elementos 

singulares em 

pedra 

Óculos 

 Cachorros 

 Cornijas 

 Varandas 

 Platibandas 

   

 Caixilharias 

exteriores 

Portas 

 Janelas 

  Portadas 

  

 Interiores: Frontais Alvenaria de enchimento 

 Taipas   

  Estrutura de madeira 

    

  Revestimentos/ Acabamentos 

    

  Caixilharias 

interiores 

Portas 

  Janelas 

    

  Rodapés 

    

Paredes de 

compartimentação 

Tabiques Estrutura de madeira 

   

 Revestimento/ Acabamento 

   

 Caixilharias 

interiores 

Portas 

 Janelas 

   

 Rodapés 
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Escadas Interiores Estrutura (pernas, cadeias, degraus) 

    

 Revestimento sobre degraus e rodapés 

    

 Guardas de escada 

    

Pavimentos Estrutura Vigamentos 

  Tábuas de soalho  

    

 Revestimento   

    

Cobertura Estrutura principal Asnas  

    

  Madres  

    

  Frechais  

    

 Estrutura secundária Caibros (varas)  

    

  Guarda-pó  

    

  Ripas de madeira  

    

 Revestimento Telha cerâmica  

    

 Elementos singulares 

emergentes 

Trapeiras  

   

 Mirantes  

   

 Clarabóias  

   

 Chaminés   

    

 Elementos singulares de 

drenagem e estanquidade 

Gárgulas  

   

 Caleiras  

    

 Beirados  

   

 Algerozes  

   

 Rufos e Remates  
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Fig. 2.1: Esquema geral da organização espacial das paredes de um edifício antigo 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA 

A compreensão do modo de funcionamento de um edifício, na sua globalidade, e dos seus elementos 

constituintes entre si, a par do conhecimento dos processos construtivos aplicados num edifício 

correspondem à primeira etapa no processo de intervenção directa no mesmo. É sobre estes aspectos 

que nos debruçamos em seguida.  

Dentro da concepção de edifício antigo por nós já exposta, verifica-se que o mesmo é formatado de 

modo a responder a duas grandes necessidades: a comercial, e a habitacional. À primeira destina-se 

normalmente o rés-do-chão, enquanto nos pisos acima deste se encontram as divisões destinadas à 

habitação. Fundações, paredes, pavimentos, escadas e coberturas são, estilizadamente, os elementos 

estruturais identificados neste tipo de edifícios. O principal objectivo era que estes elementos se 

interligassem de forma contínua criando percursos estruturais homogéneos e ininterruptos, capazes de 

conduzir, adequadamente, os esforços induzidos pelas acções exteriores e pelo próprio peso das 

estruturas às fundações. 

 

2.3.1. FUNDAÇÕES 

As fundações representam os elementos responsáveis por fazer a transição dos esforços que advêm das 

paredes estruturais para o solo. Para que a tensão exercida pela parede no solo diminua, é corrente 

observar um acréscimo de largura na base do mesmo elemento que absorva os esforços devidos a 

imperfeições geométricas originadas pela falta de rigor na construção das paredes (fundação semi-

directa - fig. 2.2 b)). Quando o terreno de fundação é muito resistente (estrato rochoso), o alargamento 

da base não é necessário (fundação directa – fig. 2.2 a)). Se, por outro lado, o estrato rígido se encontra 

a uma profundidade elevada, esta solução torna-se inexequível. Adopta-se nestas condições a solução 

de fundações indirectas, constituídas por estacarias de madeira, que, devido ao seu comprimento, 

conseguem atravessar as camadas superficiais de terreno mole (fundações indirectas – fig.2.2 c)) [1].  
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a) Fundação Directa b) Fundação Semi-directa c) Fundação Indirecta 

Fig. 2.2 Tipos de Fundações 

 

2.3.2 PAREDES  

No conjunto do sistema, as paredes de alvenaria de pedra, adjacentes na maioria dos casos às 

fundações, representam os elementos com funções mais exigentes, uma vez que são os responsáveis 

pela garantia de segurança estrutural, resistindo a um leque variado de acções (vento, sismos, etc.) por 

vezes tirando parte do efeito estabilizador das acções verticais (peso próprio e sobrecargas), além de 

garantirem a protecção do interior habitado dos agentes atmosféricos exteriores (acção da água, 

radiação solar, etc.). 

Podemos afirmar que este tipo de elementos se divide em paredes resistentes exteriores e paredes 

resistentes interiores. 

 

 

Fig. 2.3: Parede resistente de alvenaria de pedra (1) 

 

1 
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Começando pelas exteriores (também denominadas paredes-mestras) acumulam a função resistente 

com a função de protecção contra os agentes climáticos e as acções externas. A elevada espessura 

destes elementos constituídos por materiais heterogéneos, rígidos, pesados e com boa resistência à 

compressão, confere às próprias paredes a capacidade de equilibrar forças horizontais derrubadoras e 

de diminuir a instabilidade por encurvadura [28]. 

Relativamente às interiores, designadas por frontais (se construídas segundo as técnicas herdadas do 

período pombalino), taipas (se executadas segundo as técnicas mais antigas e, portanto, menos 

regulares do que os frontais) ou tabiques, são vocacionadas para a redistribuição de esforços, sendo 

por isso dispostas segundo as duas direcções ortogonais dos edifícios. 

No caso das paredes de frontal, estas são dotadas de uma treliça de madeira preenchida por blocos 

cerâmicos que por seu turno, tem ligação com as paredes-mestras e os pavimentos para que, em 

conjunto, possam dotar o edifício de uma elevada capacidade de deformação e de resistência a todos 

os tipos de esforços (principalmente aos horizontais) [28]. Desenvolvidas na consequência do 

terramoto de 1755, as paredes de frontal surgem com maior frequência na zona sul-litoral do país. 

 

 

Fig. 2.4: Paredes de Frontal (2) 

 

Na região norte/centro, as paredes de compartimentação mais usuais são obtidas pela pregagem de um 

fasquiado sobre tábuas ao alto, sendo o conjunto revestido em ambas as faces por reboco. Contudo, 

esta não é a única solução. Outras existem para este tipo de paredes, muitas delas associadas à 

disponibilidade de materiais da região, sendo, no entanto o tabique o mais popular em todo o país, 

dado o seu contributo para a segurança geral do edifício [1], [9].  

Devemos, ainda, fazer referência às paredes de compartimentação, cuja principal função é limitar os 

diversos compartimentos que compõem o edifício. Apesar de não receberem cargas directamente, 

estes elementos contribuem significativamente para a segurança geral do edifício, uma vez que 

favorecem o travamento das estruturas principais (quando correctamente interligados com as paredes 

resistentes, pavimentos e coberturas). 

2 
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Fig. 2.5:Tabique (3) 

 

2.3.3. PAVIMENTOS 

Responsáveis pela definição dos pisos, pelo contraventamento dos elementos estruturais verticais, pelo 

suporte dos elementos de compartimentação e ainda pela resistência às solicitações impostas pela 

própria utilização, os pavimentos, a par das paredes resistentes, constituem os elementos cujo 

dimensionamento exige maiores cuidados. Um dos aspectos de maior exigência diz respeito à sua 

ligação com as paredes-mestras. Em geral, os elementos horizontais assentam sobre as paredes de 

maior rigidez para que a transferência de esforços se processe de modo contínuo. Os elementos 

utilizados na transição parede/ pavimento são os rodapés, desempenhando funções como remates e 

protecções do revestimento das paredes, podendo apresentar um aspecto final mais ou menos nobre 

consoante a qualidade do edifício. 

À semelhança dos elementos estruturais anteriores, também na execução dos pavimentos a madeira 

constitui o principal material. Utilizada quer nos vigamentos (estrutura do pavimento), quer nos 

soalhos (revestimento), a madeira surge como o material de eleição, uma vez que, apesar de ser 

relativamente leve, confere ao pavimento a segurança necessária para cumprir as funções a que se 

destina [1], [24]. 

Estruturalmente, os pavimentos são constituídos por tábuas de soalho que assentam sobre o 

vigamento, que mais não são do que um conjunto de vigas (barrotes de madeira) dispostas 

paralelamente entre si. Nos edifícios antigos mais nobres, os vigamentos são ocultados, dando lugar a 

tectos trabalhados em estuque. Para que tal seja exequível, são pregadas aos barrotes ripas de madeira 

(fasquiado) com reduzido espaçamento, funcionando como base de assentamento do reboco e ao 

estuque de gesso.  

 

3 
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a) Vista superior b) Vista inferior 

Fig. 2.6: Esquema geral dos pavimentos 

 

2.3.4. ESCADAS 

De um modo geral, a complexidade e o arrojo destes elementos estão ligados directamente às classes 

sociais ocupantes de cada edifício. 

Nos edifícios antigos, as escadas são o elemento que surge como meio de comunicação, ou seja 

constituem o veículo que liga os andares de uma construção entre si. São, por vezes, de alvenaria com 

degraus de cantaria até ao primeiro andar. Nos andares superiores, regra geral, são de madeira assentes 

numa estrutura própria [13].  

Nos edifícios mais nobres, as escadas não são apenas destinadas a vencer a diferença de altura entre 

pisos, mas também concebidas para reflectir o estilo arquitectónico da obra, tornando-se, afinal, um 

elemento decorativo. Como tal, a forma destes elementos tende a ser diferente do habitual, o que 

aumenta a sua complexidade estrutural [1],[29].  

Já nos edifícios correntes, as escadas não se apresentam como um elemento construtivo de destaque, 

estando limitadas ao seu simples papel funcional. Caracterizam-nas as formas elementares, as 

dimensões reduzidas e localização junto das paredes de empena do edifício desprovidas de valor 

estético [1].  

 

  

Fig. 2.7: Escadas Interiores 
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2.3.5 COBERTURAS 

No edificado antigo, distinguem-se vários tipos de coberturas (terraço, abobadadas e inclinadas), ainda 

que as mais usuais sejam as inclinadas. A inclinação destas depende, essencialmente, da região e dos 

agentes atmosféricos condicionantes dos locais em que se encontram (quantidade de precipitação, 

probabilidade de queda de neve, etc.).  

Nos edifícios de pequenas dimensões (normalmente pertencentes às classes sociais desfavorecidas), a 

estrutura da cobertura pode reduzir-se a uma única água, disposta segundo a menor dimensão do 

edifício, para vencer o vão. A estrutura é, assim, composta por um conjunto de vigas paralelas, 

interligadas com barras horizontais e conjugadas com alguns elementos auxiliares, de modo a conferir 

maior rigidez ao elemento [1]. 

Nos edifícios antigos, o número de águas da cobertura está directamente relacionado com a geometria 

e a dimensão em planta do respectivo edifício. Nos edifícios de maior dimensão, a estrutura principal 

das coberturas torna-se mais complexa, passando a ser composta por asnas (o mais simétricas 

possível), obtidas pela simples ligação de elementos básicos de madeira em forma de triângulo [1].  

A grande dificuldade construtiva inerente às coberturas está relacionada com a falta de meios e 

materiais capazes de garantir a correcta ligação e o remate entre a estrutura da cobertura em zona 

corrente e a zonas singulares (trapeiras, chaminés, paredes de empena, caleiras, etc.). Em 

consequência, estes locais tornam-se pontos fracos da cobertura, condicionantes da durabilidade desta. 

A cobertura de um telhado é constituída por uma estrutura principal, da qual fazem parte as asnas e os 

elementos de ligação das mesmas (madres), por uma outra secundária, assente sobre a principal e 

formada pelos elementos de suporte do revestimento (varas, guarda-pó e ripas) e, por último, pelo 

revestimento, geralmente de telha, que encaixa entre as ripas da estrutura secundária [24]. 

 

 
 

Fig. 2.8: Esquema geral de coberturas antigas 
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3 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA  

3.1.1. COBERTURAS TRADICIONAIS - ELEMENTOS ESTRUTURAIS  

A cobertura tradicional, com estrutura de madeira e revestida a telha, é cada vez menos comum no 

edificado urbano. Outrora, porém, constituiu um elemento de destaque da paisagem e que ainda hoje 

faz parte da cultura portuguesa. 

Ainda visíveis nos edifícios dos centros históricos, as coberturas apresentam várias configurações 

geométricas, resultantes quer da região em que se inserem, quer da forma do edifício, o que, por 

conseguinte, também conduz a diferentes elementos estruturais, mais ou menos complexos consoante 

a respectiva cobertura. 

As coberturas dos edifícios antigos eram (e ainda são), no que se refere à forma, predominantemente 

inclinadas, isto porque, por uma questão de adaptação ao próprio clima local, se tornava, 

consideravelmente mais fácil garantir a sua estanquidade à água [1]. A inclinação das águas do telhado 

não permitia que as águas das chuvas se acumulassem sobre a cobertura, como acontece nas 

coberturas em terraço, favorecendo o movimento destas para os elementos de drenagem, quando estes 

existiam. Como já referido no capítulo 2, a inclinação variava principalmente com a localização do 

edifício, com o volume de precipitação e neve da região e com o uso que se pretendia dar ao espaço 

entre o tecto do último piso e a cobertura [1]. É com base neste contexto e enquadrando-nos na época 

de construção destes elementos que, nos pontos seguintes, se analisarão as estruturas de madeira de 

suporte das coberturas inclinadas. 

Sendo a cobertura um elemento sujeito tanto a esforços de tracção como de compressão, justifica-se o 

uso da madeira como material de construção da sua estrutura de suporte. Infelizmente, muitos eram os 

casos em que, por desconhecimento da verdadeira natureza dos esforços, se aplicavam secções 

insuficientes. Daqui resultavam anomalias com alguma gravidade, como se poderá ver mais adiante no 

presente capítulo.  

A estrutura das coberturas dividia-se, assim, numa estrutura principal e numa estrutura secundária 

[23]. A primeira, assente directamente nos elementos estruturais inferiores (paredes resistentes) era 

responsável pela absorção de esforços. A segunda, colocada entre a estrutura principal e o 

revestimento (telha), tinha a função de criar condições técnicas para a colocação adequada da telha 

cerâmica. 
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Fig.3.1 – Esquema geral de uma cobertura tradicional 

 

3.1.1.1. Estrutura principal  

Salientando o atrás referido, a estrutura principal desempenhava o papel de suporte de todo o sistema 

“cobertura”, absorvendo esforços e conduzindo-os para as estruturas resistentes adjacentes. 

Contribuíam para essa tarefa a robustez dos elementos aplicados, o seu arranjo tridimensional e a 

escolha adequada das ligações, entre outros de menor importância. Em suma, quanto mais solidarizada 

se apresentasse a estrutura, mais garantias de durabilidade e de resistência esta exibia. O modo mais 

correcto e eficaz de garantir tal solidez consistia na aplicação de elementos triangulados (designados 

no vocabulário da construção tradicional por asnas) paralelamente entre si e devidamente travados.  

A estrutura principal subdividia-se em dois grupos as asnas e os travamentos [23]. 

 

- Asna Simples e Mista (fig. 3.2 e fig. 3.3) 

As asnas mais não eram do que conjuntos organizados de peças lineares que suportavam as coberturas 

dos edifícios, principalmente quando estes possuíam grandes vãos e as paredes resistentes não 

constituíam um apoio capaz de suster eficazmente toda a estrutura. O nascimento do sistema de 

construção das asnas remonta à Antiguidade. A sua construção apresentava uma ordem lógica, sendo a 

característica mais popular das asnas a sua forma triangular, obtida pela ligação das pernas com a 

linha e, simultaneamente, com o pendural. Genericamente, a asna era composta pelos seguintes 

elementos: 

 Linha - elemento em posição horizontal com a função de travar a ligação das duas pernas; 

 

 Perna - elemento em posição inclinada com a função de definir as vertentes do telhado. 

Espacialmente, assentava sobre a linha, “apertando”verticalmente o pendural; 

 

 Pendural - elemento em posição vertical colocado no eixo de simetria da asna em 

delimitação ao vértice do telhado. Uma vez que era um elemento comum a todas as 

peças, a sua principal função era a de facilitar a ligação entre todos os elementos 

(linha, pernas e escoras), tornando a estrutura mais estável. 

Estrutura Secundária 

Revestimento 

Estrutura Principal 
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 Escora - elemento em posição inclinada, cuja função era a da ligação das pernas ao 

pendural, tentando impedir o arqueamento das mesmas, quando solicitadas por acções 

exteriores [12]. 

 

 

 

 

1 - Linha 

2 - Perna 

3 - Pendural  

4 - Escora 

Fig.3.2 – Componentes da asna simples 

 

 

 Tirante - elemento em posição vertical que possibilitava a continuidade de esforços entre 

os vários níveis de escoras. Estes elementos apenas são visíveis em asnas mistas, 

destinadas a vãos de maiores dimensões (superiores a 9 m [11]). 

 

 

 

 

1 - Linha 

2 - Perna 

3 - Pendural  

4 - Escora 

5 -Tirante 

Fig.3.3 – Componentes da asna mista 

 

 

 

As asnas não apresentavam uma solução única, sendo a que descrevemos atrás a que vulgarmente se 

aplicava nas estruturas principais de coberturas. O modo de funcionamento estrutural das outras 

soluções era, no entanto, idêntico ao da asna simples pois, qualquer que fosse o tipo de asna a aplicar, 

o seu traçado seria sempre condicionado pela planta do edifício, pelo que apenas referiremos os tipos 

de asna mais comuns (fig. 3.4). 

 

1 

5 3 

2 

4 

1 

3 
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a) Asna simples b) Asna composta c) Asna de lanternim 

 
 

 

d) Asna de mansarda e) Asna de tesoura f) Meia-asna de escoras 

 

 

g) Asna de nível h) Meia-asna simples 

 

  

i) Asna fabril composta 
j) Asna de tesoura para 

lanternim 
k) Asna fabril de escoras 

 

 

l) Asna fabril simples m) Asna de alpendre 

 

Fig.3.4 – Tipos de asnas [11] 

 

- Travamentos 

A par das asnas, os travamentos complementavam a estrutura de suporte da cobertura, contribuindo 

para grande parte da sua robustez, como atrás referido. A função destes elementos passava por limitar 
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os deslocamentos e as deformações que poderiam ocorrer devido ao facto das asnas não se 

encontrarem fisicamente ligadas entre si, dado que eram dispostas paralelamente umas às outras. 

Assim sendo, considerava-se que os elementos de travamento eram todos aqueles que se encontravam 

dispostos perpendicularmente ao alinhamento das asnas, unindo-as.  

Recorrendo à figura 3.5, verifica-se que os travamentos incluem os seguintes elementos (alguns 

também com outras funções) [23]: 

 frechal - elemento de madeira aplicado sobre os elementos resistentes verticais (paredes 

de alvenaria de pedra, em geral), servindo de apoio às asnas; este elemento facilitava a 

transferência de esforços entre a cobertura e os elementos estruturais adjacentes (paredes 

e pavimentos); 

 

 madre - elemento paralelo ao frechal colocado sobre as pernas da asna, cuja função era a 

de estabelecer a ligação entre asnas para que estas funcionassem em conjunto e não como 

elementos individuais. Constituía, simultaneamente, um apoio à estrutura secundária; 

 

 fileira - colocado sobre os diversos pendurais, este componente facilitava, por um lado, 

construtivamente o assentamento da estrutura secundária; Por outro lado, definia o vértice 

do telhado; 

 

 diagonal - elemento aplicado entre asnas, reforçando a ligação entre as mesmas; Como a 

própria terminologia indica, esta viga era colocada em diagonal, fazendo a união entre a 

parte superior do pendural (junto à fileira), da primeira asna, com a parte inferior do 

mesmo (junto à linha), da segunda asna; 

 

 

1 - Frechal 

2 - Madre 

3 -Fileira 

4 - Diagonal 

Fig.3.5 – Esquema geral da cobertura com destaque para os elementos de travamento da estrutura 

 

 

3.1.1.2. Estrutura Secundária 

A estrutura secundária surgia em complemento da estrutura principal, fazendo a ponte entre esta e o 

revestimento. Constituída por varas, guarda-pó e ripas, esta estrutura assentava sobre as madres da 

1 

2 

3 

4 
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estrutura principal e tinha a função de conferir apoio aos elementos do revestimento. De acordo com a 

figura 3.6, verificamos que as varas eram sobrepostas perpendicularmente às madres, com o propósito 

de dar apoio às tábuas de guarda-pó. O guarda-pó, por sua vez, reforçava a protecção que o 

revestimento conferia à cobertura e servia de suporte às ripas de encaixe dos elementos de 

revestimento. 

 

 

Fig.3.6 – Esquema geral da cobertura com destaque para os elementos da estrutura secundária 

 

3.1.2. PAVIMENTOS TRADICIONAIS – ELEMENTOS ESTRUTURAIS  

Apesar de terem caído em desuso e de já não se adequarem ao tipo de construção actual, os 

pavimentos de madeira foram, em tempos, uma das características mais marcantes dos edifícios 

antigos. A espécie de madeira a aplicar era muito dependente das condições da região, sendo contudo, 

o castanho a solução aplicada com mais frequência em vigamentos. Focando especial atenção no 

estudo estrutural destes elementos, verifica-se que estes se dividiam nitidamente em duas partes (os 

vigamentos e o soalho) que, por sua vez, se organizavam espacialmente por sobreposição. Por outras 

palavras, os vigamentos eram colocados no piso paralelamente entre si e sobre eles eram pregadas, na 

perpendicular, as tábuas de soalho (pavimento com um nível único de vigas principais).  

 

 

Varas 

Guarda-pó 

Madres 

Ripas 
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1 - Vigamento 

2 - Soalho 

3 - Tarugos 

4 - Frechal 

Fig.3.7 – Esquema geral dos pavimentos 

 

3.1.2.1. Vigamentos 

Os vigamentos mais não eram (e continuam a ser) do que as vigas do pavimento, ou seja os elementos 

responsáveis pela sua resistência e rigidez, sendo que a altura das vigas de madeira dependia do 

espaçamento entre elas, da espécie de madeira utilizada, das respectivas sobrecargas e, principalmente, 

do vão a vencer [1].  

A distribuição das vigas pelo pavimento a construir era realizada sobre uma planta do mesmo através 

da qual se identificavam os possíveis apoios dos vigamentos. Na decisão sobre que sentido se deveria 

adoptar para assentar as vigas pesavam basicamente os aspectos de economia, optando-se pelo sentido 

mais curto. Porém, quando neste sentido não existiam elementos capazes de conferir apoio ao 

pavimento, como era o caso das paredes de tabique (esbeltas), apenas restava a solução antieconómica 

(assentar as vigas no sentido mais extenso). Ora, em tais situações, por mais generosas que fossem as 

secções e reduzido o espaçamento, as acções a que as vigas se encontravam sujeitas (sobrecargas, peso 

próprio, variações dimensionais por efeito do teor de água) poderiam conduzir com facilidade a 

situações de instabilidade [14], pelo que se recorria com frequência a sistemas de tarugamento.  

 

- Tarugamentos 

Os sistemas de tarugamento consistiam na aplicação de um conjunto de elementos transversais ao 

vigamento, com o objectivo de impedir a encurvadura das vigas por razões de natureza estrutural 

(inércia insuficiente, excesso de carga, etc), de minimizar os efeitos da deformação transversal e 

longitudinal das peças devido às variações do teor de água. A nível construtivo, os alinhamentos de 

tarugos eram dispostos com espaçamentos na ordem dos 2,50 m aos 3,00 m quando o vão possuía 

dimensão para tal. Em outras situações, o espaçamento de tarugos era ajustado a um múltiplo da 

dimensão disponível, com afastamentos sempre próximos de 2,5 m. 

Quanto aos sistemas de tarugamento mais correntes, destacamos o tarugamento simples, o 

tarugamento de cruzetas e o tarugamento entalonado (Quadro 3.1). 

 

 

1 

2 

3 

4 



Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios Antigos – Estudo de Caso 
 

22 

Quadro 3.1 – Sistemas Comuns de Tarugamento (adaptado de [14]) 

Sistema de Tarugamento Descrição 

T
a

ru
g

a
m

e
n

to
 S

im
p

le
s
 

 

Componentes: 

- Comprimento igual ao espaçamento entre vigas; 

- Altura igual à altura das vigas de pavimento; 

Modo de Aplicação: 

- Aplicados de baixo para cima, de modo a 

desenvolver impulso de reacção contrário ao 

impulso descendente devido às cargas de 

pavimento; 

- A ligação dos tarugos às vigas era realizada com 

pregos, aplicados em ambas as faces de contacto 

do tarugo com a viga. 
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Componentes: 

- Ripas de madeira com alguma rigidez (sarrafos); 

- Comprimento igual á diagonal entre o topo de 

uma viga e a base da viga adjacente; 

Modo de Aplicação: 

- Previamente à aplicação dos sarrafos eram 

realizados os respectivos encaixes nas vigas de 

pavimento; 

- Colocação dos sarrafos inicialmente no encaixe 

superior, seguindo-se da colocação no encaixe 

inferior na outra viga. 

- Justaposto ao primeiro sarrafo mas em sentido 

contrário, coloca-se o segundo serrafo seguindo o 

mesmo modo de aplicação. 
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Componentes: 

- Secções iguais às das vigas onde encaixarão. 

Modo de aplicação: 

- Execução de um sistema de encaixe específico 

deste sistema como ilustrado a seguir: 

Pormenor do 

encaixe na viga 
 

Pormenor do 

encaixe no tarugo 
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- Ligações 

Devemos ainda frisar a respeito dos vigamentos, o modo como se executavam as suas ligações com os 

apoios. Em geral, as vigas assentavam sobre paredes ou, quando existiam, sobre os respectivos 

frechais [14]. Quando os apoios se tratavam de paredes com frechal, a ligação entre a parede e o 

pavimento realizava-se através desse elemento que, por sua vez, era rigidamente ligado à parede por 

meio de pregagens ou com recurso a tirantes de madeira embebidos na parede [1]. O frechal 

propriamente dito assemelhava-se a uma viga de madeira, sendo conferida a continuidade entre 

frechais através de ligações metálicas (samblagens). Já nos casos em que os frechais se intersectavam 

segundo planos perpendiculares, eram efectuados rasgos simétricos nas peças para garantir o encaixe 

perfeito (ligação a meia-madeira). 

 

  

Fig.3.8 – Apoio de viga de madeira em parede de 

alvenaria de pedra [1] 

Fig.3.9 – Apoio pavimentos/parede através de frechal 

existente na parede [1] 

 

3.1.2.2. Soalhos 

Os soalhos de utilização mais corrente eram compostos apenas por tábuas de madeira, cuidadosamente 

niveladas para garantir a horizontalidade do piso e munidas de um sistema de junta próprio. Eram 

assentes na perpendicular aos vigamentos e a ligação aos mesmos era realizada por pregagens, como 

observamos na imagem seguinte (fig. 3.10). 

 

 

Fig.3.10 – Tipos de ligação das tábuas de soalho [4] 
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3.1.3. ESCADAS – ELEMENTOS ESTRUTURAIS  

As escadas ao contrário dos elementos anteriormente apresentados, desempenham ainda hoje, nos 

edifícios de construção recente, as mesmas funcionalidades que nos edifícios antigos. Como já 

referido, as escadas constituíam (e constituem) um elemento de grande importância na caracterização 

dos edifícios, além de desempenharem a função essencial de estabelecer a ligação entre pisos, o que 

exige, a nível estrutural, uma cuidadosa organização e ligação dos diversos componentes.  

O primeiro aspecto a evidenciar prende-se com o facto das escadas se encontrarem confinadas a um 

espaço próprio no edifício, a caixa de escadas, que por sua vez nos edifícios antigos, teria de possuir as 

dimensões necessárias à aplicação no seu interior de todos os elementos da escada. As escadas de 

madeira apresentavam os mais variados traçados, dos quais se citam como principais os de um tiro, de 

leque, de lanços paralelos, de lanços perpendiculares e de três lanços paralelos [13]. 

 

 
  

a) Escada de um tiro b) Escada de lanços paralelos c) Escada de lanços perpendiculares 

entre si 

 

 

 

 

d) Escada de leque e) Escada de caracol f) Escada de três lanços paralelos 

 

Fig.3.11 – Tipos de escada [13] 
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1 - Degraus 

2 - Pernas 

3 - Cadeia 

4 – Patamar / Patim 

5 - Balaustrada 

6 – Guarda-chapim 

Fig.3.12 – Esquema geral de uma escada de madeira de lanços paralelos 

 

 

Apesar de existirem diversos traçados de escadas a sua constituição era, em geral, semelhante. A nível 

estrutural, encontravam-se os degraus, as pernas e as cadeias. Quanto à protecção dos lanços (conjunto 

de degraus), são de mencionar as guardas e as balaustradas e por fim, os elementos de continuidade 

entre lanços, os patins e os patamares (ver fig. 3.12). 

 

3.1.3.1. Estrutura 

- Degraus 

Os degraus assumem um papel de destaque na estrutura das escadas de madeira, pois tratam-se dos 

elementos destinados a ser utilizados directamente pelos utentes. Um degrau é tão mais eficaz quanto 

mais confortável for a marcha sobre este. Logo, a proporção entre a sua largura e a sua altura deve ser 

criteriosamente analisada. Os degraus são compostos por cobertor (elemento onde assenta o pé), 

espelho (elemento de ligação vertical entre cobertores) e, eventualmente, por focinho e fasquia - o 

primeiro refere-se à zona saliente do cobertor, enquanto a fasquia, a peça colocada entre o focinho e o 

espelho, desempenha apenas funções estéticas [6] (fig. 3.13).  
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1 - Cobertor 

2 - Espelho 

3 - Focinho 

4 - Fasquia 

Fig.3.13 – Tipos de ligação das tábuas de soalho [32] 

 

- Pernas  

As pernas são – evidentemente - os componentes de maior importância das escadas de madeira, uma 

vez que é sobre elas que actuam todas as acções mecânicas, desde o peso dos degraus até aos esforços 

dinâmicos do andar. Estes elementos, em geral três por lanço de escadas, são, no fundo, vigas 

inclinadas, devidamente assentes em encaixes próprios existentes nas cadeias, com o propósito de 

transferir devidamente os esforços. Nos edifícios antigos, a segurança da escada era garantida por estes 

elementos e pela sua correcta ligação à cadeia [13].  

   

- Cadeias 

No âmbito da estrutura das escadas, as cadeias surgem como os elementos responsáveis por 

estabelecer a ligação entre o pavimento dos pisos ou dos patamares e as pernas das escadas. Como tal, 

nos edifícios antigos, eram dispostas na perpendicular a esses elementos, de modo a conferir-lhes um 

apoio constante. Sempre que os lanços de escada se encontravam junto das paredes da envolvente, as 

cadeias eram encastradas na parede. Quando a escada assumia uma posição central no edifício, estes 

elementos tinham de se apoiar em vigas fortes auxiliares. Dada a função de apoio destes elementos, 

compreende-se a importância de não existirem folgas entre as pernas da escada e as cadeias, devendo a 

ligação ser muito bem solidarizada, de modo a evitar anomalias graves no futuro, nomeadamente a 

nível da estabilidade. Era boa regra que, por isso, existissem sempre cadeias (C, C’, C’’: fig. 3.14) no 

final e início dos lanços como esquematizado de seguida [13]. 

 

1 

2 

3 
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Fig.3.14 – Ligação das pernas às cadeias [6] 

 

3.1.3.2. Continuidade entre Lanços  

Os patins e os patamares são pequenos pavimentos que se destinam a separar os diferentes lanços que 

compunham a escada. A nível estrutural, os patins e os patamares eram constituídos por barrotes de 

pequena secção que se apoiavam nas cadeias de fim e início dos lanços anterior e posterior, 

respectivamente, sendo o seu acabamento realizado com tábuas de soalho, como nas zonas correntes 

de pavimento [13]. Como podemos ver na figura seguinte (fig. 3.15), o tipo de patim altera consoante 

o local onde é implantado. Quando este se encontrava entre dois lanços de escada rectos, designa-se 

patim de descanso. Se, por outro lado, liga dois lanços paralelos ou perpendiculares entre si, designa-

se patim de volta. Por fim, quando estabelece a ligação do lanço com o pavimento do piso que dá 

acesso às habitações, designa-se patamar.  

 

 

 

Fig.3.15 – Tipos de patins [13] 
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3.1.3.3. Protecção da Escada - Guardas e Balaustradas 

Estes elementos, além de desempenharem a função de protecção, também exercem a função de 

acabamento, ocultando as pernas das escadas, onde, por sua vez, são fixados. O elemento da guarda 

assemelha-se a um painel de madeira de forma rectangular (mais ou menos ornamentado, consoante a 

qualidade do acabamento desejado) [13], o qual também suporta a balaustrada de protecção dos 

utentes.  

Sempre que o tipo de escada implica a mudança de direcção (ex: escada de lanços paralelos), a guarda 

e a respectiva balaustrada devem acompanhar esse traçado definindo, nesse ponto de mudança, uma 

curva designada vulgarmente por gaveto (fig.3.18). Tal também só seria possível se, entre os lanços, 

existisse espaço livre, como se ilustra na figura 3.16. A esse espaço denomina-se bomba, pois, de outra 

forma, não seria necessária a guarda de madeira. As figuras seguintes referem-se a um caso real que, 

apesar não dispor de dois lanços de escada, retrata os aspectos construtivos expostos. 

 

  

 

Fig.3.16 – Vista sobre a bomba 

(espaço central) de uma escada de 

madeira 

Fig.3.17 – Vista sobre a guarda e a 

respectiva balautrada 

Fig.3.18 – Vista sobre a zona de 

gaveto 

    

3.1.4. PAREDES INTERIORES TRADICIONAIS – ELEMENTOS ESTRUTURAIS  

Como referido no capítulo anterior, as paredes desempenham quase sempre uma função estrutural, 

devido à própria organização dos elementos. O edificado antigo apresentava várias soluções de 

paredes interiores, porém apenas se salientarão as mais comuns, as paredes simples de tabique e os 

frontais pombalinos, mas notando que existia um número considerável de soluções variantes capazes 

de responder às mesmas funções estruturais do que aquelas. 
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1 - Costaneiras (tábuas de 

madeira na vertical) 

2 - Estuque 

3 - Reboco 

4 - Fasquiado 

Fig.3.19 – Esquema geral de uma parede simples de tabique 

 

 

 

1 - Escora 

Cruzes de Santo 

André 
2 - Travessanho 

3 - Prumo 

4 - Enchimento com tijolo ou alvenaria 

miúda 

5 - Reboco 

6 - Estuque 

7 - Frechal 

Fig.3.20 – Esquema geral de uma parede de frontal 

 

Um aspecto construtivo que deve ser salientado em ambas as soluções prende-se com as ligações das 

paredes com os pavimentos adjacentes. No caso das paredes de tabique, dada a sua leveza, bastava que 

sob estes elementos existisse um vigamento, para que o pavimento não deformasse com facilidade. Já 

no caso dos frontais pombalinos, estes eram aplicados em todo o contorno do edifício e no interior 

deste, pelo que as paredes eram assentes e fixadas sobre os frechais (quando este elemento existia) de 

apoio ao pavimento, medida muito sensata uma vez que este elemento se encontrava rigidamente fixo 

à parede de alvenaria, estabelecendo, deste modo, a continuidade de esforços entre os elementos 

construtivos verticais e horizontais, contribuindo assim para o travamento global do edifício. Caso os 

frontais fossem interiores, era essencial garantir que existisse uma viga forte (ou parede resistente de 

1 
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alvenaria) sob a parede, pois o peso destes elementos não poderia ser suportado pelos vigamentos 

simples dos pavimentos (ver quadros 3.1 e 3.2). 

 

Quadro 3.2 – Soluções Construtivas de Paredes Tradicionais (adaptado de [1][5]) 

Tabiques (ou taipas de fasquio) Descrição 

 

- Definição do contorno da parede através de vigas 

de madeira na vertical (com altura igual ao pé direito); 

- Aplicação de tábuas de madeira na vertical 

(costaneiras); 

 

 

- Pregagem de tábuas na diagonal de madeira, sobre 

as verticais, de modo a garantir mais estabilidade à 

encurvadura (este passo por vezes não era 

executado); 

 

 

 

- Pregagem de ripas horizontais, sobre a estrutura já 

construída, de modo a maximizar o travamento e a 

aumentar a aderência do reboco. 

 

 

 

 

 

[5] 

[46] 

[45] 
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Quadro 3.3 – Soluções Construtivas de Paredes Tradicionais (adaptado de [1][5]) 

Tabiques Pombalinos – Frontais Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construção de ”treliças” de madeira, constituindo um 

conjunto de peças verticais (prumos), horizontais 

(travessanhos) e inclinadas (escoras), formando as 

chamadas cruzes de Santo André. Este componente 

foi desenvolvido para dar resposta a eventuais acções 

sísmicas 

 

- As diferentes peças devem possuir encaixes próprios 

para que se ajustem devidamente; 

- As cruzes deverão ser pregadas entre si e aos 

frechais (por sua vez ligados aos pavimentos). A 

referida tipologia de parede foi desenvolvida após o 

terramoto de 1755, e como tal era adequado a resistir 

a possíveis acções sísmicas, sendo o seu principal 

objectivo manter a integridade das estruturas; 

 

- As aberturas da parede devem ser preenchidas com 

alvenaria de tijolo maciço ou pedra irregular miúda. 

 
 

[48] 

[50] 

[48] 
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3.2. PRINCIPAIS PATOLOGIAS QUE AFECTAM AS ESTRUTURAS DE MADEIRA 

3.2.1. FACTORES DE DEGRADAÇÃO DA MADEIRA 

A degradação dos materiais é inevitável, sendo mais lenta ou mais rápida, dependendo das diversas 

condições ambientais a que estão expostos, da sua natureza e da função que desempenham [3].  

No âmbito dos edifícios antigos, a madeira assume-me como material de eleição, dada a variedade de 

funções que pode desempenhar. Porém, por ser uma matéria-prima de origem vegetal, possui 

mecanismos de degradação próprios, condicionados pelas características da própria envolvente ao 

material. As principais causas de degradação das madeiras são, assim, as seguintes [19]: 

 agentes biológicos; 

 agentes atmosféricos; 

 agentes químicos; 

 fogo. 

 

- Agentes Biológicos 

Os principais agentes de degradação biológica da madeira, no âmbito dos edifícios antigos, são os 

fungos e os insectos xilófagos. Ao alimentarem-se da madeira, estes agentes degradam-na, reduzindo 

as suas capacidades físicas e mecânicas.  

a)  Fungos [26] 

O desenvolvimento de fungos na madeira está directamente relacionado com factores como a 

temperatura, a humidade relativa e a falta de ventilação, podendo os fungos xilófagos (que, 

habitualmente, atacam a madeira) ser de três tipos: bolores; fungos cromogéneos; e fungos de 

podridão. 

Os bolores e os fungos cromogéneos são superficiais, sendo detectados pela presença de uma 

superfície com uma aparência de algodão com tonalidades acinzentadas, como tal não danificam a 

parede celular, pelo que a capacidade resistente não é posta em causa. Contudo, aumentam a 

higroscopidade do material, criando condições para o desenvolvimento de fungos de podridão. 

 

  

Fig. 3.21 – Exemplo de ataque de bolores [19] Fig 3.22 – Exemplo de ataque de Fungos (cedida pelo 

orientador) 
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Por sua vez, os fungos de podridão alimentam-se directamente da parede celular da madeira, 

destruindo-a, o que origina a manifestação de sintomas como a diminuição da resistência, a 

desintegração da madeira, o som a oco, descoloração e o odor a mofo [26]. De acordo com a cor e 

aspecto que apresenta a madeira atacada, podem ser distinguidos três tipos de podridão que, por ordem 

de perigosidade, são os seguintes [19]: 

 podridão branda; 

 podridão branca; 

 podridão parda (ou cúbica). 

 

  

Fig. 3.23 – Exemplo de podridão branca [19] Fig. 3.24 – Exemplo de podridão cúbica [49] 

 

b)  Insectos xilófagos [15] 

Os insectos xilófagos classificam-se, em função do seu ciclo biológico, agrupando-se em duas 

categorias: insectos de ciclo larvar (carunchos); e insectos sociais (térmitas).  

Os insectos de ciclo larvar (ovo – larva – crisálida - insecto) ingerem o material lenhoso. Para tal, 

abrem galerias ao longo das peças de madeira, o que conduz à perda de secção dos elementos e, 

consequentemente, à perda de resistência mecânica. Assim sendo, um ataque realizado por este tipo de 

insectos caracteriza-se pela existência de orifícios circulares, correspondentes à saída dos mesmos 

quando atingem o estado adulto, e pela presença de “serrim” sobre a superfície da madeira atacada ou 

sob o elemento infestado (fig. 3.25). 

 

 
 

a) [15] b) (Foto cedida pelo Orientador) 

Fig.3.25 – Exemplo de ataque de insectos de ciclo larvar  



Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios Antigos – Estudo de Caso 
 

34 

Relativamente aos insectos sociais, destacam-se as térmitas. Estas limitam o seu ataque à celulose 

presente nas peças de madeira, abrindo galerias paralelas à direcção das fibras. No entanto, a 

identificação de um ataque por térmitas é frequentemente realizada numa fase adiantada da infestação, 

quando as típicas galerias são visíveis no exterior dos elementos e o volume de madeira degradada já 

terá conduzido a uma perda significativa de resistência mecânica. 

  

a) [15] b) (foto cedida pelo orientador) 

Fig.3.26 – Exemplo de ataque de insectos sociais 

 

- Agentes Atmosféricos 

As condições atmosféricas mais exigentes, do ponto de vista de degradação da madeira, são a chuva e 

o sol. De um modo geral, estes agentes actuam em períodos diferentes mas, quando agem de forma, 

combinada, multiplicam os seus efeitos, acelerando o processo degradativo da madeira. 

A água, quando em contacto com a madeira, provoca nesta variações bruscas de volume. O teor de 

humidade nas fibras em contacto com a água é superior ao das fibras interiores (mais secas), o que 

conduz à sua deformação transversal e ao aparecimento de fendas na face húmida. A água das chuvas 

faz, assim, com que os constituintes da madeira se deteriorem, causando a degradação superficial 

(incluindo alteração de cor) e, consequentemente, a redução da resistência mecânica. Porém, a 

presença de humidade é um fenómeno reversível, sendo restituída a resistência mecânica após a 

secagem do elemento. Em suma, poderá acrescentar-se que, apesar da presença de água não destruir 

definitivamente a matéria lenhosa, esse facto provoca condições suficientes para o aparecimento de 

agentes biológicos, os quais, por seu turno, têm esse poder [26][31]. 

No que se refere à radiação solar, sabe-se que quando esta incide sobre a madeira a degrada 

superficialmente quer na forma de raios ultra-violeta, quer na forma de raios infravermelhos. Estes 

agentes destroem a lenhina presente na composição da madeira alterando, entre outros aspectos, a 

coloração inicial dos elementos. A acção dos raios infravermelhos conjuga-se geralmente com os 

ciclos de humidade e temperatura, aumentando as variações volumétricas dos elementos. Tal 

acarretará o agravamento das fendas longitudinais já abertas pela acção da água [31][19]. 

 

- Agentes Químicos 

Os danos provocados por agentes químicos não são muito significativos na madeira, pois esta é 

resistente a um número considerável de compostos. No entanto, destacam-se pelo seu especial efeito 

degradador os alcalis, os sais e as soluções aquosas em geral, pois conseguem, de certa forma, alterar 
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pelo menos o seu aspecto superficial e, em alguns casos, a sua resistência mecânica, por um lado, 

aumentando as suas dimensões com base no incremento do teor de água e por outro, modificando os 

componentes intrínsecos da madeira, produzindo alterações irreversíveis na estrutura desta. Porém, em 

edifícios, as madeiras não estão sujeitas a ambientes tão severos, sendo a manifestação mais comum 

deste agente a alteração da cor original da madeira [19][26]. 

 

- Fogo 

A madeira é um material combustível por natureza mas, por efeito da temperatura, apenas inflama a 

partir dos 300ºC. A velocidade de combustão da madeira é relativamente baixa, o que associado ao 

facto da madeira ser um excelente isolante térmico (logo, com baixa condutibilidade térmica), lhe 

confere uma elevada resistência e estabilidade ao fogo [19]. Contudo, as consequências de uma 

situação de fogo são bastantes penosas para um elemento de madeira, pois a sua secção é reduzida e, 

como tal, parte da sua resistência mecânica é perdida. 

 

 

Fig.3.27 – Exemplo de estrutura afectada por incêndio [23] 

 

3.2.2. FACTORES DE DEGRADAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA 

3.2.2.1. Deficiente concepção ou uso estrutural [19] 

Existem diversas anomalias cujas causas correspondem a erros humanos quer de dimensionamento 

quer de utilização. No âmbito dos edifícios antigos, interessa salientar as seguintes: 

 secção insuficiente face ao aumento de cargas aplicadas; 

 deformações elevadas devido a fluência e ao envelhecimento das peças; 

 roturas nas ligações consequentes de dimensionamento errado,  deficiente 

pormenorização, deformações elevadas e peças com defeitos acima dos admissiveis; 

 deficiente contraventamento dos elementos estruturais; 

 eliminação de apoios dos elementos estruturais devido a obras de reabilitação 

insuficientemente controladas; 

 degradação das estruturas, e em especial dos apoios de vigas e asnas por eliminação e/ou 

redução da ventilação natural, necessária para impedir o aumento do teor de água das 

peças. 
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3.2.2.2. Anomalias em Edifícios Antigos  

 - Pavimentos de Madeira [1] 

Os pavimentos de madeira são, regra geral, os elementos que mais provas dão do uso que sofreram ao 

longo dos tempos. Por conseguinte, as suas anomalias mais comuns relacionam-se com o 

envelhecimento do próprio material, ao qual estão associados fenómenos de fluência e de desgaste 

superficial. Em consequência, verifica-se a perda de capacidade das principais características 

mecânicas, manifestando-se sob a forma de deformações excessivas das vigas de pavimento, 

agravadas por empenamentos e fissuras das mesmas.  

Contudo, importa salientar que as anomalias mais graves se prendem com a presença da água, seja 

qual for a sua natureza.   

A água das chuvas afecta principalmente a envolvente dos edifícios, infiltrando-se a partir dos 

elementos mais vulneráveis à sua presença - as caixilharias e as coberturas. Deste modo, a humidade 

de precipitação chega ao interior dos edifícios concentrando-se no seu contorno. Pela natureza destas 

infiltrações, as peças mais atingidas são, naturalmente, os apoios dos soalhos e os vigamentos dos 

pavimentos nas paredes resistentes de alvenaria, o que, em consequência, irá aumentar o teor de água 

das peças, fazendo reunir condições propícias ao aparecimento de fungos de podridão e insectos 

xilófagos.  

A partir do momento que a estrutura do vigamento é atacada por insectos xilófagos, o cenário torna-se 

preocupante pois, como já dito anteriormente, a presença desses agentes apenas será detectada numa 

fase adiantada do processo de degradação. As anomalias mais vulgares respeitantes a esta causa são, 

na generalidade, a redução da secção útil das peças, a destruição dos apoios, que por seu turno, origina 

a ocorrência de movimentos, deslocamentos verticais, rotações e vibrações dos pisos e as deformações 

acentuadas, com grandes flechas a meio vão. 

Segundo outro ponto de vista, no que se refere à presença de água nos pavimentos, relembra-se o facto 

das construções serem, na sua maioria, submetidas a obras de remodelação ao longo da sua vida útil, 

sendo praticamente uma constante nessas intervenções a instalação de redes de abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais. No entanto, é comum detectarem-se anomalias resultantes da 

desconsideração pelo comportamento da madeira quando esta se encontra exposta à água, em estado 

líquido ou gasoso. Destacam-se as seguintes patologias: apodrecimento da estrutura do pavimento, 

devido a fugas nas tubagens; desenvolvimento de fungos como consequência dos elevados teores de 

humidade do ambiente envolvente e de temperaturas moderadas; apodrecimento dos pavimentos, em 

resultado da humidade de construção, proveniente do assentamento de lajes, directamente sobre o 

pavimento, sem que fossem tomadas medidas de impermeabilização. 

 

A nível estrutural, as anomalias de maior magnitude relacionam-se com as alterações introduzidas nos 

pisos inferiores dos edifícios. Com o objectivo de ampliar os espaços, não raro eram demolidas 

paredes interiores com funções resistentes, sem que fossem tomadas medidas de reforço estrutural. Em 

consequência, os pavimentos deformavam, atingindo as flechas máximas no seguimento do apoio 

retirado. Tal, associado aos fenómenos naturais de fluência, acelerava o processo de rotura dos 

elementos estruturais.  

Outro erro crasso cometido neste tipo de intervenções era o da ampliação em altura dos edifícios sem 

que fossem verificadas, pelo menos, as condições de equilíbrio. Evidentemente que a introdução de 

cargas em estruturas que não estavam preparadas para as receber, podia acarretar danos irreversíveis 

para o normal funcionamento dos pavimentos, sobretudo nos elementos de apoio existentes na zona 
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central dos pisos inferiores, uma vez que se tratam dos elementos (para além das paredes de alvenaria) 

que recebem directamente esse incremento de carga. 

 

 
 

Fig.3.28 – Aspecto de tábua degradada (foto cedida 

pelo orientador) 

Fig.3.29 – Ataque de agentes xilófagos (foto cedida 

pelo orientador) 

  

Fig.3.30 – Ataque de agentes xilófagos (foto cedida 

pelo orientador) 

Fig.3.31 – Ataque de agentes xilófagos (foto cedida 

pelo orientador) 

 

- Coberturas [1][23] 

As coberturas são, devido à sua função, os elementos construtivos que apresentam anomalias mais 

graves, o que é de esperar uma vez que estas fazem parte da envolvente exterior e, como tal, estão 

expostas à acção de todos os agentes atmosféricos (chuva, variações de temperatura, vento). Alerte-se, 

ainda, que, dada a sua vulnerabilidade, aquelas deveriam ser alvo de manutenções e inspecções 

periódicas, prática que, em geral, não é devidamente aplicada. Associada esta constatação aos efeitos 

dos restantes agentes deterioradores, é acelerado o seu processo de degradação. Assim explicamos o 

facto de raramente se encontrarem estruturas sem intervenções prévias significativas de reparação. 

Relativamente à acção da água, percebe-se que, sendo toda a estrutura da cobertura em madeira, 

bastaria um elemento de revestimento partido (infiltrações em zonas correntes de cobertura por 

deficiência da própria estrutura) ou uma caleira entupida (infiltrações associadas ao mau 

funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais) para se estabelecerem condições de contacto 

da água com as peças de madeira. As infiltrações em zonas correntes poderão advir da ocorrência de 
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situações de origem fortuita (ex: quebra ou deslocação de telhas) ou da deformação natural das 

estruturas de madeira (efeito da fluência nos materiais), pois a estrutura principal, ao deformar, altera a 

forma das pendentes, devido aos movimentos de adaptação da estrutura secundária e do revestimento, 

o que provoca o desalinhamento das telhas (fig.3.32). Assim, as águas pluviais sujeitas à pressão do 

vento encontram um percurso desimpedido de entrada no interior da cobertura. Já no caso das 

infiltrações associadas ao mau funcionamento da rede de drenagem poderiam, da falta de manutenção, 

como o entupimento dos elementos de drenagem ou fugas nos tubos de queda, principalmente quando 

estes estão embebidos nas paredes ou integrados esteticamente como pilares, danificar não só a 

cobertura como os elementos adjacentes aos tubos. Em consequência, a entrada de água de forma 

contínua durante a estação de Inverno acaba por permitir que as fibras atinjam o seu ponto de 

saturação, pois os caudais de ventilação, por seu turno, também são fracos, facilitando o aparecimento 

de agentes xilófagos e as típicas patologias de perdas de secção, diminuição de resistência e maior 

capacidade de deformação, o que, conjuntamente com os fenómenos cíclicos de humidade e secagem, 

conduz à rotura das peças.  

No entanto, devemos salientar uma anomalia muito grave resultante do processo atrás descrito: o facto 

do apodrecimento da madeira afectar as ligações entre os componentes das asnas. Frequentemente, as 

zonas das ligações possuíam reentrâncias e encaixes onde se acumulava água, o que reunia condições 

para o início da degradação. Ora, se a rotura ocorresse na ligação de componentes vitais para a 

estabilidade da cobertura (como as pernas e a respectiva linha), o efeito de distribuição de esforços 

perdia-se, passando a ser a parede de alvenaria de apoio da asna a absorver os impulsos horizontais 

provenientes da cobertura. Uma vez que este elemento não era executado para receber esse tipo de 

acções, acaba por fendilhar segundo a direcção vertical. 

Em referência às anomalias provocadas por outros factores, destacam-se as elevadas deformações da 

estrutura, cujas causas poderão ter muitas origens. Por um lado, poderão relacionar-se com o 

incorrecto dimensionamento dos elementos (inércia insuficiente) ou com a colocação de madeira verde 

em obra, o que se poderá justificar pelo desconhecimento, na época, das propriedades reais de 

resistência e deformação dos materiais. Por outro lado, poderão estar associados aos efeitos naturais 

dos fenómenos de fluência, agravados pela acção dos agentes biológicos e atmosféricos.  

Em suma, as principais anomalias das coberturas dizem respeito a: deformações excessivas; 

infiltrações pela cobertura; falta de ventilação, ataque de agentes xilófagos; deficiências construtivas e 

estruturais (secções reduzidas, apoios de asnas desnivelados, entre outros); e a uma insuficiente 

protecção contra os agentes atmosféricos.  

  

Fig.3.32 – Deformação excessiva da estrutura da 

cobertura com desalinhamento das telhas 

Fig.3.33 – Pormenor de viga atacada por podridão 

branca (Foto cedida pelo Orientador) 
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Fig.3.34 – Fenda de secagem em viga da cobertura 

(Foto cedida pelo Orientador) 

Fig.3.35 – Exemplo de ataque de insectos xilófagos 

em entrega de barrote de cobertura [25] 

 

- Escadas [1] 

Como elementos interiores, as escadas não se encontram expostas à diversidade de agentes de 

degradação que os restantes elementos construtivos, sendo que as suas patologias mais frequentes já 

foram apresentadas no âmbito dos pavimentos e se relacionam com o facto de as escadas serem um 

elemento de zonas comuns, e portanto sujeitas a todas as acções correspondentes ao seu uso intensivo 

(abrasão, transporte de cargas elevadas (móveis), entre outras), originando gradualmente deformações, 

que se vêm a agravar com o efeito da fluência dos materiais. 

Embora a acção da água nestes elementos não apresente um grande relevo (em situações correntes e 

com manutenção adequada), poderão surgir algumas anomalias relacionadas com infiltrações, 

sobretudo quando as escadas se encontram junto às paredes de empena ou quando sobre estas existem 

clarabóias. Como sinais desta situação, as escadas exibem podridões localizadas nos degraus ou 

manifestações de humidade junto à referida parede (em geral de alvenaria). 

 

 

Fig.3.36 – Envelhecimento natural acelerado, provocado pela humidade ambiente elevada do local (fotos 

cedidas pelo orientador) 
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- Paredes Interiores [1] 

Nos edifícios antigos, as paredes interiores destinavam-se essencialmente à compartimentação, 

desempenhando simultaneamente um papel relevante no travamento global da estrutura do edifício. 

Contudo, muitos são os factores que contribuíam para a alteração desse papel, conferindo a esses 

elementos funções resistentes. Por isso, as anomalias mais graves presentes nestes elementos 

relacionam-se com as funções reais que estas paredes cumprem, uma vez que grande parte das paredes 

interiores era constituída por madeira (paredes de tabique), não estando preparadas para receber cargas 

elevadas.  

A alteração dessas funções podia ocorrer de forma natural ou por erros humanos. Casos exemplares da 

primeira situação eram os assentamentos diferenciais das fundações, os quais provocam a deformação 

dos pavimentos e a consequente fendilhação das paredes interiores (efeito cadeia), ficando estas 

sujeitas a esforços para os quais não foram originalmente dimensionadas. Relativamente ao segundo 

cenário, destacam-se as usuais alterações construtivas que os edifícios sofrem ao longo da sua vida 

útil. Muitas dessas intervenções pouco cuidadas, conduzem a um rearranjo ao nível da redistribuição 

de esforços, essencialmente quando são demolidos elementos de apoio dos pavimentos e estes passam 

a ser suportados por um número menor de paredes ou vigas principais. Tal faz aumentar a carga desses 

elementos ou, no pior dos casos, obriga a que estes encontrem apoio em elementos não preparados 

para esse fim, os quais nem sempre possuem continuidade entre pisos e transmitindo esforços 

directamente para o pavimento do piso inferior.  

Assim, as paredes interiores ficam sujeitas a um conjunto de anomalias características de elementos 

esbeltos como a encurvadura (instabilidade provocada pelo excesso de carga axial aplicada no topo da 

parede) e esmagamentos, detectáveis através da ocorrência de fendas e os empolamentos de reboco. 

Outras anomalias nestes elementos frequentemente registadas são as relacionadas com a presença de 

água (que atinge particularmente as zonas de ligação das paredes interiores com os elementos 

construtivos da envolvente exterior e locais atravessados por tubagens de abastecimento e drenagem 

de águas), com o próprio envelhecimento dos materiais e com as deformações devidas aos efeitos da 

fluência, que de um modo genérico, já foram esclarecidos a respeito das patologias em pavimentos, 

escadas e coberturas. 

 

  

Fig.3.37 – Fissuração da parede por deformação do 

pavimento (foto cedida pelo orientador) 

Fig.3.38 – Degradação acentuada do rodapé e de 

tabuado (foto cedida pelo orientador) 
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3.2.2.3. Síntese dos principais problemas e possíveis soluções 

Os quadros 3.4 a 3.8 resumem as principais anomalias, causas e soluções possíveis para a 

reabilitação de estruturas de madeira existentes. Foram produzidos com base em informação incluída 

nas referências [23], [1] e [16]. 

 

Quadro 3.4 – Principais Problemas, Causas e Soluções  - Secção Insufiente 

Anomalia Causas Possíveis Soluções Possíveis 

Secção Insuficiente - Ataque de agentes xilófagos 

no vão (acção da humidade); 

- Deficiente dimensionamento; 

- Aumento das cargas, por 

alteração da função resistente 

inicial; 

- Roturas parciais dos 

elementos; 

- Reforço de elementos de madeira por 

aumento de secção com novas peças de 

madeira (fig.3.39); 

- Reforço de elementos de madeira por 

aplicação de empalmes (fig.3.40); 

- Reforço com perfis e chapas metálicas 

(fig.3.41); 

 

Quadro 3.5 – Principais Problemas, Causas e Soluções – Deformações Excessivas 

Anomalia Causas Possíveis Soluções Possíveis 

Deformações 

Excessivas em 

elementos de 

pavimentos e 

coberturas 

- Cargas excessivas; 

- Secções insuficientes das 

peças de madeira (associado a 

todas as suas causas); 

- Efeito da fluência nos 

materiais;  

- Soluções apresentadas a propósito das 

secções insuficientes (fig:3.39 a 3.41); 

- Redução do vão dos pavimentos e 

coberturas (fig:3.42 - 3.43); 

- Reforço da capacidade resistente dos 

pavimentos (fig:3.44 - 3.45); 

 

Quadro 3.6 – Principais Problemas, Causas e Soluções – Degradação dos Apoios 

Anomalia Causas Possíveis Soluções Possíveis 

Degradações dos 

apoios de vigas de 

pavimentos e asnas 

- Podridão (ataque de agentes 

xilófagos) 

- Secções insuficientes das 

peças de madeira (associado a 

todas as suas causas); 

- Deficiente projecto de 

execução; 

- Reforço das peças por empalme lateral de 

chapas metálicas ou madeira sã (fig.3.46); 

- Injecção e resina epoxy para 

reconstituição das zonas deterioradas com 

peças metálicas ou materiais compósitos 

(fig:3.47 – 3.48); 

- Substituição do topo degradado dos 

elementos (fig:3.49 – 3.50); 
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Quadro 3.7 – Principais Problemas, Causas e Soluções – Fendas Longitudinais 

Anomalia Causas Possíveis Soluções Possíveis 

Fendas Longitudinais - Ciclos de humidade e secagem 

dos elementos de madeira; 

- Rotações, deformações; 

 

- Reforço com cintas metálicas em torno da 

peça (fig.3.51); 

- Preenchimento das fendas com resinas 

epóxy (fig.3.52); 

 

Quadro 3.8 – Principais Problemas, Causas e Soluções - Encurvadura 

Anomalia Causas Possíveis Soluções Possíveis 

Encurvadura - Esbelteza dos elementos; 

 

- Aumento da secção das peças (de acordo 

com a tabela 3.4) (fig:3.39 - 3.41); 
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Fig.3.39 – Reforço de elementos de madeira por aumento de secção com novas peças de madeira [23] 

 

 

 

Fig.3.40 – Reforço de elementos de madeira por aplicação de empalmes 

 

 

 

Fig.3.41 – Reforço com perfis e chapas metálicas [23] 
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Fig.3.42 – Redução do vão de coberturas 

 

 

 

 

Fig.3.43 – Redução do vão dos pavimentos por introdução de vigas na perpendicular aos vigamentos (a) e 

b) - adaptado de [1], c) e d) - [16]) 

 

 
 

 

Fig.3.44 – Reforço de resistência de pavimento com 

novas vigas de madeira (adaptado de [1]) 

Fig.3.45 – Reforço de resistência de pavimento com 

chapas ou perfis metálicos (adaptado de [1]) 

Viga adicional de 

reforço 

Viga adicional 

de reforço 

Vigas adicionais 

de reforço 

Chapas adicionais 

de reforço 

a) b) 

c) d) 
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Fig.3.46 – Reforço das peças por empalme lateral em pavimentos (adaptado de [1]) 

 

 

 

 

Fig.3.47 – Injecção e resina epoxy para reconstituição das zonas deterioradas (adaptado de [1]) 

 

Viga de Pavimento 

Peças de Reforço 

Zona destruída da viga 

Zona afectada da viga 

a) Antes b) Depois 

Madeira Deteriorada 

Madeira Destruída 

Madeira Sã 

Reforço dos furos com 

varões 
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a) b) 

  

c) d) 

Fig.3.48 – Injecção e resina epoxy para reconstituição das zonas deterioradas em coberturas (fig. Superior - [23], 

a), b),c) e d) – [50] 
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Fig.3.49 – Substituição do topo degradado dos elementos – Vigas de pavimento (adaptado de [1]) 

 

 

 

 

 

Fig.3.50 – Substituição do topo degradado dos elementos – Asnas (adaptado de [1]) 

 

 

 

 

 

Zona afectada da viga 

Zona destruída da viga 
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Fig.3.51 – Reforço com cintas metálicas em torno da peça – Asnas [16] 

 

 

Fig.3.52 – Preenchimento das fendas com resinas epóxy [23] 
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3.3. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

Ao contrário da construção nova, em que, uma vez definida a localização do imóvel, o essencial para 

que o projecto avance é o levantamento topográfico e respectiva prospecção geotécnica, numa 

intervenção de reabilitação o número de dados a recolher é muito mais elevado, isto porque é 

indispensável para a execução do projecto geral obter informações relativas à arquitectura do edifício, 

ao estado de conservação dos elementos, às características dos materiais de construção, entre outros. 

Em consequência, o processo de reabilitação de edifícios antigos adquire um aspecto mais complexo 

relativamente ao processo de construção de edifícios novos dado o volume de acções e informações 

que requer [9]. Por outro lado, a definição detalhada do processo construtivo de uma obra de 

reabilitação é quase impossível, devido à quantidade de factores externos que podem influenciar a 

ordem das operações. Como tal, em situações de reabilitação de edifícios, o mais correcto é apresentar 

um processo construtivo simples, determinado somente pelas suas etapas-chave, dentro das quais se 

estabelecem as tarefas mais significativas sem uma ordem de execução previamente definida. 

Perante os factores atrás expostos, é essencial que se estabeleçam metodologias de reabilitação 

cuidadas e desenvolvidas de uma forma coerente, com vista a atingir o cumprimento das exigências de 

conforto (acústico, térmico), durabilidade, segurança e economia. Genericamente, uma intervenção de 

reabilitação pode ser definida de acordo com o fluxograma seguinte: 

 

 

Fig.3.53 – Fluxograma relativo à metodologia de intervenção [30], [18] 
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3.3.1. DESCRIÇÃO GERAL 

 Fase 1: Estudos prévios de reconhecimento 

A fase de estudos prévios engloba todas as actividades de reconhecimento do edifício, desde a recolha 

de informação disponível até ao diagnóstico das patologias existentes, subdividindo-se nos seguintes 

campos de trabalho: 

 recolha de informação (localização, proprietários, estado fiscal, enquadramento histórico, 

etc.); 

 levantamentos e inspecção; 

 diagnóstico do estado de conservação dos componentes; 

 decisão sobre o nível de intervenção. 
 

A recolha de informação consiste na pesquisa de todos os dados relativos à construção a reabilitar, os 

quais devem ser suficientes para enquadrar o edifício, tanto no passado como no presente. O objectivo 

desta recolha prende-se, na verdade, com o conhecimento do edifício, com a percepção do tipo de 

mutações que sofreu com a passagem do tempo e com as causas de tais alterações. Contudo, não é de 

estranhar a ausência de informações ou, caso existam, o seu elevado grau de ambiguidade, o que pode 

constituir uma das muitas dificuldades a que todo o processo está sujeito.  

Os processos de levantamento e de inspecção são executados com o objectivo de, por um lado, 

confirmar a fiabilidade da informação disponível e de, por outro lado, renovar essa mesma informação 

face ao que actualmente existe na respectiva construção. O tipo de levantamentos a efectuar é 

influenciado pelo projecto e varia de acordo com a natureza da informação que se pretende obter, 

sendo que, numa intervenção de reabilitação os levantamentos necessários passam, geralmente, pela 

arquitectura, pela estrutura, pelas fundações e pelas infra-estruturas (rede eléctrica, rede de 

abastecimento e saneamento, etc.). 

O levantamento da arquitectura destina-se à definição geométrica da construção, evidenciando todos 

os elementos existentes, quer originais, quer de construção posterior. O levantamento deve incluir 

elementos gráficos em suporte digital (plantas, alçados, cortes), sobre os quais se desenvolverão, 

posteriormente, todos os estudos necessários para a evolução do projecto; e a caracterização 

morfológica do edifício, corrigindo as disparidades entre os dados documentados e os dados 

recolhidos [8]. 

Já o levantamento da estrutura, realizado com apoio no levantamento arquitectónico, visa a 

identificação e caracterização dos diversos elementos estruturais no que se refere à sua composição, ao 

seu funcionamento e à sua capacidade resistente. Em resultado, são adquiridos dados relativos à 

posição de elementos, à disposição de vigamentos, às dimensões de componentes, ao espaçamento 

entre vigas, entre outros. O resultado do trabalho materializa-se em plantas e cortes estruturais 

representativos do existente [8]. 

Dada a inacessibilidade das fundações, o levantamento das mesmas só é possível através de poços de 

inspecção ou de sondagens por furação. São preferíveis, mediante as condições físicas disponíveis, os 

poços de inspecção, uma vez que se estabelece o contacto visual directo com a fundação. Tal permite 

identificar a natureza e as características dos materiais constituintes do elemento e do próprio solo, 

observar o respectivo estado de conservação, definir com maior rigor a geometria e, se necessário, 

recolher amostras [1] [9]. 
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Por fim, o levantamento de infra-estruturas pretende complementar a base de dados obtida através dos 

levantamentos anteriores. O objectivo é delinear, sobre as plantas de arquitectura, as redes de infra-

estruturas que poderão estar na origem de partes das anomalias presentes nos elementos construtivos. 

Note-se que as operações de levantamento só por si não serão suficientes para caracterizar o edifício e 

o estado de conservação em que se encontra. É necessário proceder a um conjunto complementar de 

observações e exames (inspecção), com vista a garantir o seu reconhecimento [9]. O processo de 

inspecção, na prática, funciona como um levantamento, mas, neste caso, de anomalias. De facto, 

levantamentos e inspecções são operações indissociáveis, pois durante uma operação de 

reconhecimento de elementos (levantamento) também se inspecciona, e vice-versa. No entanto, por 

uma questão de terminologia, associa-se em geral o termo inspecção ao acto de identificar e 

caracterizar as principais anomalias presentes no edifício e as correspondentes causas. 

A minuciosidade da inspecção é ditada pelo grau de rigor que a natureza da intervenção exige. 

Dependendo dos casos, o modo mais comum de efectuar a inspecção é visualmente, recorrendo ao 

auxílio de ensaios de carácter não destrutivo ou pouco intrusivo. Se, no entanto, se mostrar imperativo 

efectuar uma inspecção pormenorizada, a precisão das observações deverá ser maximizada com a 

utilização de aparelhagem apropriada e a recolha criteriosa de amostras para ensaios laboratoriais. No 

processo de levantamento das anomalias, todos os elementos construtivos (paredes resistentes, 

pavimentos, escadas, cobertura e fundações, se acessíveis) devem ser identificados e avaliados, 

descrevendo correctamente a natureza das patologias neles detectadas (como assentamentos 

diferenciais, manchas de humidade, destacamento de materiais, etc), e registando-as sob a forma de 

fotografias e esquemas [8]. 

Identificadas as anomalias, procede-se ao diagnóstico das mesmas, com o propósito de avaliar 

correctamente a importância e a extensão das degradações existentes, determinar as origens das 

mesmas e verificar qual o estado de conservação dos diversos componentes e do próprio edifício. Em 

resultado, adquirem-se os dados necessários para a definição de soluções correctivas e para a decisão 

do nível de intervenção que será necessário adoptar [9]. 

Uma vez apresentada a fase inicial do processo, que, por certo, será a que mais activamente contribui 

para o êxito final da intervenção de reabilitação, torna-se imperativo salientar que a presente fase 

deverá ser executada com todo o critério e rigor. Os trabalhos, por conseguinte, deverão ser efectuados 

por pessoal qualificado, com conhecimento em tecnologias e métodos de construção de edifícios 

antigos. Também as decisões deverão ser tomadas tendo em conta a contribuição de todas as 

especialidades envolvidas [18]. 

 

Fase 2: Projecto de reabilitação 

A fase de projecto apoia-se, por um lado, no programa definido pela parte promotora da obra e, por 

outro, na informação adquirida na fase inicial, procurando corrigir as insuficiências de desempenho 

que o edifício apresenta face às actualmente exigidas (durabilidade, economia, segurança, etc.). Em 

termos gerais, o projecto de reabilitação consiste na concepção, na verificação e na pormenorização de 

um conjunto de alterações a aplicar no edifício, o que representa o programa preliminar definido pelo 

promotor. De modo a obter um projecto que suscite o mínimo de dúvidas na fase de execução dos 

trabalhos, é fundamental que, no decorrer da concepção do projecto, se especifiquem detalhadamente 

os trabalhos de reabilitação e se avaliem as implicações das alterações arquitectónicas. Deste modo, 

poderão ser antecipados os problemas que daí poderão advir. O projecto geral de reabilitação deve 

assim, reproduzir o mais fielmente possível as necessidades do programa, tendo em conta que todos os 

aspectos de ordem construtiva, regulamentar e económica têm de ser cumpridos [9] [18].  
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Fase 3: Execução dos trabalhos 

A fase de obra é, de todas as etapas, aquela em que mais se sentem os desvios em relação ao 

previamente definido, pelo que deverão ser desenvolvidos planos de controlo e planeamento, com o 

objectivo de os reduzir ao mínimo possível. No entanto, deve ainda ser assegurado por parte da equipa 

projectista, o acompanhamento da obra, pois a necessidade de realizar novos levantamentos, novo 

diagnóstico e novas soluções pode surgir em qualquer momento da obra [40].  

 

Fase 4: Manutenção e exploração 

Após a conclusão da obra, é útil que se efectuem planos cuidados de manutenção e monitorização da 

degradação do edifício, dando principal atenção às zonas críticas, para as quais deverão ser previstas 

intervenções cíclicas de inspecção. A manutenção é, na prática, a aplicação de um conjunto de 

operações (como limpezas, pinturas, inspecções e pequenas reparações) que visa manter em bom 

funcionamento a edificação e todos os seus elementos construtivos [1]. A documentação exaustiva de 

todas as medidas aplicadas ao edifício irá permitir que, em intervenções futuras, se tenha acesso a 

documentação fidedigna relativa ao existente, sendo possível adoptar soluções compatíveis com as 

soluções actuais [40].  

 

3.3.2. FASE INICIAL APLICADA ÀS ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Como dito anteriormente, as fases correspondentes aos levantamentos e inspecção são cruciais para o 

êxito de uma intervenção de reabilitação. Uma vez realizadas com rigor, conduzem a soluções mais 

ponderadas e viáveis, eliminando-se as mais desadequadas. Sendo a maioria dos elementos 

construtivos dos edifícios antigos construídos em madeira, considera-se relevante destacar de que 

modo a fase inicial de reconhecimento actua sobre as estruturas de madeira. 

 

3.3.2.1. Materiais Auxiliares de levantamento e inspecção 

Os trabalhos de levantamento e inspecção podem ser facilitados com o auxílio de dispositivos que 

potenciem as capacidades humanas, dado que nem sempre existe acesso visual directo sobre as 

estruturas de madeira ou sobre a constituição dos elementos construtivos. A seguir, apresentamos 

alguns dos dispositivos que poderão auxiliar esses trabalhos de uma forma não destrutiva (Quadro 3.9 

e 3.10) 

Quadro 3.9 – Lista de Auxiliares de Inspecção e Diagnóstico - Madeira [8] 

Designação Utilização 

Martelo de borracha - Avaliação expedita da resistência e estado da madeira 

Folhas de lixa  - Identificação das espécies de madeira  

Chave de fendas, furador, formão - Detecção de zonas deterioradas 

Régua ou fita métrica - Avaliação da profundidade de fendas 

Equipamento de detecção de heterogeneidades dos 

elementos construtivos (Registograph) 

- Detecção de deteriorações em elementos de madeira 

por sondagem reduzidamente intrusiva.  
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Quadro 3.10 – Lista de Auxiliares de Inspecção e Diagnóstico de Uso Comum [8] 

Designação Utilização 

Medidor de humidade - Detecção de humidade 

- Levantamento expedito da distribuição do teor de 

humidade nos diversos elementos construtivos 

Distanciómetro ou fita métrica - Execução de medições e levantamentos expeditos  

Decímetro ou pequena escala - Medição de pormenores 

- Obtenção de fotografias com escala 

Haste boroscópica, videoscópio - Inspecção visual de zonas de difícil acesso 

Bloco de apontamentos - Registo de informação básica relevante na visita à 

obra 

Máquina fotográfica - Obtenção de fotografias 

Nível de pedreiro - Detecção de desníveis e inclinações 

 

3.3.2.2. Trabalhos de Levantamento e Inspecção das Estruturas de Madeira 

Uma vez que os dados obtidos nos levantamentos e na inspecção se complementam, não se fará 

distinção entre ambas as tarefas por serem, como salientado atrás, indissociáveis. De facto, os 

trabalhos mais relevantes no contexto das estruturas de madeira são os levantamentos da estrutura e 

das anomalias (inspecção), através dos quais se caracterizarão os elementos estruturais da construção 

relativamente à geometria, à constituição e à capacidade resistente, como já mencionado. Os 

levantamentos são efectuados com base no levantamento geométrico de arquitectura e devem abranger 

todos os elementos estruturais que, por sua vez, se poderão agrupar em:  

 pavimentos; 

 paredes; 

 cobertura; 

 escadas. 
 

No caso dos pavimentos, uma das primeiras notas a tomar é a da direcção dos soalhos, pois daí é 

possível intuir que os vigamentos terão de se encontrar na perpendicular para constituírem apoio às 

tábuas. O passo seguinte (difícil, por vezes, dada a inacessibilidade visual) é a observação directa da 

estrutura do pavimento, da qual se deverão identificar e registar os seguintes dados: a espécie da 

madeira dos vigamentos; o espaçamento dos barrotes; as dimensões destes; os elementos secundários 

(tarugos, tirantes, etc). Se a construção permitir, é preferível que a inspecção à estrutura dos 

pavimentos seja realizada pelo tecto - e não desmontando o soalho, de modo a afectar o menos 

possível a funcionalidade dos pavimentos.  

É, ainda, necessário identificar com rigor se o vigamento existe em um ou dois níveis sobrepostos, 

sendo para isso fundamental a verificação geométrica cuidada da espessura dos pavimentos e dos seus 

eventuais dois níveis. 
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Inspeccionada a estrutura do pavimento, deverá ser avaliado o seu estado de conservação, de modo a 

decidir, face ao programa, qual o nível de intervenção que terá de ser aplicado aos pavimentos. 

Obtidos os referidos dados, está reunida a informação mínima para que, em gabinete, se executem as 

plantas estruturais dos pavimentos, complementadas com desenhos de pormenor e cortes construtivos 

[1]. 

As paredes, por sua vez, são um dos elementos mais complexos de inspeccionar, na medida em que 

não é clara a função que desempenham (estrutural ou de compartimentação) e a sua constituição não é 

visível. No caso de existirem destacamentos localizados de reboco, a constituição das paredes deixa de 

ser uma incógnita, mas, caso contrário, terão de se realizar pequenas janelas de inspecção, o que 

implica a remoção parcial do revestimento de parede. Sempre que esta for a solução, deverão 

seleccionar-se locais da parede com anomalias que, por natureza, já implicassem a demolição local do 

reboco, de modo a conservar ao máximo os elementos construtivos com um razoável estado de 

conservação [1]. Existem, contudo, outras técnicas não destrutivas de inspecção (como a utilização de 

equipamentos de termografia) mas que nem sempre são de fácil acesso para a equipa de inspecção.  

Relativamente à determinação da função que as paredes desempenham, o método rigoroso seria o do 

desmonte das tábuas de soalho do pavimento que lhe está imediatamente acima, para, desta forma, 

perceber que paredes constituem apoio aos vigamentos. Quando tal não é possível, com base nos 

levantamentos geométricos anteriores, terão de se induzir quais os vigamentos que poderão estar 

apoiados em determinadas paredes, conferindo-lhe funções estruturais.  

A cobertura, dadas as solicitações a que está sujeita, é, regra geral, o elemento mais degradado do 

edifício, requerendo atenção redobrada na execução dos trabalhos de levantamento e inspecção. Tendo 

por base o levantamento geométrico da arquitectura, o processo de reconhecimento da cobertura deve 

iniciar-se pela medição da inclinação das pendentes e da deformação dos diversos componentes da 

estrutura principal e secundária. Sendo o objectivo o de avaliar o estado de conservação da cobertura, 

é útil desenhar esquemas das asnas e numerar os respectivos componentes, para que seja mais fácil 

registar as características das peças (dimensões, espécie de madeira, etc) e hierarquizar as anomalias 

presentes nas mesmas.  

Por fim, o revestimento deve ser alvo de uma análise cuidada, pois grande parte das anomalias 

presentes nas estruturas principal e secundária da cobertura deve-se a problemas no revestimento. Daí 

se aconselhar a inspecção (cuidadosa) dos elementos de drenagem das águas pluviais e o estado de 

conservação do revestimento (ex: telhas partidas) [1]. 

Nos trabalhos de levantamento e inspecção de escadas, o grande desafio é decifrar o seu modo de 

funcionamento. O primeiro aspecto a ter em conta é o tipo de escada (circular, helicoidal, de lanço, 

etc), uma vez que, em função disso, terá uma organização própria dos componentes estruturais. 

Contudo, na maior parte dos casos, a estrutura está encoberta pelo revestimento, sendo necessário abrir 

janelas de inspecção para esclarecer a organização os elementos e para verificar o estado físico dos 

diferentes componentes. Em geral, justifica-se remover integralmente o revestimento estucado inferior 

sempre que este não apresente valor patrimonial significativo. 
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4 
INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

 

4.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
1
  

“Uma cidade é sempre um corpo construído e organizado.”  

“Assim acontece com Viseu.” 

Alberto Correia  

 

Viseu preserva o arranjo urbano que lhe foi conferido há séculos atrás, evidenciando um arranjo 

baseado numa malha muito densa, apertada e orgânica, repleta de assimetrias, desníveis e múltiplas 

sobreposições. 

   

Fig. 4.1 – “Planalto de Viseu” em diferentes épocas [42][43] 

 

A cidade encontra-se numa posição quase central em relação ao distrito, posicionando-se no designado 

“Planalto de Viseu”, onde se erguem a Sé e a Igreja da Misericórdia. Adjacente ao adro encontra-se a 

Praça D. Duarte que, durante longos séculos, foi o coração e o centro comercial da cidade. Conforme 

escrito no Livro dos Acordos (1534), “ ali se aglutinavam todas as actividades, incluindo o 

antiquíssimo mercado das primeiras terças-feiras de cada mês”.  

A referida praça, inserida em pleno centro histórico, já não apresenta a proeminência que teve em 

tempos, mas transparece em cada esquina um pouco da sua história. Foi da pequena e irregular Praça 

do Concelho, como designada nos documentos mais antigos disponíveis para consulta, que irradiou a 

população visiense para todos os quadrantes da cidade, expandindo-a. No entanto, era naquele ponto 

que se continuavam a realizar os eventos importantes do município, onde toda a população se cruzava 

                                                     
1
 Referências Bibliográficas : [22][21][35][10] 
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entre si, desde fidalgos a mendigos, para tomar conhecimento das novas ordens da Corte, das 

convocatórias para a guerra, dos pregões, dos arrendamentos da sisa, etc.  

Os Paços do Concelho, instalados no edifício do pintor Almeida e Silva (entre as Ruas de Augusta da 

Cruz e de D. Duarte), conferiam ao local a nobreza e a seriedade que mais nenhum espaço continha 

naquela cidade. No centro da praça, erguia-se um pelourinho, símbolo da autonomia e da liberdade 

municipal. Contudo, em 1796, os Paços do Concelho foram quase devastados por um incêndio. No 

entanto, as obras de recuperação a que foram submetidos conseguiriam manter o seu local até 1877. 

Com a mudança definitiva de instalações dos Paços dos Concelho, em 1886, e com o início do 

funcionamento, em 1979, do mercado da Rua Formosa (Praça 2 de Maio, designada entre os populares 

por Praça Nova), a vida visiense deixou de estar concentrada nos Paços do Concelho e no largo da Sé. 

Gradualmente a designação do local por Praça do Concelho foi perdendo o significado, passando 

simplesmente a intitular-se Praça Velha. 

No ano de 1916, o pelourinho da Praça Velha deu lugar ao busto de Camões, começando uma nova 

etapa da história daquele local. Todas as terças-feiras de cada mês, a praça encarnava um colorido 

quadro cheio de movimento. A feira semanal estendia-se desde a Rua Formosa até à Praça de 

Camões, como começou a ser designada, levando até à cidade grande parte da população das aldeias 

dos arredores. Já em 1955, instalou-se a polémica entre os populares, aquando da substituição do busto 

do poeta pela estátua do Rei D. Duarte. A Praça perde, uma vez mais, o sentido da denominação pela 

qual era conhecida. A partir desta altura, a antiga Praça do Concelho passou definitivamente de centro 

da vida citadina a velho e modesto recanto. 

   

a) Praça do Concelho (séc. XIX) [44] b) Praça de Camões (séc. XX) [42] c) Praça D. Duarte (séc. XXI) 

Fig. 4.2 – Diferentes épocas da Praça 

 

Felizmente, os receios da população concernentes ao desrespeito pela velha Praça não se 

concretizaram. Nos últimos anos, Viseu tem-se esforçado mais e mais por avivar e preservar o 

património que possui. A actual Praça D. Duarte é um exemplo dessa preocupação: em 1992, foi 

distinguida com um Prémio da União Europeia, o da Salvaguarda do Património Arquitectónico 

Europeu.  

 

4.1.1. ESTUDO DE CASO 

Datado do século XVIII, o edifício em estudo partilha com a Praça grande parte da sua história. 

Situado em frente aos antigos Paços do Concelho, foi testemunhando as sucessivas mutações do local. 

Completamente enquadrado no espaço e nas actividades desenvolvidas na Praça, o edifício construído, 

inicialmente apenas para habitação acabou por se adaptar ao movimento comercial do local.  
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Em inícios do século XX, deflagrou um incêndio numa das cozinhas do edifício (tanto quanto se 

sabe
2
), que obrigou à quase total reconstrução da construção. Interiormente, esta foi toda refeita, mas 

crê-se (com base num desenho do pintor Almeida e Silva, realizado a partir de sua casa), que o seu 

alçado não foi significativamente alterado: registaram-se apenas mudanças ao nível da cobertura que, 

possivelmente, abandonou uma configuração em duas águas e deu lugar à construção de uma trapeira 

centrada no alçado. Tal implicou certamente que o pé direito do 3º piso fosse aumentado e nova 

cobertura fosse desenhada, mas sem consequências relativas à descaracterização do edifício e da 

própria praça.  

Volvidos quase 100 anos desde o referido acontecimento, verificamos que o edifício mantém os traços 

que o caracterizam, embora com inegáveis marcas da passagem do tempo. No piso térreo ainda se 

desenvolve a actividade comercial, o que só é possível graças ao recente restauro do pequeno espaço. 

Nos pisos superiores, apenas habita a necessidade de conservar e recuperar o edifício. 

  

a) Início do século XX 

(foto cedida por Foto Germano) 

b) Início do século XXI 

Fig. 4.3 – Edifício em estudo 

 

4.2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

As marcas da degradação presentes no edifício são cada vez mais claras, apelando à necessidade da 

tomada de medidas no sentido de as evitar ou retardar. A proposta lançada para o edifício consiste na 

alteração do uso habitacional nos três pisos superiores para uso de actividade terciária, (concretamente 

hotelaria), mantendo o comércio ao nível do rés-do-chão. Pretende-se, com a edificação, responder aos 

requisitos do mercado do turismo e dotar a cidade de um empreendimento de 4 estrelas (segundo 

memória descritiva e justificativa do projecto de arquitectura), consagrando-o como uma alternativa de 

estadia aos visitantes da zona histórica. 

O acesso à albergaria será garantido pelo lado da Rua Augusta da Cruz, actual acesso às habitações. 

Para o rés-do-chão, está prevista uma sala de recepção aos utentes da albergaria, precedida de uma 

zona de atendimento/recepção. Um elevador, complementado pela escadaria já existente, irá garantir o 

acesso a todos os pisos. O volume das traseiras apresentará uma instalação sanitária de apoio à 

recepção, instalações sanitárias do pessoal, um compartimento para tratamento de roupas, arrumos e 

uma escada de serviço exterior.  

                                                     
2
 Segundo recente testemunho do proprietário do edifício. 
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Fig. 4.4 –  Planta da proposta de arquitectura do R/C 

 

O piso 1 será composto por três apartamentos: dois T1-kit constituídos por quarto, sala, cozinha 

kitchenette e instalação sanitária; e um T0-kit constituído por quarto/sala, cozinha kitchenette e 

instalação sanitária devidamente equipada para pessoas com deficiências motoras. 

 
Fig. 4.5 – Planta da proposta de arquitectura do 1º piso 

 

O piso 2 será composto por quatro apartamentos: dois T1-kit e dois T0-kit, semelhantes aos 

apartamentos do piso 1 (sem adaptação para pessoas com deficiências motoras).  
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Fig. 4.6 – Planta da proposta de arquitectura do 2º piso 

 

O piso 3 será, igualmente, composto por quatro apartamentos: dois T1-kit e dois T0-kit, idênticos aos 

apartamentos dos pisos anteriores. Em relação aos outros pisos, exibe uma única característica 

diferente, a da existência de varandas no contorno do andar. (As plantas da solução de arquitectura 

proposta para a reabilitação do prédio estão disponíveis à escala 1:100 no Anexo 1). 

 

Fig. 4.7 – Planta da proposta de arquitectura do 3º piso 
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4.3. RECONHECIMENTO ESPACIAL DO EDIFÍCIO  

4.3.1. INTERACÇÃO COM A CIDADE 

O edifício em estudo será alvo de trabalhos de recuperação, conservação e alteração. 

Consequentemente, o contacto físico com o mesmo é essencial, não apenas para entender o seu 

funcionamento enquanto estrutura, mas também para entender o funcionamento deste com a própria 

envolvente (Fig.4.8).  

 

Fig. 4.8 – Vista geral sobre o centro histórico de Viseu [22]  

 

No que se refere à interacção do edifício com a cidade, há a salientar o facto do mesmo se inserir em 

pleno centro histórico, mais concretamente no contorno da Praça D. Duarte. A sua mais-valia é a 

privilegiada vista que proporciona sobre o espaço urbano, nomeadamente sobre a Rua do Comércio, 

para a qual este funciona como um ponto de fuga, e, simultaneamente, como um chamariz para o 

centro histórico, (Fig.4.9- Fig.4.11). A praça é rodeada de edifícios dos séculos XVIII e XIX, 

possuindo, à semelhança do edifício em estudo, comércio ao nível do rés-do-chão e habitação nos 

pisos superiores. Relativamente à traça arquitectónica, é interessante verificar que também a maior 

parte dos edifícios envolventes apresenta varandas nos últimos pisos (com gradeamento de ferro), 

cantarias cuidadas em granito da região em torno das janelas e portas e janelas com quadrículas e 

caixilharia de madeira pintada. 
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Fig. 4.9 – Vista da Rua do Comércio 

sobre o edifício em estudo 

Fig. 4.10 – Vista da entrada da Praça 

D. Duarte 

Fig. 4.11 – Vista sobre a Praça D. 

Duarte 

 

Dada a centralidade da praça onde se inscreve o edifício, os acessos são facilmente garantidos, 

tomando maior destaque a Rua do Comércio, pela sua maior dimensão face às restantes ruas que 

culminam na referida praça. Como é possível verificar na imagem seguinte (Fig.4.12), correspondente 

ao extracto do mapa mais antigo da cidade de Viseu (mas com data desconhecida), a cidade já possuía 

o arranjo urbano dos dias de hoje. Portanto, se a zona onde se pretende intervir manteve a 

configuração espacial original e as actividades que sempre desenvolveu, pode-se afirmar que os 

acessos estão garantidos. Contudo, cabe à equipa projectista encontrar o melhor local para 

estacionamento dos veículos dos utentes da albergaria, sem que tal prejudique a integridade da zona 

histórica. 

 

 

Fig. 4.12 –  Mapa da Cidade de Viseu [21], destaque da Praça D. Duarte (Antiga Praça de Camões)  

 ( Edifício em Estudo)  
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4.3.2. RECONHECIMENTO EXTERIOR DO EDIFÍCIO 

Um aspecto a registar neste edifício é o facto do mesmo ser em gaveto, estabelecendo o cruzamento da 

Rua Augusta da Cruz com a Rua de Grão Vasco, o que lhe confere duas fachadas: uma voltada para a 

Rua Augusta da Cruz (Fig.4.13); e outra de menor dimensão sobre a Praça D. Duarte (Fig.4.14). 

Através dos alçados, verifica-se que o edifício em estudo é constituído por rés-do-chão e outros 3 

pisos. O último é o de menor dimensão, surgido pelo aproveitamento do forro da cobertura para a 

construção de mais um piso habitável, ganhando pé direito na zona central com a realização de uma 

trapeira de maiores dimensões (Fig.4.15). 

  

Fig. 4.13 – Alçado (Rua Augusta da Cruz) Fig. 4.14 – Alçado (Praça D. Duarte) 

 

Fig. 4.15 – Vista da Trapeira  

 

Apesar das muitas alterações que o edifício sofreu ao longo dos tempos (com destaque para a sua 

reconstrução após o incêndio de que foi alvo, no início do séc. XX), a forma actual do prédio em 

estudo mantêm-se intacta há cerca de um século (Fig.4.16 – Fig.4.18). Por isso mesmo, serão 

desprezados, para efeitos de reconhecimento tridimensional, o seu desenho original, do qual apenas 

existe uma imagem do pintor Almeida e Silva (Fig.4.16). Com base nesta, verifica-se que 

originalmente a cobertura possuía, pelo menos em parte do seu perímetro, uma varanda, uma vez que é 

visível até ao cunhal o gradeamento que hoje apenas se avista no varandim do 3º piso. 
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Fig. 4.16 – Século XIX (desenho do 

pintor Almeida e Silva) 

Fig. 4.17 – Século XX (Foto cedida 

por Foto Germano) 

Fig. 4.18 – Século XXI 

 

4.3.3. RECONHECIMENTO INTERIOR DO EDIFÍCIO  

O edifício de finais do século XVIII foi projectado originalmente para habitação unifamiliar de família 

de boas posses. No entanto, a partir de determinado momento, passou a ser ocupado por duas famílias, 

adaptando-se um fogo no 1º piso para aluguer e outro nos restantes pisos (2º e 3º). Tal intervenção 

implicou que, ao nível do 1º andar, a caixa de escadas fosse totalmente encerrada, para garantia de 

privacidade do piso a alugar. A referida acção implicou a construção de novas paredes, a demolição de 

alguns degraus originais e ainda a construção de outros novos, para que fosse possível estabelecer a 

continuidade da escada entre o 1º e o 2º piso (Fig.4.19 – Fig.4.20). 

  

Fig. 4.19 – Configuração da caixa de escadas vista do 

patamar do piso 2, que se deduz ser semelhante à 

configuração existente no piso 1 antes do seu 

encerramento 

Fig. 4.20 – Encerramento da caixa de escadas do 1º 

piso 

 

Analisando o interior do edifício, confirma-se que este é composto por dois volumes principais: um 

correspondente às duas fachadas; e outro correspondente ao pátio interior e cozinhas, mas sem 

contacto com o espaço público (Fig.4.21). O primeiro volume, totalmente construído em madeira, foi 

idealizado para compartimentos de estar (salas e quartos), mantendo um estado de conservação 

aceitável. Por seu turno, o segundo, devido à maior área de exposição ao exterior (através de 

envidraçados) e simultaneamente, devido à menor qualidade de construção, encontra-se num estado de 

degradação muito elevado. Como tal, está a prevista a sua demolição e a sua posterior reconstrução 
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com materiais de construção actuais (solução de betão armado). Uma vez que este corpo não será alvo 

de restauro e, portanto, não enquadrado no âmbito deste trabalho, não foi tido em consideração no 

plano de inspecção. 

 

Fig. 4.21 – Planta esquemática do edifício em estudo 

 

   

a) Cozinha  b) Cozinha  c) Saguão  

Fig. 4.22 – Volume interior do edifício 

 

4.4. INSPECÇÃO VISUAL 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL  

A nível estrutural, o edifício exibe quatro paredes resistentes de alvenaria de granito da região, 

correspondendo duas delas às respectivas fachadas (Rua Augusta da Cruz e Praça D. Duarte) e as 

restantes às paredes de empena com os edifícios adjacentes. A espessura destes elementos não varia 

significativamente, rondando os 85 cm até ao 2º piso, sendo que no 3º apresenta paredes exteriores 

mais esbeltas, dado que a execução deste andar é posterior à construção do edifício. Existem ainda, no 

rés-do-chão, duas paredes de granito interiores com função resistente, tendo como principal papel 

possibilitar o assentamento da estrutura do pavimento do piso superior. As restantes paredes interiores 

são de tabique, com uma espessura de cerca de 15 cm, e estrutura interior de pranchões de madeira e 

Volume Exterior 

Volume Interior 
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ripado pregado, para aplicação de estuque. Apesar de originalmente estes elementos exercerem 

funções de mera compartimentação, acredita-se que actualmente desempenham funções resistentes, 

devido às deformações gerais de todas as estruturas que sobre elas assentam. 

Os pavimentos acima do rés-do-chão são de madeira, pelo que são, em princípio, constituídos por 

vigamentos, tarugos e soalho. Os tectos, por sua vez, são estucados sobre fasquio de madeira, com 

ornamentação nos compartimentos principais. Em consequência, não é possível definir com rigor qual 

será a disposição correcta das vigas de suporte nem as suas secções, pois o acesso a estes elementos 

está interdito superiormente pelo soalho de madeira e inferiormente pelo tecto estucado. 

  

Fig. 4.23 – Aspecto geral dos pavimentos Fig. 4.24 – Aspecto geral dos tectos estucados com 

ornamentação 

 

As escadas são de madeira com forma helicoidal, com apenas um lanço junto à parede de alvenaria. 

As pernas de sustentação da estrutura das escadas devem encontrar apoio em paredes de tabique 

perpendiculares ao lanço do piso inferior. Mais uma vez, não é possível definir concretamente a 

disposição da estrutura (pernas, cadeias) deste elemento, pois, inferiormente, o lanço de escadas tem 

acabamento em estuque aplicado sobre fasquio. As guardas das escadas são constituídas por um 

corrimão de madeira simples apoiado em balaústres, também de madeira. 

  

Fig. 4.25 – Vista geral das escadas Fig. 4.26 – Vista geral das escadas 
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Sobre a escada do prédio observa-se uma clarabóia do tipo plana, de forma hexagonal, cuja função é 

melhorar a luminosidade da caixa de escadas. A clarabóia é revestida lateralmente em estuque e 

superiormente por telhas de vidro, assentes sobre uma estrutura de madeira. 

 

Fig. 4.27 – Vista geral da clarabóia  

 

No que se refere à cobertura, verifica-se, com base na imagem seguinte (Fig.4.28), que esta não 

apresenta uma configuração regular. Tal deve-se à construção da trapeira que obrigou a que a forma 

original do telhado se adaptasse ao novo elemento. Estruturalmente, a cobertura encontra apoio em 

asnas e nos restantes elementos das estruturas principal e secundária (madres, ripas, varas, etc.), 

Todavia, o projecto de arquitectura prevê as suas demolição e substituição por estrutura metálica, pelo 

que não será dado grande relevo às anomalias relacionadas com o seu estado de conservação actual. A 

imagem seguinte data da década de 40 do século passado, mas permanece actual porque, desde então, 

a cobertura mantém, assim como todo o edifício, a mesma configuração exterior. 

 

Fig. 4.28 – Fotografia aérea sobre o Centro Histórico de 

Viseu [33] 

Os vãos do edifício são constituídos por caixilharias e portadas de madeira. As janelas possuem um 

sistema de ferragens de duas folhas de abrir e folha superior fixa, de forma a permitir a ventilação e a 

iluminação do espaço interior. O vidro, de acordo com a disponibilidade do mercado da época, é 



Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios Antigos – Estudo de Caso 
 

67 

simples, sem qualquer tipo de tratamento. As portas, à semelhança das janelas, são em madeira maciça 

e ornamentadas com pinturas, reproduzindo a textura original da madeira. 

   

Fig. 4.29 – Aspecto geral das 

caixilharias 

Fig. 4.30 – Sistema de 

ferragens 

Fig. 4.31 – Ornamentação de portas e 

portadas 

 

De um modo geral e na impossibilidade de inspeccionar a totalidade das estruturas de madeira, 

consideramos os seguintes esquemas de funcionamento estrutural (Fig. 4.32 a 4.34) os que mais 

aproximadamente reproduzem a realidade (as plantas apresentam-se à escala 1:100 no Anexo 3): 

 
Fig. 4.32 – Esquema da planta estrutural correspondente ao Piso 1 
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Fig. 4.33 – Esquema da planta estrutural correspondente ao Piso 2 

 

 

Fig. 4.34 – Esquema da planta estrutural correspondente ao Piso 3 
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4.4.2 PATOLOGIAS DETECTADAS 

Os principais factores de degradação dos edifícios antigos são, certamente, a passagem do tempo e o 

abandono por parte dos proprietários. O edifício esteve, ao longo da sua existência, sujeito a um leque 

muito variado de solicitações, sendo as mais graves as referentes à acção de agentes atmosféricos (sol, 

chuva, etc.) e ao desgaste pelo próprio uso. Em consequência, as propriedades físicas das estruturas 

sofreram alterações, nomeadamente perda de elasticidade e de resistência mecânica. 

No presente edifício, os materiais predominantes são a madeira e o granito, materiais estes 

intrinsecamente muito diferentes, pelo que se torna normal a existência de fissuras resultantes da não 

compatibilização de deformações (nomeadamente destacamentos de juntas de dilatação nos 

pavimentos). A agravar a situação está o facto do edifício se encontrar desabitado. Tal acelerou o seu 

processo de degradação, pois, a partir do momento em que o edifício deixou de ser ventilado e 

aquecido, a humidade relativa do ar aumentou e passou a ser absorvida por todos os elementos 

estruturais e de acabamento (dado que o mobiliário existente é diminuto).  

A inspecção visual, focalizada essencialmente nos elementos de madeira do volume exterior, permitiu, 

ainda que de modo superficial, detectar algumas patologias que se tornarão úteis na definição do plano 

de intervenção. 

 

4.4.2.1 Pavimentos 

O volume principal exterior do edifício é constituído, exceptuando o rés-do-chão, por pavimentos com 

estrutura e revestimento de madeira. A ligação entre elementos é realizada por juntas do tipo macho-

fêmea, não se encontrando graves patologias. São visíveis apenas sinais de envelhecimento do 

material, deformações localizadas, resultantes do excesso de carga (o que obriga o pavimento a 

trabalhar à flexão), e a existência de zonas com fungos criados pela permanência de humidade nesses 

locais. 

 

 

 

Fig. 4.35 – Juntas degradadas Fig. 4.36 – Deformação do 

pavimento 

Fig. 4.37 – Desgaste do pavimento 
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4.4.2.2 Escadas 

De todos os elementos estruturais em estudo, as escadas interiores de madeira constituem o elemento 

mais delicado, uma vez que são as que mais sentem as alterações induzidas na estrutura, devido à 

divisão do edifício em fracções. O encerramento do 1º andar levou à construção de paredes de tabique 

em torno da antiga caixa de escadas, a qual era aberta anteriormente (Fig.4.38). No início, tais 

elementos possuíam apenas funções de compartimentação, mas, devido aos fenómenos de fluência e 

desgaste das estruturas do piso superior, o mais provável é que actualmente desempenhem também 

funções de apoio à estrutura do referido piso. Como tal, salienta-se, desde já, a necessidade de 

inspeccionar criteriosamente a caixa de escadas e o seu modo de funcionamento, pois a demolição de 

um desses elementos de apoio, sem que sejam tomadas medidas de reforço, pode conduzir ao aumento 

das deformações ou mesmo ao colapso da estrutura da caixa de escadas. Uma evidência desta grave 

anomalia é a do elevado número de fissuras presentes na parede curva adjacente à escadaria, 

resultantes dos assentamentos que a estrutura das escadas já sofreu. A uma escala menor de segurança, 

as patologias detectadas nas escadas de madeira são, essencialmente, o desgaste dos degraus e a 

presença muito localizada de podridão originada por insectos. 

 

  

 

Fig. 4.38 – Encerramento da 

abertura da caixa de escadas 

Fig. 4.39 – Fissuras resultantes do 

assentamento da estrutura de 

apoio à escada 

Fig. 4.40 – Ataque de insectos 

xilófagos 

 

4.4.2.3. Paredes Divisórias 

As paredes divisórias apresentam o aspecto do tradicional tabique, construído com pranchões de 

madeira, nos quais era aplicado o ripado para assentamento das argamassas de reboco. Estes elementos 

desempenham tanto funções estruturais como de compartimentação. Consequentemente, surgem em 

algumas destas paredes patologias como encurvadura, fendas e empolamentos de reboco, devido ao 

excesso de cargas. Outra anomalia igualmente grave é a da presença de humidade nas paredes que, em 

consequência, acelera a degradação dos materiais constituintes destes elementos e dos respectivos 

rodapés de madeira. 
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Fig. 4.41 – Humidade de infiltração Fig. 4.42 – Fissuras devido ao excesso de cargas 

 

4.4.2.4 Cobertura 

A cobertura do edifício em estudo aparenta ser a fonte da presença de humidades no tecto do 3º piso e 

em algumas das paredes de tabique. A causa principal desses problemas reside possivelmente na 

incorrecta execução da rede de drenagem da cobertura, pois não existem elementos de escoamento. 

Apesar de não se conseguir perceber com rigor qual seria a forma da cobertura antes da sua 

reconstrução e  da construção da trapeira do 3º piso, existem indícios que apontam para um telhado de 

duas águas. Assim, com o aumento da pendente do mesmo, a dimensão dos elementos da estrutura 

principal da cobertura tornou-se desadequada, pelo que foram realizadas emendas (Fig.4.45) que 

actualmente se encontram a ceder. 

 

   

Fig. 4.43 – Destacamento de 

estuque devido à presença de 

humidade provinda da cobertura 

Fig. 4.44 – Asna cortada da 

estrutura anterior da cobertura 

Fig. 4.45 – Ligação entre duas 

madres contínuas 

 

4.4.2.5 Tectos Estucados 

Os tectos estucados do edifício, assim como as escadas, constituem os elementos com anomalias mais 

graves. Apesar de possuírem apenas a função de acabamento, estes elementos serão incluídos nesta 

abordagem, uma vez que, além de constituírem uma parte dos pavimentos, evidenciam a nobreza do 

próprio edifício. 
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O estado de degradação do tecto de alguns compartimentos é elevado, tendo já ocorrido alguns 

destacamentos do estuque. A causa desta anomalia é a da humidade de infiltração, dado que a água, 

quando em contacto com o estuque, degrada-o muito rapidamente, sendo os primeiro indício desta 

patologia a alteração da coloração do estuque de branco para castanho. Com base em alguns dos 

destacamentos de estuque existentes, foi possível verificar que o estuque foi aplicado sobre argamassa 

de gesso que, por sua vez, foi assente sobre um fasquiado pregado nas vigas de madeira do pavimento 

do piso superior. 

 

  

Fig. 4.46 – Destacamentos de estuque Fig. 4.47 – Manchas originadas por humidade de 

infiltração 

 

4.4.3 MAPEAMENTO DAS ANOMALIAS 

4.4.3.1 Piso 1 

O piso 1 apresenta anomalias em praticamente todos os elementos construtivos, sendo nos pavimentos 

e nos tectos os locais onde se encontram as patologias mais graves. Como se poderá verificar pelas 

imagens seguintes, os principais problemas dos pavimentos correspondem ao mau estado das juntas 

das tábuas de soalho e à elevada deformação existente entre duas divisões adjacentes. Já no que se 

refere aos tectos estucados, a principal anomalia encontra-se nas manchas provocadas pela humidade 

de infiltração, as quais, por seu turno, abrangem grande parte da área do piso (Quadro 4.1 - 4.2).  
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Quadro 4.1 – Anomalias do Pavimento do Piso 1 

 

 
Ataque de insectos nos degraus da 

escada. (1) 

 
Problemas de juntas das tábuas de 

soalho (2) 

 
Problemas de juntas das tábuas de 

soalho (3) 

 
Fissuração excessiva na parede curva 

 da caixa de escadas (7) 

 
Problemas de juntas das tábuas 

de soalho (4) 
 

Fissuras nas paredes (5) 

 
Esquema 

 da deformada do pavimento (6) 

1 

7 

2 

3 

4 

5 

6 
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Quadro 4.2 – Anomalias do Tecto do Piso 1 

 

 
Manchas provocadas por humidade de 

infiltração (8) 

 
Manchas provocadas por humidade de 

infiltração (9) 

 
Manchas provocadas por humidade de 

infiltração (10) 

 
Manchas provocadas por humidade de 

infiltração (11) 

 
Destacamento de estuque (12) 

 

 
Manchas provocadas por humidade de 

infiltração (13) 

 

 

 

 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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4.4.3.2. Piso 2 

O estado de conservação do piso 2 encontra-se num nível intermédio. No que respeita aos pavimentos, 

não apresenta graves anomalias. Porém, o mesmo não se pode afirmar sobre os tectos: estes, 

estucados, apresentam fissuras de grandes dimensões, tendo já ocorrido, em certos locais, o 

destacamento de revestimento. Relativamente às paredes interiores e aos respectivos rodapés, a 

principal patologia que as afecta é a humidade de infiltração. Contudo, esta anomalia conduz à 

ocorrência de outras, nomeadamente ao destacamento da pintura ou do papel de parede, ao 

empolamento dos rodapés e ao desenvolvimento de bolores (Quadro 4.3 – 4.4).  

Quadro 4.3 – Anomalias do Pavimento do Piso 2 

 

 
Empolamento de rodapés devido à 

presença de humidade (14) 

 
Manchas provocadas por humidade de 

condensação (15) 

 
Manchas provocadas por humidade de 

infiltração (13) 
 

 
Empolamento de rodapé devido à presença de água (17) 

 
Manchas provocadas por humidade de infiltração (16) 

 

14 

15 

16 

17 18 
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Quadro 4.4 – Anomalias do Tecto do Piso 2 

 

 
 

Manchas provocadas por humidade de 
infiltração (19) 

 
 

Manchas provocadas por humidade de 
infiltração (21) 

 
 

Destacamento de estuque (22) 

 
 

Fissuração do estuque (20) 

 
 

Fenda vertical na intersecção de parede interior com parede da 
envolvente exterior (23) 

 

19 

20 

22 

21 

23 
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4.4.3.3. Piso 3 

Uma vez que a estrutura da cobertura e do pavimento do piso 3 serão demolidos e substituídos por 

elementos pré-fabricados, não se considerou relevante inspeccionar os elementos construtivos do 

referido piso. Porém, a parede curva da caixa de escadas (que será mantida) apresenta um grau de 

fissuração considerável, originado, possivelmente, pelos fenómenos de fluência do material da 

estrutura (Quadro 4.5).  

Quadro 4.5 – Anomalias do Pavimento do Piso 3 

 

 
 

Fissuração excessiva na parede curva 
da caixa de escadas (24) 

 
 

Fissuração excessiva na parede curva 
da caixa de escadas (24) 

 

 

 

 

 

24 
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4.5. PLANO DE INSPECÇÕES COMPLEMENTARES 

4.5.1. AUXILIARES DE INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Tendo em atenção o nível de intervenção necessário para levar a cabo o projecto geral de reabilitação 

do edifício em estudo, é essencial que as operações de inspecção sejam cautelosamente organizadas. A 

organização dos procedimentos de inspecção permitirá assim uma recolha eficaz dos dados 

fundamentais para o avanço do processo construtivo. No ponto anterior, referente aos primeiros 

contactos visuais com o edifício, apenas se obtiveram informações relativas ao que é visível a olho nu, 

ou seja, à composição e ao estado geral de conservação da construção. Contudo, existe a consciência 

de que a simples observação visual deverá ser complementada com procedimentos adicionais 

elementares, não destrutivos ou pouco intrusivos, que permitirão tirar o máximo partido dos dados 

disponíveis no local e que, posteriormente, se revelarão de grande utilidade para o diagnóstico. 

Por falta de meios, não foi possível realizar uma inspecção tão completa como necessário, mas revelou 

ser a suficiente para a realização de um breve diagnóstico. Com o objectivo de auxiliar as inspecções 

complementares ao edifício em estudo, aconselha-se a utilização do conjunto de auxiliares de 

inspecção presentes nos quadros 3.9 – 3.10 da pág. 50, no processo futuro de inspecção complementar 

a efectuar no local. 

 

4.5.2. ZONAS CRÍTICAS PARA INSPECÇÃO 

A inspecção tem como finalidades a compreensão do funcionamento estrutural do edifício, a 

identificação das principais patologias, respectivas causas e mecanismos de deterioração das estruturas 

de madeira. Desenvolvemos o presente plano de inspecção complementar com base na inspecção 

visual efectuada e pretende complementar o diagnóstico inicial. O plano é constituído por plantas do 

edifício, nas quais são realçadas as zonas críticas que devem ser analisadas e os procedimentos de 

sondagem que devem ser adoptados. Através do mesmo será, então, possível:  

 identificar os elementos-chave na segurança do edifício; 

 obter informações acerca da constituição dos elementos estruturais (secções de vigas, 

constituição de paredes, etc.); 

 obter dados relativos ao estado de degradação dos elementos ( teor de humidade dos 

elementos de madeira, profundidade de ataque xilófago, etc.). 
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4.5.2.1. Piso 1 

 

 

 

Fig. 4.48 – Esquema referente localização das zonas críticas do piso 1 

 

 

ZC1 

ZC2 

ZC3 
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- Zona Crítica 1 (ZC1)  

A escada é um dos elementos que se encontra, aparentemente, em bom estado de conservação. No 

entanto, a sua estrutura está completamente oculta, pelo que se considera que a escada é uma zona 

crítica a avaliar. Para a escada se encontrar apta ao uso, tem de estar preparada para os mais variados 

tipos de solicitações, pelo que é fundamental compreender a sua estrutura, o que implica o contacto 

visual, directo, com a mesma. 

Neste caso em concreto, existem duas hipóteses de realizar a inspecção complementar. Uma passa pela 

abertura de janelas na parte inferior dos lanços com cerca de 40x40cm. Outra implica o desmonte da 

testa de madeira que serve de suporte à guarda da escada. O objectivo será verificar a integridade das 

peças e o seu modo de organização espacial, danificando o menos possível a escada (Fig. 4.49 – 4.52). 

 

  

Fig. 4.49 – Lanço de escadas Fig. 4.50 – Aspecto geral das escadas 

  

  

Fig. 4.51 – Testa de madeira de suporte à guarda 

da escada 

Fig. 4.52 – Vista inferior de lanço de escadas 
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- Zona Crítica 2 (ZC2) 

A zona crítica 2 corresponde ao abatimento localizado do pavimento no piso 1, como se pode 

constatar no mapa de anomalias. O facto de apresentar a deformada mais acentuada em todo o edifício 

confere ao presente local um grau considerável de fragilidade. Como a estrutura do respectivo 

pavimento está oculta, não podemos explicar com rigor qual a causa da mesma. Todavia, em jeito de 

prognóstico, pensa-se que não existe viga forte de apoio à parede 1 assinalada na figura seguinte, o 

que provoca a deformação do pavimento onde está assente. Por uma questão de segurança, aconselha-

se a inspecção da referida zona com o propósito de averiguar a suposição do prognóstico, ou, pelo 

contrário, se, na realidade existe uma viga forte, mas que, por diversas razões (infestações, rotura, etc.) 

cedeu (Fig. 4.53 e 4.54).  

 

  

Fig. 4.53 – Esquema da deformada real do pavimento Fig. 4.54 – Zona de pavimento abatido (à 

esquerda da linha representativa da 

direcção da parede de alvenaria) 
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- Zona Crítica 3 (ZC3) 

A zona crítica 3 surge no seguimento da zona crítica 2. Uma vez que se supõe não existir viga forte de 

apoio à parede 1, deduz-se pelo desenvolvimento da deformada
3
 do pavimento que a viga forte mais 

próxima se situa no alinhamento da parede 2, conforme o esquema seguinte. De modo a confirmar a 

existência da viga V1, os trabalhos de inspecção consistirão no levantamento de cerca de 2/3 tábuas de 

soalho, para que se possa observar a estrutura a partir de cima (Fig.4.55). 

 

 

Fig. 4.55 – Esquema da deformada do pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
3
 O esquema da deformada foi realizado com base no registo do desenvolvimento do pé-direito ao longo das divisões.  
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4.5.2.2. Piso 2 

 

 

Fig. 4.56 – Esquema referente localização das zonas críticas do piso 2 
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- Zona Crítica 4 (ZC4) 

Uma vez que se prevê que a parede curva da caixa de escadas possui funções estruturais de apoio ao 

lanço de escadas, considera-se necessária uma inspecção cuidadosa ao elemento construtivo, que 

apresenta um elevado nível de fissuração. De acordo com as observações efectuadas no local, a parede 

aparenta destacar-se gradualmente da parede de alvenaria que lhe é adjacente. As causas deste 

comportamento poderão estar associadas a fenómenos de fluência dos materiais e/ou a rotura de 

elementos (provocada por humidades de infiltração ou de condensação, desenvolvidas na superfície de 

contacto entre a parede de madeira e a de alvenaria). Em consequência, a estrutura sofreu 

assentamentos, conduzindo a fendas de maiores dimensões no topo da parede (piso 3), como se pode 

verificar nas imagens seguintes (fig. 4.57 – 4.59).  

No decorrer dos trabalhos da inspecção complementar, deverá ser verificada a integridade da referida 

parede, procurando definir como se organizam os elementos estruturais que sobre ela assentam. Desta 

forma, podem ser recolhidos os dados necessários para o projecto de uma eventual estrutura auxiliar 

de apoio à parede. 

  

Fig. 4.57 – Aspecto da parede do piso 1 para o piso 2 

  

Fig. 4.58 – Aspecto da parede do piso 2 para o piso 3 

  

Fig. 4.59 – Vista da parte interior da parede 
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- Zona Crítica 5 (ZC5) 

A zona crítica 5 (Fig. 4.60) refere-se ao patamar do segundo lanço de escadas. Como é possível 

verificar nas plantas estruturais, o pequeno patamar possui os vigamentos de apoio ao soalho, paralelos 

à parede-mestra de alvenaria, o que exige que existam duas vigas fortes perpendiculares à dita parede, 

para lhes conferir apoio. No entanto, não se consegue fundamentar o modo de organização das vigas 

principais nos corredores e respectivos patamares, uma vez que se estima que o pavimento apenas 

possui cerca de 30 cm de espessura. Faltam, portanto, dados para explicar de que forma as vigas 

principais se organizam sem se sobreporem directamente sobre as outras. Aconselha-se, assim, o 

desmonte de cerca de 2/3 tábuas de soalho para que se perceba, concretamente, que elemento concede 

apoio ao lanço de escadas e como se interliga com os vigamentos do corredor. 

 

 

Fig. 4.60 – Zona crítica 5 e respectivos pormenores 
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- Zona Crítica 6 (ZC6) 

Na zona crítica 6, existem anomalias de várias naturezas, principalmente junto da parede de alvenaria, 

sendo a mais marcante a do empolamento de rodapés devido à presença de água. Por outro lado, 

verificou-se que, naquele local, as tábuas de soalho são mais recentes do que as das restantes divisões 

do edifício. Como provavelmente existirá ali uma viga principal (ver Fig. 4.56) que dará continuidade 

à parede de contraventamento que se encontra na mesma linha, recomenda-se, por uma questão de 

precaução, que seja confirmada a existência dessa viga e verificado o estado de conservação dos 

vigamentos, que apoiam na parede de alvenaria. Isto porque poderão estar sujeitos à acção de agentes 

naturais que aceleram a sua degradação e os levam à rotura mais rapidamente (Fig. 4.61– 4.63).  

 

 

Fig. 4.61 – Zona crítica 6, aspecto geral 

 

Fig. 4.62 – Vista sobre alguns dos elementos 

construtivos adjacentes à ZC6 

 

 

 

Fig. 4.63 – Empolamento de rodapé 
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- Zona Crítica 7 (ZC7) 

A zona crítica 7 não apresenta anomalias consideráveis. Apenas se pretende confirmar, através da 

inspecção complementar, se existe, na verdade, a viga de apoio à parede de tabique que se ergue, 

seguindo o mesmo alinhamento no piso 2. Para tal, basta desmontar cerca de 2 tábuas de soalho do 

corredor (Fig. 5.64). 

 

 

Fig. 4.64 – Zona crítica 7, aspecto geral 
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4.5.2.3. Piso 3 

 

 

 

Fig. 4.65 – Esquema referente localização das zonas críticas do piso 3 

 

 

 

ZC8 

ZC9 



Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios Antigos – Estudo de Caso 
 

89 

- Zona Crítica 8 (ZC8) 

Indo ao encontro da zona crítica 5 presente no piso 2, a zona crítica 8 também se refere ao apoio do 

lanço de escadas, mas, neste caso, no piso 3, pretendendo-se mais uma vez, perceber de que forma está 

aplicada a viga de suporte da escada. Acrescentamos que existe na referida zona de apoio da escada 

um elemento construtivo semelhante a um pilar (Fig. 4.66), mas que não se consegue verificar se é 

estrutural. Como tal, no decorrer da inspecção complementar, deverá ser averiguada a existência de 

vigas principais assentes sobre o mesmo (função estrutural), para o que deverão ser removidas 3 

tábuas de soalho assentes no seguimento do pilar. 

 

 

Fig. 4.66 – Vista geral do pilar de madeira do piso 2 
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- Zona Crítica 9 (ZC9) 

A zona crítica 9 é relativa ao pilar que se encontra na extremidade da parede curva da caixa de 

escadas. O referido pilar de madeira é idêntico ao pilar descrito na zona crítica 8 e surge tanto no piso 

1 como no piso 2. O objectivo da inspecção complementar é o de analisar se este elemento 

desempenha funções estruturais. Para tal, basta que seja demolida uma pequena área de parede, junto 

ao tecto, conforme se esquematiza a seguir, confirmando a existência de viga sobre o pilar (Fig. 4.67 – 

4.69). 

 

 

Fig. 4.67 – Esquema da janela de inspecção da presumível viga assente sobre o pilar de madeira 

(       janela de inspecção) 

 

 

  

Fig. 4.68 – Pilar de madeira do piso 1: à esquerda: vista geral, à direita: pormenor 
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Fig. 4.69 – Pilar de madeira do piso 2: à esquerda: vista geral, à direita: pormenor 

 

4.5.2.4. Recomendação Geral 

De modo a completar os trabalhos sugeridos anteriormente, deixa-se como recomendação que, ao 

longo dos trabalhos de inspecção complementares, deverão ser registados a dimensão dos elementos, o 

espaçamento entre eles e o respectivo tipo de madeira, sempre que a operação envolva o levantamento 

de tábuas de soalho para verificação de anomalias, esclarecimentos de dúvidas estruturais ou de outra 

natureza, validação de documentação, etc. 

 

4.6. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DEDUZIDA 

4.6.1. ASPECTOS GERAIS 

As visitas ao edifício em estudo, associadas aos registos fotográficos recolhidos, constituem os 

elementos-base utilizados na dedução de toda a estrutura daquele. Contudo, não existem ainda 

informações que comprovem a configuração das plantas apresentadas em anexo. Por conseguinte, 

pretende-se com o presente ponto esclarecer quais os aspectos que pesaram na definição das plantas 

estruturais da construção em causa, dado que a tarefa de explicar a estrutura sem ter acesso visual à 

mesma retira credibilidade aos documentos desenvolvidos. 

Uma vez no local, foi possível verificar que o edifício possui uma elevada qualidade de acabamentos, 

denotando, principalmente, preocupações com a ocultação de defeitos consequentes da montagem da 

estrutura. São exemplo de tal, as fiadas de pregos resultantes da ligação das tábuas de soalho aos 

vigamentos (encobertas pelas paredes de compartimentação), a estrutura dos pavimentos ( oculta pelo 

estuque), as tábuas de soalho (têm aproximadamente as dimensões do compartimento onde se inserem, 

de modo a evitar emendas), entre outros. No entanto, tais detalhes impediram a recolha de dados 

essenciais para a definição da estrutura, como as dimensões dos elementos e o espaçamento entre eles, 

limitando o seu estudo, em muitas situações, apenas a exercício de dedução.  
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4.6.2. ESTRUTURA DO PISO 1 
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Fig. 4.70 – Esquema da planta estrutural do Piso 1 (Tecto do R/Ch) 

 

Como referido no capítulo anterior, o edifício sofreu algumas alterações ao longo de cerca de um 

século, alterações essas que, apesar de não afectarem a estrutura, dificultaram (e dificultam) a 

compreensão da mesma. A alteração mais significativa que o edifício sofreu foi o encerramento da 

abertura para a caixa de escadas, do corredor do piso 1 que, em consequência, levou ao semi-

encerramento do arco (Fig.4.71) que se ergue sobre a entrada para a escadaria de acesso aos pisos 

superiores. Desta intervenção resultou, fundamentalmente, a ocultação da forma inicial da escada, que, 

à partida, daria continuidade à forma helicoidal que possui nos pisos superiores. Tal obrigou a que se 

tentasse definir neste trabalho, o mais fielmente possível, como seria o piso 1 antes da alteração 

construtiva.  

Com apoio nas imagens seguintes, verificou-se que, originalmente, o arco deveria ser aproveitado em 

toda a sua largura (Fig.4.71), o que tornaria o primeiro lanço de escadas mais amplo, e que a escada ao 

nível do piso 1 possuiria a configuração dos pisos superiores (aberta para a caixa de escadas e 

protegida com guarda de madeira).  

Já a figura 4.72 representa o topo do primeiro lanço de escadas (vindo do rés-do-chão) e o início da 

escada para os pisos superiores. Como é possível conferir através da figura 4.73, existe uma emenda 

no soalho, que, dada a qualidade do edifício, se acredita ser uma anomalia consequente do 

encerramento do piso. Analisando com minúcia as imagens, observa-se que a emenda no soalho não se 

estende a toda a largura da porta, existindo duas tábuas de soalho contínuas. Tal permitiu concluir que 

V1 
V2 

V3 
V4 

P2 P1 

** 
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as duas tábuas contínuas pertencem à configuração original da escada, uma vez que se encontram 

alinhadas com o pilar de madeira que se repete piso a piso, enquanto que, as restantes tábuas de soalho 

resultam do semi-encerramento do arco, que levou à redução da largura do lanço. O objectivo desta 

análise passa pela determinação dos limites geométricos da abertura que dá lugar à caixa de escadas. 

Assim, associando os pequenos detalhes presentes nas imagens, pressupõe-se que o apoio superior das 

pernas do primeiro lanço de escadas se trata da parede de alvenaria P2, e que, sob as referidas tábuas 

de soalho contínuas, existe uma viga principal, V1. Em suma, concluímos que o espaço destinado à 

construção das escadas é definido pelos elementos V1, P1, P2 e a parede-mestra de alvenaria. 

   

Fig. 4.71 – Vista sobre o arco do R/Ch Fig. 4.72 – Topo do lanço de escadas vindo do R/Ch 

 

 
 

 

Fig. 4.73 – Vista sobre a emenda no soalho 

 

Fig. 4.74 – Pormenor da emenda no soalho 

V1 

V1 

V1 
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Definidos os elementos resistentes do contorno da caixa de escadas, considerou-se necessário 

esclarecer os pontos em que se apoiavam.  

Relativamente às paredes P1 e P2, não existem dúvidas, pois são elementos contínuos construídos a 

partir das próprias fundações, cuja principal função consiste em fornecer suporte aos elementos 

estruturais de madeira. A dúvida reside na viga V1, mais concretamente na determinação do seu 

terceiro ponto de apoio.   

Seguindo a lógica de funcionamento dos pavimentos, o terceiro apoio da viga V1 seguiria o 

alinhamento de algum dos elementos construtivos mais próximos, de modo a conferir suporte, 

simultaneamente, a V1 e a esse elemento. Em função deste raciocínio, verificou-se, através das 

imagens recolhidas, a existência de anomalias que confirmam a teoria anterior.  

Como se pode notar na figura 4.76, sob a parede de divisão do patamar com o interior do piso 

(assinalada na figura 4.76) existe uma viga principal, onde se encontram assentes as tábuas de soalho 

do patamar e do compartimento, V2. Por outro lado, em continuidade com a viga V1 não existem 

paredes no piso 1 para sustentar, admitindo-se, então, que é interrompida a partir da intersecção com 

V2. A viga principal V2, por sua vez, apoia-se na parede-mestra de alvenaria e em V3. 

  

Fig. 4.75 – Vista sobre o corredor encerrado do Piso 1, 

observando-se à direita a entrada principal do mesmo 

Fig. 4.76 – Entrada principal do Piso 1 

 

Analisando as imagens referentes ao compartimento de entrada no piso 1 (figuras 4.77 a 4.79), 

observaram-se detalhes curiosos para a compreensão das alterações construtivas do piso. Ao nível do 

pavimento, repare-se na junta entre o soalho do corredor e o soalho do compartimento de entrada, que, 

apesar de se encontrarem no mesmo alinhamento, possuem uma tábua de soalho na perpendicular aos 

mesmos. Uma justificação plausível para a existência da referida anomalia será a de, anteriormente à 

intervenção, o corredor não ter tido ligação com o compartimento, existindo uma parede entre ambos. 

Com a demolição parcial desse elemento de compartimentação, a viga V2 ficou à vista. A solução 

passou, pois, pela aplicação da pequena tábua de soalho.  

Um outro pormenor, visível na figura 4.78, que valida a hipótese proposta, é o fragmento de parede 

situado acima da passagem para o corredor, uma vez que, se originalmente tivesse sido prevista a 

continuidade entre o corredor e o compartimento, o dito fragmento não existiria e os efeitos de 

ornamentação do tecto estucado teriam seguimento. Assim se confirma como disposto anteriormente, 

que a viga V2 se apoia na viga V3. 

V2 

V3 

V1 

V2 

Parede de divisão 
entre o patamar e 

o interior do piso 
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Fig. 4.77 – Junta anormal de pavimento 

 

  

Fig. 4.78 – Vista sob o tecto do compartimento de 

entrada, onde se avista o fragmento de parede 

Fig. 4.79 – Fragmento de parede avistado do 

corredor 

 

Quanto às vigas principais V3 e V4, estas foram deduzidas com base no alinhamento das paredes de 

compartimentação do piso. Recorrendo às plantas em anexo, referentes ao levantamento geométrico 

do edifício (Anexo 2), é possível confirmar que as vigas V3 e V4 se encontram sob as paredes de maior 

comprimento. É ainda de salientar que, de acordo com as plantas estruturais, não foram previstas vigas 

principais no vão à esquerda da parede resistente P1 e no vão à direita da viga V4 (consultar figura 

4.70), pois considera-se que as respectivas cargas permanentes (paredes divisórias, peso próprio, etc) 

são suportadas por vigamentos mais esbeltos, devidamente solidarizados por tarugos. Deste modo, 

encontra-se definida a estrutura principal do piso 1, verificando-se que as principais linhas de carga se 

encontram sustidas por vigas fortes, de maior dimensão. 

 

 

 

 

 



Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios Antigos – Estudo de Caso 
 

96 

4.6.3. ESTRUTURA DO PISO 2 

 

 

Fig. 4.80 – Esquema da planta estrutural do Piso 2 (Tecto do Piso 1) 

 

Ao contrário do piso 1,o piso 2 não exibe alterações significativas face à suposta configuração original 

do edifício. Como tal, previu-se que o funcionamento da estrutura se manteve, seguindo as principais 

linhas de carga, de modo a conferir apoio a todos os elementos verticais. Por sobreposição de plantas, 

verificou-se que certas paredes do piso 2 se encontram alinhadas com paredes do piso 1 (P3/P1; P5/P2; 

P8/V4), pelo que se pressupôs que estas são resistentes, ou pelo menos de contraventamento à parede 

P6. Relativamente aos elementos verticais sem apoio directo no piso inferior, deduz-se que, sob estes, 

existe uma viga semelhante às vigas principais determinadas no piso 1. Por outro lado considera-se 

que a parede P7 não tem apoio (reforço) no piso 1, uma vez que apresenta, (crê-se que por esse motivo) 

uma deformação localizada muito acentuada ao nível do pavimento. 

Definido o traçado da estrutura principal em zona corrente do pavimento do piso 1, resta a 

interpretação do funcionamento do patamar e a definição dos limites geométricos da caixa de escada. 

Quanto ao patamar, crê-se, com base na direcção das tábuas de soalho, que existem duas vigas 

principais V6 e V7, dispostas paralelamente, com o objectivo de apoiar os vigamentos do pequeno 

espaço. Apesar da fraca qualidade, denotamos na imagem seguinte (Fig. 4.81) a emenda das tábuas de 

soalho sobre a viga V7, o que poderá comprovar a sua existência e a sua localização. Porém, não se 

dispõe de pistas relativas à viga V6, pelo que, indo ao encontro do apresentado no capítulo 4, 

considerámos o presente local como zona crítica, para que seja realizada uma inspecção complementar 

ao local. 
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Fig. 4.81 – Emenda das tábuas de soalho sobre a viga V7 

 

Em relação à viga V5, prevê-se que esta encontre apoio na viga V7 e na parede curva da caixa de 

escadas e/ou no pilar Pl1, desempenhando, em conjunto com a parede resistente do corredor, P6, a 

função de suporte dos vigamentos do mesmo, conforme esquematizado na figura 4.82. É no entanto, 

de salientar que, com a construção da parede de tabique no piso 1, as condições de apoio da viga V5 

poderão ter sido alteradas, passando de apoios pontuais para um apoio contínuo (parede).  

 

 

Fig. 4.82 – Esquema deduzido da estrutura dos pavimentos nos corredores 
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4.6.4. ESTRUTURA DO PISO 3 

 

  

Fig. 4.83 – Esquema da planta estrutural do Piso 3 (Tecto do Piso 2) 

 

Seguindo a linha de raciocínio utilizada para a definição da estrutura do piso 2 considera-se que, 

também no piso 3, as principais linhas de apoio e contraventamento são as paredes do piso inferior 

(P3,P5, P7,P8). Contudo, recorrendo às plantas correspondentes ao levantamento de arquitectura em 

anexo (Anexo 2), observamos que o piso 3 contém paredes divisórias de tabique que não encontram 

apoio em nenhuma parede do piso 2 ou viga principal. Tal deve-se ao facto desses elementos serem 

muito esbeltos, portanto, suficientemente leves para serem suportados pelos vigamentos simples, ou 

localmente reforçados, do soalho.  

No que se refere à caixa de escadas, à partida, esta apresentará o mesmo contorno dos pisos inferiores 

(Fig. 4.84), sendo os seus limites geométricos constituídos pelas paredes adjacentes e pelas vigas 

principais V9 e V10. A viga V9 deverá apoiar-se na parede de alvenaria e no pilar de madeira do piso 2, 

Pl3, estando oculta pelo acabamento em estuque (figura 4.85). A viga V10 é suportada, por um lado, 

pela parede curva da caixa de escadas (P9) e/ou pelo pilar de madeira que lhe é contíguo (Pl2) e, por 

outro, pela viga principal V9 (figura 4.86). 
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Fig. 4.84 – Configuração da caixa de escadas nos pisos 2 e 3  

(e anteriormente à intervenção no piso 1) 

 

Fig. 4.85 – Organização dos elementos do pavimento no Piso 3 
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4.6.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Perante os escassos dados disponíveis obtidos ao longo do estudo visual da estrutura, admitimos que:  

 o espaçamento entre vigamentos seria constante em todo o piso; 

 o espaçamento rondaria os 40 cm, uma vez que o pavimento não apresenta deformadas 

entre vigamentos resultantes de espaçamentos elevados(detectáveis ao andar) [1]; 

 

 

Fig. 4.86 – Deformação excessiva de soalho 

por ocorrência de vãos demasiado grandes 

[1] 

 

 as vigas seriam de secção rectangular; 

 a relação largura/altura seria, aproximadamente, de 1/2; 

 a dimensão das secção seria constante entre elementos com a mesma função estrutural.  

 
Fig. 4.87 – Dimensões admitidas para os diferentes componentes de pavimento. 

 Configuração geral da estrutura dos pavimentos. 

 

Relativamente aos pontos anteriores, salientamos que as condições apresentadas são completamente 

estimadas, pois a confirmação apenas poderá ser obtida após realização dos trabalhos de inspecção 

complementares, apresentados anteriormente.  

Apesar do esforço desenvolvido no sentido de alcançar conclusões coerentes, existe a forte 

probabilidade de esta interpretação estrutural se estar a afastar da realidade física. Relembra-se, porém, 
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que o objectivo deste trabalho não é o de dar corpo ao projecto real de reabilitação deste estudo de 

caso, mas, sim, o de definir guias para a sua correcta realização, destacando o que numa simples 

inspecção preliminar de reconhecimento se poderá concluir acerca dessa construção. Em função disto, 

as plantas estruturais não devem ser avaliadas como sendo as reais, mas como uma leitura do possível 

funcionamento da estrutura. 

Convém, no entanto, salientar que as dimensões sugeridas resultam de uma proposta coerente com a 

medição da espessura global do pavimento obtida no local, no único ponto de fácil acesso e 

suficientemente representativo (a testa do patamar das escadas dos pisos 2 e 3, voltada para a bomba 

da escada – Fig.4.88). 

 

Fig. 4.88 – Esquema de medição da espessura do pavimento (lapiseira: factor de escala) 
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5 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: 

CONFORTO E INSTALAÇÕES 

 

 

5.1. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

A segurança contra incêndios é, na verdade, uma lacuna dos edifícios antigos, causada sobretudo pela 

localização e pela constituição dos mesmos. A vulnerabilidade destas construções perante a 

deflagração de um incêndio evidencia-se de diversas formas, desde a reunião de factores propícios à 

própria deflagração de incêndio, até à dificuldade sentida em aceder ao edifício para o extinguir.  

O combate ao incêndio é uma acção que deve iniciar-se assim que o incêndio deflagra e não apenas 

quando chega ao local a corporação de bombeiros. O edifício deve, pois, estar fisicamente preparado 

para limitar a propagação do incêndio, permitindo a sua preservação dentro do possível e um eficaz e 

fácil ataque ao fogo por agentes exteriores. Ora, no caso de edifícios antigos, essas medidas de 

combate a incêndio não existem, principalmente pela inexistência de regulamentação aquando da sua 

construção, facto que, conjugado com os difíceis acessos ao local, a natureza dos materiais de 

construção e a facilidade de propagação do incêndio, pode levar à destruição do mesmo.  

O primeiro passo a dar na segurança contra incêndios consiste na redução do número de factores que 

podem acelerar a deflagração do mesmo. Medidas básicas como a renovação das instalações eléctricas 

e de gás, a não instalação de botijas de gás no interior das habitações, o não armazenamento de 

materiais inflamáveis e combustíveis e a limpeza periódica dos sótãos são exemplos de medidas 

simples que devem ser tomadas pelos utentes do edifício, no sentido de prevenir o acidente. Contudo, 

o contributo destas advertências na melhoria da resistência e estabilidade ao fogo dos elementos 

construtivos do edifício é diminuto. A solução ideal passa pelo reforço dos elementos construtivos 

(pavimentos, paredes divisórias, etc.) no que se refere à sua resistência ao fogo, aplicando sobre estes 

materiais preparados para o devido efeito [1]. 

O edifício em estudo, como previamente referido, já sofreu as consequências de um incêndio que 

quase o devastou. Apesar da falta de regulamentação e de conhecimentos sobre a matéria aquando da 

reconstrução do edifício, foram previstas medidas para impedir a propagação do fogo. Segundo nos foi 

dado a saber, o dito incêndio deflagrou numa das cozinhas e rapidamente se propagou para todo o 

edifício. Consequentemente, com o objectivo de, num futuro acidente, preservar o volume exterior 
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(todo ele construído em madeira), a porta de separação entre os dois volumes foi forrada com material 

metálico, tentando, com tal, tornar a porta de madeira corta-fogo.  

 

 

Fig.5.1 – Porta corta-fogo existente 

 

Uma vez que a intervenção proposta para o edifício pressupõe a construção de pequenos apartamentos 

com cozinha em todos os pisos, cujo revestimento de piso é madeira, salientamos que a questão da 

segurança contra incêndios deverá ser muito bem estudada. Assim, a proposta de intervenção sugerida 

envolve, entre outros aspectos, o aumento da resistência ao fogo das paredes divisórias e dos 

pavimentos, obtido com base na aplicação de materiais que, de entre outras funções (isolamento 

térmico e acústico), apresentem um bom comportamento ao fogo. Referimo-nos concretamente aos 

painéis semi-rígidos de lã de rocha não revestidos (no caso de aplicação em pavimentos) e revestidos a 

placa de gesso laminado (no caso de paredes) - detalhe construtivo no ponto 5.5.). 

 

5.2. CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

O conforto térmico e a poupança de energia dos edifícios são questões relativamente recentes em 

Portugal, razão pela qual os edifícios antigos não eram concebidos para responder a essas 

preocupações. Embora, aquando da sua construção, não se dominassem os conceitos referidos, a 

própria morfologia dos edifícios possibilitava que estes assegurassem de forma satisfatória as questões 

de conforto do Verão, mas, de forma insatisfatória, o conforto de Inverno. Esse comportamento era 

condicionado, principalmente, pela elevada espessura das paredes exteriores, o que conduzia a uma 

inércia térmica elevada, possibilitando o aumento do gradiente de temperaturas entre o exterior e o 

interior. No entanto, no Inverno, o efeito da inércia térmica não se deveria fazer sentir, pois os 

edifícios não eram aquecidos e, portanto, não se retirava partido da inércia térmica do edifício [1].  

A solução para optimizar o desempenho destes edifícios, em termos de conforto térmico e de 

poupança de energia, consiste na intervenção em determinados elementos construtivos diminuindo as 
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suas perdas térmicas, ou seja, isolando-os termicamente, e na instalação de sistemas de aquecimento, 

de modo a activar o efeito da inércia térmica. Para isso, cada fracção autónoma deve ser estudada com 

o objectivo de identificar que elementos conduzem a maiores perdas de energia. 

A proposta sugerida para o edifício em estudo consiste na sua adaptação a uma albergaria constituída 

por 11 fracções autónomas. Dado que se trata de um serviço em que o conforto e a poupança de 

energia são essenciais, considera-se que as características de isolamento térmico do edifício devem ser 

melhoradas, apesar de que, de acordo com o RCCTE (Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios) [39], se excluem do âmbito de aplicação deste regulamento as 

intervenções de remodelação, recuperação e ampliação de edifícios em zonas históricas.  

A proposta de intervenção para a melhoria do conforto térmico e para a conservação de energia do 

edifício foca-se, principalmente, no reforço das características de isolamento térmico da envolvente 

das fracções autónomas (paredes, pavimento e tecto). A solução consiste, assim, na aplicação de uma 

camada isolante térmica pelo interior das fracções. Porém, é importante salientar que intervir pelo 

interior poderá não ser uma solução totalmente eficaz, uma vez que não resolve o problema de pontes 

térmicas e reduz o espaço interior. No entanto, considera-se ser essa a solução que melhor se adequa 

ao edifício em questão. Este possui uma altura de cerca de 10 m, sendo, por isso, necessário mobilizar 

mais equipamentos, nomeadamente andaimes, para a execução dos trabalhos que, por seu turno, 

depende  das condições climatéricas. Mais ainda: uma intervenção pelo interior não terá problemas de 

acessos, não estará dependente do clima e terá igual vantagem na resolução das patologias causadas 

por humidades de condensação. 

Para tal, recorrer-se-á a produtos disponíveis no mercado, vocacionados para esta exigência de 

desempenho, nomeadamente painéis compostos de lã de rocha revestidos a placa de gesso laminado 

(já mencionados a propósito da segurança contra incêndios), com reduzida espessura, a aplicar nas 

paredes de separação entre fogos e espaços comuns, e painéis rígidos de lã de rocha, a aplicar na 

caixa-de-ar de tectos falsos ou entre vigamentos dos pavimentos de madeira, em compartimentos com 

tectos estucados (detalhe construtivo no ponto 5.5.). 

 

5.3. ACÚSTICA  

A melhoria das condições acústicas dos edifícios antigos é fundamental num processo de reabilitação, 

principalmente quando a intervenção construtiva envolve várias fracções autónomas. Por questões de 

conforto e privacidade dos utentes, a qualidade acústica dos edifícios deve ser melhorada, o que 

constitui uma tarefa com um elevado grau de dificuldade, dado o número de factores que a 

condicionam. 

Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que, em acústica de edifícios, há duas perspectivas 

distintas de análise: a da Correcção Acústica e a do Isolamento Sonoro. A primeira refere-se à 

correcção de um compartimento para o som aí emitido. Já a segunda refere-se ao tratamento de um 

compartimento para o som de ou para locais contíguos, o que implica, mais uma vez, distinguir dois 

conceitos: o isolamento sonoro a Ruídos de Percussão, em que há solicitação mecânica directa da 

fonte de irradiação de ruído sobre os elementos de construção e o isolamento sonoro a Ruídos de 

Condução Aéreos, em que a transmissão é realizada unicamente por vibração das partículas do ar. Em 

suma, verificamos que existem três mecanismos de produção de ruído que terão de ser corrigidos [7]. 

 A Correcção Acústica dos compartimentos é facilmente obtida, pois apenas depende da absorção 

sonora dos elementos presentes nesse mesmo espaço e a maior parte dos elementos tem capacidade de 
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absorver ruído, desde mobiliário até pessoas. Uma simples alcatifa ( material com elevada absorção 

sonora) pode resolver o desconforto que poderá advir do ruído emitido no próprio local.  

Os edifícios, antigos ou não, estão expostos aos mais variados ruídos, quer provenientes do exterior, 

quer de fracções contíguas. Daí que se deva colocar o estudo da melhoria das condições acústicas do 

edifício a diferentes níveis, de acordo com o tipo de propagação (Condução Aérea ou Percussão) e 

com a forma de transmissão do ruído (via directa ou via marginal) [7].  

 

  

 

Fig.5.2 – Esquema de situações de 

transmissão de ruídos aéreos 

(adaptado de [7]) 

Fig.5.3 – Esquema de situações de 

transmissão de ruídos de 

percussão (adaptado de [7]) 

Fig.5.4 – Diferentes caminhos de 

transmissão existentes (directo e 

(marginal) (adaptado de [7]) 

 

O comportamento de um elemento construtivo face a ruídos de condução aérea, depende 

substancialmente da sua massa. Nos edifícios antigos, os ruídos de condução aérea com origem em 

fracções adjacentes, dada a esbelteza das paredes interiores, chegam ao utente com um nível sonoro 

mais elevado que o dos ruídos provenientes do exterior, pois as paredes de fachada possuem uma 

massa consideravelmente maior que as interiores, de tabique. De facto, a principal falha no isolamento 

sonoro da fachada encontra-se na fraca estanquidade das caixilharias, que, por sua vez, se encontram 

geralmente em mau estado, contribuindo para os fracos índices de desempenho das janelas [7] [1].  

Os ruídos de percussão, comparativamente aos ruídos de condução aérea, são consideravelmente mais 

difíceis de corrigir, pois o aumento da massa dos elementos não tem grande efeito na sua atenuação. 

Dado que, como atrás referido, os ruídos de percussão são originados pela solicitação mecânica das 

fontes sobre os elementos construtivos como, por exemplo, o toque dos pés sobre o pavimento ao 

andar, indubitavelmente se percebe que, no caso dos edifícios antigos em que as paredes e os 

pavimentos são de madeira, este tipo de ruídos se propaga com extrema facilidade por todo o edifício, 

o que torna a correcção deste problema complexa. Em síntese considera-se, a acção mais eficaz na 

resolução desta anomalia no conforto dos edifícios antigos, é a de actuar sobre os revestimentos das 

superfícies, tornando-as resilientes, ou sobre a continuidade dos elementos, interrompendo-os, de 

modo a obter isolamento suficiente por redução da capacidade de propagação do estímulo sonoro.  

O edifício em estudo é constituído maioritariamente por elementos de madeira, o que condiciona 

bastante o seu conforto acústico. Nesta medida, propõem-se soluções com um grau de intervenção 

médio, o que pode implicar custos adicionais, mas que certamente se tornarão uma mais-valia 

importante para a qualidade geral do edifício.  

Relativamente aos ruídos de percussão, sugere-se a aplicação de um material resiliente de reduzida 

espessura (ex: membrana de betume asfáltico, 4mm) entre as tábuas de soalho e os vigamentos, de 
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modo a impedir a transmissão destes ruídos entre pisos, quer por via marginal, quer por via directa. No 

que respeita às paredes interiores, não se irão considerar os ruídos por percussão, pois, tendo em 

atenção a sua constituição, poderão ser classificadas como elementos leves, e, portanto, sem 

transmissões marginais (relevantes) de ruído. Bastará assim que sejam apenas corrigidos os ruídos por 

condução aérea. Estes serão absorvidos pelos materiais já propostos e referidos a propósito do 

isolamento térmico (detalhe construtivo no ponto 5.5.). 

   

5.4. INSTALAÇÕES   

Quando um edifício antigo é sujeito a intervenções de reabilitação, a preservação das redes existentes, 

seja qual for a sua natureza (eléctrica, abastecimento, drenagem, gás), não é uma atitude habitual, o 

que se justifica, principalmente, pelo estado de degradação em que se encontram. Em complemento a 

esse aspecto, salientamos o facto de serem, em muitos dos casos, executadas em materiais que já nem 

existem no mercado actual. Como tal, por uma questão de segurança e durabilidade, as instalações 

devem ser, em geral, totalmente renovadas. Contudo, note-se que, apesar de as redes serem modernas, 

o edifício continua a ser antigo, o que exige que os projectos das especialidades a executar prevejam 

medidas de salvaguarda do conforto. 

 

5.4.1. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

A instalação de uma rede de abastecimento num edifício antigo requer uma atenção redobrada, dada a 

sensibilidade dos elementos de madeira à presença de água, caso ocorra uma fuga. Por conseguinte, é 

aconselhável a utilização de materiais que resistam a elevadas pressões, convenientemente reforçados 

em zonas de atravessamentos dos elementos de madeira. É ainda característica destas redes o facto de 

as tubagens não apresentarem diâmetros elevados, pelo que facilmente se ocultam, aproveitando 

armários fixos ou equipamentos de cozinha e casa de banho. 

Neste contexto, devem igualmente ser tidas em consideração as questões relativas a ruídos e perdas 

térmicas com origem nas tubagens.  

No que respeita aos ruídos, o modo mais simples de explicar até que ponto as instalações podem 

interferir na qualidade acústica do edifício é recorrendo ao exemplo concreto de um pequeno objecto a 

vibrar no ar. Uma vez que o objecto não se encontra apoiado, o nível sonoro que emite é reduzido 

porque a área de ar colocada em movimento pelo objecto é diminuta. Porém, ao ligar o objecto a uma 

grande superfície, a energia emitida pela vibração do objecto transmite-se também para o painel 

transferindo-se facilmente para sons aéreos, ampliando o respectivo nível sonoro. Ora, é isso que 

acontece ao ligar as instalações directamente aos elementos construtivos, pois a vibração produzida 

pelo funcionamento dos próprios dispositivos origina ruídos com um nível sonoro audível pelos 

utentes, o que causa desconforto. A melhor solução para este inconveniente está no desligamento das 

tubagens desses elementos, o que se consegue com base em ligadores especiais, dotados de um 

material resiliente, impedindo o desenvolvimento de ruídos de percussão e de condução aérea 

(Fig.5.5). No que se refere concretamente ao escoamento, o maior problema é o da formação de zonas 

de cavitação que provocam ruídos. Por isso, interessa salientar algumas medidas que vão ao encontro 

do especificado no regulamento e que deverão estar presentes aquando da execução dos projectos de 

especialidade e que são basicamente as seguintes: evitar velocidades de escoamento excessivas; 

utilizar acessórios que facilitem a suavidade dos escoamentos; evitar traçados complexos; isolar as 

canalizações com coquilhas (Fig.5.6); isolar os aparelhos sanitários em contacto com paredes 
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(banheiras e chuveiros); e utilizar aparelhos menos ruidosos (autoclismos, bombas, válvulas, etc.) [1] 

[7].  

Tirando partido das medidas propostas para a atenuação do nível sonoro do ruído provocado pelo 

escoamento, as perdas térmicas ao longo da tubagem podem ficar logo à partida resolvidas. Para tal, as 

coquilhas de isolamento apenas necessitam de possuir uma elevada resistência térmica. Assim, não só 

se reduzem as perdas de aquecimento, como também são protegidos os elementos construtivos 

(atravessados pelas canalizações) de aquecimentos desadequados originados pela circulação de água 

quente.  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Fig.5.5 – Fixadores para tubagens e outros afins [51][53] [54] [55] 
Fig.5.6 – Coquilhas de isolamento sonoro 

e acústico [56] [57] [58] [59]  

 

No caso específico do edifício em estudo, a rede de abastecimento de água apenas abrange o volume 

interior onde se encontram as zonas húmidas do edifício. A seguir à intervenção, a rede de 

abastecimento será alargada a todo o edifício (incluindo o volume exterior, cuja constituição é, na sua 

grande parte, em madeira). Uma intervenção pouco rigorosa pode conduzir a sérias consequências no 

funcionamento do edifício. Para evitá-las, deverá ser minuciosamente estudado o traçado da nova rede, 

de modo a não atingir componentes estruturais ou, caso tal cenário seja inevitável, devem ser tomados 

procedimentos de reforço ou protecção adequada desses mesmos elementos. Em conclusão, aconselha-

se a que sejam seguidas as propostas anteriormente descritas, recorrendo a materiais semelhantes aos 

apresentados, com o objectivo de optimizar o desempenho global da rede de abastecimento.  
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5.4.2. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A rede de drenagem de águas residuais surge em continuidade com a rede de abastecimento, pois cada 

ponto de abastecimento necessita de um ponto de drenagem. Tal facto constitui efectivamente um 

problema, quando se projectam instalações para edifícios antigos. Em termos gerais, as redes de 

drenagem possuem diâmetros elevados, o que levanta à partida problemas com a ocultação das 

tubagens. Por outro lado, a drenagem dos aparelhos terá de ser realizada atravessando os pavimentos 

de madeira. Por fim, o tipo de escoamento da rede é por gravidade, o que implica o cumprimento de 

inclinações mínimas. Ao analisar simultaneamente as características descritas, verificamos que, 

inevitavelmente, haverá elementos estruturais, sucessivamente intersectados pelo traçado da rede. Esta 

constatação pode por em causa a própria estabilidade dos elementos, a não ser que se opte pela 

execução de banquetas técnicas, elevando o nível da cota do pavimento, pois, neste caso, as tubagens 

circularão sobre o pavimento antigo, sendo apenas necessário recortar pontualmente o pavimento de 

madeira para a passagem dos tubos de queda [1]. 

Relativamente ao ruído, ao contrário da rede de abastecimento, a rede de drenagem não necessita de 

cuidados, pois as águas residuais não circulam sobre pressão, logo não geram problemas de cavitação 

(origem dos ruídos). Contudo, deverão ser aplicados tectos falsos nos compartimentos sob o 

pavimento em que se instalaram as redes, de modo a atenuar os ruídos originados por outros factores e 

que permitem conferir ao espaço um acabamento aceitável (na possibilidade de se reduzir o pé direito 

do compartimento). 

O caso em estudo exibe uma rede de drenagem em claro mau estado, existente apenas no volume 

interior correspondente às zonas húmidas. Em complemento à rede de abastecimento, após a 

intervenção de reabilitação, também esta rede será ampliada a todo o edifício. Porém, dado que o 

volume interior será reconstruído seguindo características de construção nova, não existirão problemas 

de maior na definição do traçado da rede. Notemos todavia que, no volume exterior, o traçado da rede 

terá de ser cuidadosamente estudado, para não afectar elementos estruturais fortemente contributivos 

para a segurança global.  

A solução que se propõe para a instalação da rede de drenagem de águas residuais, apesar de 

comprometer de certo modo a proposta de arquitectura, considera-se a mais adequada face às 

condicionantes que o edifício apresenta Sugere-se, assim, a execução de banquetas técnicas, ou seja, 

de pavimentos falsos, de modo a afectar o menos possível a estrutura dos pavimentos. A nível estético, 

esta solução será idêntica a um degrau, sobre o qual serão assentes os equipamentos sanitários e de 

cozinha. Ao nível construtivo, esta solução também apresenta vantagens,pois, nos compartimentos 

destinados a zonas húmidas, os respectivos pavimentos não terão de ser levantados para a aplicação 

das medidas correctivas do nível sonoro e do conforto térmico. No entanto, existe uma desvantagem 

de peso, que será a redução do pé direito pelo que, em função disto, a solução a adoptar deverá ser 

tomada pelo promotor. Por fim, relativamente à realização das couretes, aconselhamos a utilização de 

materiais com elevada resistência ao fogo e com bom comportamento acústico. 

No ponto 5.5.2., apresentam-se as duas soluções referidas: pavimento técnico associado a tecto 

ornamentado e pavimento técnico associado a tecto não ornamentado. No segundo caso, sugere-se a 

aplicação de tecto falso, no tecto do piso inferior, de modo a atingir a eficiência máxima, no sentido da 

qualidade de conforto. Contudo, existe a consciência de que se trata de uma solução pouco viável, pois 

o pé direito poderia ser fortemente reduzido. 
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Fig.5.7 – Tubo de queda de águas residuais domésticas 

 

5.4.3. INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS  

O desenvolvimento de uma instalação eléctrica num edifício antigo não será de, certo modo, fácil, 

principalmente no que se refere à compatibilização das questões de segurança com as questões 

construtivas. As necessidades de aumentar o número de pontos de fornecimento de energia (tomadas 

eléctricas) e de dividir a rede por zonas independentes, de modo a evitar a perda total de energia, em 

caso de anomalia local da rede, tornam a rede muito mais complexa do que seria inicialmente de 

esperar. 

No caso do edifício em estudo, a instalação eléctrica terá de ser removida, pois, além de se encontrar 

degradada (Fig. 5.8 – 5.10), não se ajustaria às exigências da proposta de intervenção. Salientando que 

existem tectos estucados que se pretendem manter, sugerimos que a iluminação desses espaços seja 

garantida através de apliques nas paredes envolventes. Nos restantes espaços, em que os tectos não 

possuem ornamentação e onde serão aplicados tectos falsos, a iluminação poderá ser feita a partir de 

cima, tirando partido do novo tecto falso para a ocultação dos cabos. 

 

   

Fig.5.8 – Componentes degradados 

da rede eléctrica 

Fig.5.9 – Vista parcial da rede 

eléctrica (aplicada sob tecto 

ornamentado) 

Fig.5.10 – Componentes degradados 

da rede eléctrica 
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5.4.4. INSTALAÇÕES MECÂNICAS  

As instalações mecânicas (como os elevadores ou o ar condicionado) encontram-se cada vez mais 

integradas no âmbito das reabilitações, principalmente em edifícios com uma certa altura (mais de dois 

pisos). As exigências de conforto são cada vez maiores, pelo que a climatização e a facilidade de 

acesso aos pisos assumem algum relevo. 

Relativamente à instalação do elevador no edifício em estudo, deverão ser seguidas algumas regras, 

com o objectivo de minorar o impacte que tal irá provocar ao nível de ruído. Concretamente, dever-se-

á isolar mecanicamente o motor do elevador da estrutura do edifício (apoios anti-vibráteis – Fig. 5.11), 

recorrer a um motor hidráulico (se possível), escolher um elevador menos ruidoso (comparar dados de 

ruído dos fabricantes) e isolar as paredes da caixa do elevador com materiais absorventes [7]. 

Quanto à climatização do edifício em período de Verão (ar condicionado), relembra-se que estes 

equipamentos produzem um ruído considerável, pelo que devem ser tomadas as medidas atrás 

referidas, a propósito de ruídos de percussão. Por outro lado, devem ser equacionadas soluções 

alternativas à instalação desses equipamentos na fachada, uma vez que tal irá descaracterizar 

completamente o edifício.  

 

 

Fig.5.11 – Apoios anti-vibráteis [52] 
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Fig.5.12 – Esquema de situações de transmissão de ruídos aéreos (adaptado de [7]) 

 

 

5.5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO GERAL - PORMENORES 

Tendo por objectivo optimizar o desempenho global do edifício com recurso ao mínimo investimento 

possível, procurou-se desenvolver uma solução eficaz que abrangesse as três áreas principais da Física 

das Construções (segurança contra incêndios, térmica e acústica). Assim, de acordo com as 

características, condicionantes e localização dos compartimentos, foram desenvolvidos os esquemas 

construtivos seguintes (Fig. 5.13 a 5.18), ilustrando as soluções propostas: 
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5.5.1. PAVIMENTO EM ZONA CORRENTE DE CIRCULAÇÃO 

 

- Sobre Tecto Estucado com Ornamentação 

 

 

Nota: Apoios principais não representados (vigas ocultas, paredes) 

Fig.5.13 – Pormenor construtivo da solução proposta para zonas correntes de pavimento sobre tectos ornamentados 

 

- Sobre Tecto Estucado sem Ornamentação 

 

Fig.5.14 – Pormenor construtivo da solução proposta para zonas correntes de pavimento sobre tectos sem 

ornamentos (Solução tecto falso) 
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Fig.5.15 – Pormenor construtivo da fixação do tecto falso à parede interior 
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5.5.2. PAVIMENTO EM ZONAS HÚMIDAS 

 

- Sobre Tecto Estucado com Ornamentação 

 

Nota: A estrutura de suporte do pavimento não está representada, contudo deverá ser executada com perfis metálicos do tipo 

U ou I, ou outros materiais equivalentes. 

Fig.5.16 – Pormenor construtivo da solução proposta para pavimentos técnicos sobre tectos com ornamentos 

 

- Sobre Tecto Estucado sem Ornamentação 

 

Nota: A estrutura de suporte do pavimento não está representada, contudo deverá ser executada com perfis metálicos do tipo 

U ou I, ou outros materiais equivalentes. 

Fig.5.17 – Pormenor construtivo da solução proposta para pavimentos técnicos sobre tectos sem ornamentos 

(aplicação de tecto falso) 
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5.5.3. PAREDES INTERIORES 

 

 

Fig.5.18 – Pormenor construtivo da solução proposta para paredes interiores 
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5.5.4. MATERIAIS PROPOSTOS 

O Quadro 5.1 apresenta imagens esquemáticas, com descrição sintética e enumeração das principais 

vantagens dos diversos materiais propostos para as situações representadas nas figuras de 5.13 a 

5.18. 

 

Quadro 5.1 - Materiais propostos na solução anterior 

Material Descrição Vantagens 

 

Painel composto de lã de rocha 

de dupla densidade colado a 

uma placa de gesso laminado. 

[38]  

Solução pré-fabricada. Ideal 

para reabilitação. Bom 

comportamento acústico. 

Sistema aderido de rápida 

execução. 

 

Membrana de betume asfáltico 

oxidado, revestida na face 

inferior com granulado de cortiça. 

[37] 

Isolamento a ruídos de 

percussão. Maneabilidade.  

 

Placas de gesso cartonado [60] Facilidade de acabamento. 

Material de baixa densidade. 

 

Painel semi-rígido de lã de rocha 

não revestido. [38] 

Grande isolamento térmico. 

Bom isolamento acústico. Boas 

propriedades mecânicas. 

 

Feltro de lã de rocha recoberto 

com complexo de alumínio 

reforçado numa das suas faces. 

Barreira de vapor.[38] 

Isolamento térmico, 

condicionamento acústico. 

Incombustível. 
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5.5.5. OUTROS COMPONENTES 

 

- Banheiras 

 Materiais Propostos 

Quadro 5.2 - Materiais propostos na solução anterior 

Material Descrição Vantagens 

 

Painel semi-rigido de lã de rocha 

não revestido. [38]  

Solução pré-fabricada. Ideal 

para reabilitação. Bom 

comportamento acústico. 

Sistema aderido de rápida 

execução. 

 

- Tubagens  

 Materiais Propostos 

Quadro 5.3 - Materiais propostos na solução anterior 

Material Descrição Vantagens 

 

Coquilhas concêntricas de lã de 

rocha revestidas de alumínio. 

[38] 

Isolamento térmico e acústico. 

Prevenção contra o fogo, em 

instalações de aquecimento, 

climatização e água quente 

sanitária. 

 

 

- Caixa de Elevação (Elevador) 

 Materiais Propostos 

Quadro 5.4 - Materiais propostos na solução anterior 

Material Descrição Vantagens 

 

Painel semi-rígido de lã de rocha 

recoberto numa das suas faces 

por um véu mineral preto [38]. 

Isolamento térmico e acústico. 

Grande resistência á 

humidade. 
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6 

CONCLUSÃO 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O tema proposto para desenvolvimento, “Reabilitação de Estruturas de Madeira em Edifícios 

Antigos” é, de facto, muito vasto. São imensos os aspectos construtivos que giram em torno desta 

temática podendo, a título de exemplo, destacar-se a constituição dos diversos elementos construtivos, 

as soluções construtivas, as ligações (entre elementos, entre componentes, etc.) e o modo de aplicação 

dos mesmos em obra, entre muito mais considerações possíveis. Na impossibilidade de abranger todos 

esses aspectos, optou-se por sintetizar a informação, salientando apenas o que seria essencial para uma 

mais fácil compreensão dos conceitos explorados. Existe porém a plena consciência de que (e 

referimo-nos concretamente aos capítulos 2 e 3) a abordagem poderia ter ido ao um nível de detalhe 

mais profundo e que tal seria uma mais-valia para esta dissertação.  

Realizando uma retrospectiva ao trabalho desenvolvido, considera-se que a mensagem principal que 

resumidamente se foca na ideia: “Reabilitar um edifício não é construir um edifício novo mas sim, 

um modo de o (re)construir” foi efectivamente transmitida ao leitor. A reabilitação é um processo 

complexo que requer um reconhecimento prévio da construção para que se identifiquem e analisem ao 

detalhe as condicionantes da mesma, daí que as fases de inspecção preliminar e diagnóstico inicial 

tenham assumido um papel de destaque neste documento.  

Referindo-nos concretamente ao caso estudado, verificou-se que se trata de um edifício de grande 

qualidade construtiva e que, portanto, deve ser alvo de uma intervenção cuidada e bem organizada, 

desenvolvida com base na recolha dos dados fundamentais que permitam a correcta definição 

estrutural e construtiva do edifício. Nessa medida, considera-se que o objectivo foi atingido, uma vez 

que foram identificados os locais críticos da estrutura que devem ser alvo de uma inspecção 

complementar, como se teve oportunidade de realçar ao longo do capítulo 4. 

Considera-se ainda, a respeito do caso estudado, que faria todo o sentido que fossem efectuadas 

verificações de segurança dos elementos estruturais de acordo com o Euro Código 5 (EC5), pelo 

menos a título exemplificativo. Porém, o plano de inspecções complementares definido no capítulo 4, 

bem como a validação das plantas estruturais do edifício, não foram executados, o que de certo modo 

remeteu a possível realização das verificações de segurança para um exercício totalmente teórico e, 

dessa forma, desprovido de interesse prático concreto. 

Relativamente às soluções propostas para a melhoria das condições de conforto, acredita-se que estas 

se encontram adequadas ao edifício estudado, embora conduzam a algumas desvantagens, 

nomeadamente ao nível da redução do espaço interior e do pé-direito dos compartimentos. Contudo, 

relembra-se que as soluções apresentadas são apenas uma das diversas soluções possíveis, igualmente 

válidas e passíveis de serem aplicadas no edifício.  
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Realça-se finalmente, que se espera que esta dissertação represente mais um passo em direcção a uma 

construção sustentável e que, em específico, o edifício em estudo venha a reflectir esse contributo.    

 

6.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

O caso estudado possibilitou o registo de diversas conclusões genéricas sobre os cuidados a assegurar 

quando se pretende avaliar a segurança mecânica de estruturas de madeira existentes em edifícios 

antigos. Nessa medida, apresentam-se de seguida as principais contribuições que esta dissertação 

permitiu deduzir e que, de certa forma, se espera virem a auxiliar os técnicos envolvidos no estudo 

deste tipo de estruturas a efectuar esse trabalho, com segurança acrescida. Esta preocupação com as 

questões de segurança resulta do facto de ser difícil avaliar visualmente a integridade e as 

propriedades das peças de madeira existentes, bem como esclarecer, de forma totalmente rigorosa, o 

comportamento das estruturas.  

Veja-se como exemplo que muitos são os casos em que existem pilares metálicos (ou de madeira) 

disfarçados no próprio acabamento, ou paredes interiores, aparentemente de compartimentação, mas 

que desempenham funções resistentes. O mesmo acontece com as escadas onde, com regularidade, se 

encontram pequenos troços de parede que contribuem para a sua estabilidade. Em suma, o facto de 

coexistirem no mesmo elemento construtivo soluções estruturais e soluções de compartimentação ou 

decoração leva a que o risco de não interpretar correctamente a estrutura seja muito significativo. 

De uma forma mais específica, as principais conclusões desta dissertação são, então, as seguintes: 

- por si só,  a avaliação visual não constitui uma metodologia suficientemente segura de validação da 

interpretação da integridade das peças e da respectiva capacidade mecânica; 

- não é sensato tecer uma avaliação sobre a segurança de uma dada estrutura, sem que sejam utilizados 

meios de diagnóstico complementares, tais como ensaios in situ não destrutivos, ensaios sobre carotes 

extraídas de componentes estruturais do edifício e ensaios sobre peças de grande dimensão, removidas 

do local como testemunho da qualidade média das peças existentes;  

- é impossível validar a segurança de estruturas de madeira existentes sem as colocar à vista ou sem, 

pelo menos, poder deduzir com 100 % de segurança a respectiva constituição, sendo que a segurança 

apenas deverá ser assumida como garantida, se forem substituídas todas as peças deficientes e/ou 

degradadas e utilizados coeficientes de segurança elevados nas respectivas verificações estruturais; 

- a nível construtivo e estrutural, os edifícios sofrem modificações ao longo da sua vida, quer devido a 

acidentes quer devido a acções humanas de remodelação, o que torna muito difícil a dedução das 

soluções originais (como acontece no edifício em estudo, ao nível do piso 1);  

- relativamente aos elementos construtivos horizontais, a eliminação dos estuques ou o levantamento 

integral dos soalhos constitui assim uma acção preventiva aconselhável; no caso concreto das escadas 

de madeira, a dificuldade da explicação do correcto funcionamento estrutural é ainda maior, 

sugerindo-se sempre a remoção de uma área significativa (preferencialmente a totalidade) dos 

estuques existentes na parte inferior, das mesmas; já no que se refere às coberturas, quando a solução 

estrutural não é evidente e aparentemente a cobertura pode ser recuperada, é conveniente eliminar 

todos os elementos construtivos secundários ou, pelo menos, todos os que permitam uma dedução 

exacta do existente em boas condições de trabalho e acessibilidade, de modo a conferir às intervenções 

maior durabilidade e segurança. 
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6.3. REFLEXÃO FINAL – PROPOSTA DE ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA ESTUDADA 

Como reflexão final, e aproveitando para realçar o interesse desta problemática para desenvolvimentos 

futuros, sugere-se a discussão do tema genérico “Reabilitação de estruturas de madeira no séc. XXI”.  

Na verdade, é cada vez mais difícil reabilitar edifícios pois vários novos aspectos têm de ser tidos em 

consideração, em simultâneo, nesse processo. Encarando os princípios e metodologias da arquitectura 

mais moderna, em conjunto com a inclusão de novas infra-estruturas (redes de abastecimento de água, 

redes de drenagem de águas residuais, AVAC, gás, electricidade, iluminação, redes informáticas, etc.) 

e tentando melhorar simultaneamente as condições de conforto e de segurança não estrutural 

(segurança contra incêndios; segurança na utilização; higiene, saúde e segurança), pode afirmar-se, 

sem risco, que esta actividade e adequada concordância destes aspectos constituem um exercício de 

grande dificuldade. Contudo, deve-se salientar que a condicionante chave do processo é sempre a nova 

arquitectura do edifício, uma vez que as restantes especialidades terão que se desenvolver tendo a 

primeira por base e respeitando as suas exigências. De qualquer forma, não faz sentido propor 

soluções de arquitectura para edifícios existentes sem perceber com total rigor a respectiva estrutura e 

todos os restantes sistemas construtivos que a constituem, como se espera ter convenientemente 

ilustrado nesta dissertação. 

Como exemplos de estudos futuros com interesse na temática, sugerem-se por exemplo: 

 o estudo de novos casos, em melhores condições de acesso visual; 

 o estudo e possível concepção de metodologias mais simples, seguras e económicas de avaliar 

as estruturas existentes e, particularmente, os elementos estruturais de edifícios antigos; 

 o estudo e caracterização de madeiras antigas, com vista à determinação rigorosa das suas 

propriedades mecânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1 
PROPOSTA DE 
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ANEXO 3 
PLANTAS ESTRUTURAIS 

DEDUZIDAS 
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ANEXO 4 
MAPAS DE ANOMALIAS 
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