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Prefácio 

A presença de estruturas em madeira é um aspeto incontornável do património edificado sendo 

estas dotadas, por inúmeras razões, de um grande valor histórico, arquitetónico e civil. No 

entanto, apesar do seu inquestionável valor, por vezes as estruturas existentes de madeira 

requerem diferentes tipos de medidas de intervenção por forma a garantir a sua estabilidade e 

preservação. As causas das intervenções são inúmeras, desde a inadequada manutenção destas 

estruturas até à necessidade de análise de segurança ou reforço para mitigação dos efeitos de 

danos e patologias encontradas, ou para efeitos de dimensionamento de novos usos da 

estrutura. 

A análise e o diagnóstico de edifícios existentes é um desafio complexo que requer 

conhecimentos especializados provindos de diferentes fontes e áreas técnicas, principalmente 

em estruturas de madeira onde é necessário uma perfeita compreensão dos sistemas estruturais 

e das propriedades e desempenho do material.  

No caso de Portugal, as obras de intervenção e reabilitação são ainda em diminuto número 

quando comparadas com o seu reconhecido potencial de mercado, sendo isso fruto também do 

escasso conhecimento e formação de pessoal técnico especializado. Esse facto é ainda mais 

acentuado para a análise, dimensionamento de estruturas de madeira e para o planeamento de 

intervenções, cujo ensino foi sonegado para segundo plano em detrimento de outros materiais 

de construção. No entanto, existe atualmente a intenção de inverter esse processo e é verificado 

um acrescido interesse na manutenção, reabilitação e intervenção de estruturas existentes de 

madeira, assim como à construção de novo edificado tendo em conta o desempenho 

notoriamente positivo destas estruturas quando sujeitas a diferentes tipos de solicitações e usos. 

Esta publicação reúne contribuições de diversos especialistas, nacionais e estrangeiros. As 

comunicações abordam diferentes vertentes no domínio da intervenção em construções 

existente de madeira, abrangendo as componentes de inspeção e análise estrutural e 

arquitetónica, e evidenciando as medidas e ações de restauro, recuperação, reabilitação e 

reforço, com vista à apresentação das melhores práticas e novas soluções disponíveis para a 

conservação e manutenção de construções em madeira, garantindo elevados níveis de 

desempenho, eficiência energética e sustentabilidade no património construído. São 

apresentadas várias intervenções realizadas a nível nacional e estrangeiro, em estruturas 

existentes de madeira com alto valor histórico assim como novas tecnologias e métodos a 

aplicar a estruturas recentes.  
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