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1. INTRODUÇÃO

Reabilitar edifícios com qualidade pressupõe 
sempre um conhecimento prévio detalhado 
dos seus componentes, de forma a que a so-
lução final possa conciliar preocupações de 
desempenho técnico, sustentabilidade am-
biental e valorização da pré-existência. Para 
isso, é fundamental que sejam desenvolvidas 
campanhas de inspeção e análise dos ele-
mentos a reabilitar, tendo em atenção não só 
as suas principais características construtivas 
e arquitetónicas, mas também as suas ano-
malias e limitações de desempenho. 

No caso específico das coberturas tradicio-
nais, estas são um dos principais elementos 
de proteção dos edifícios, razão pela qual se 
revestem da maior importância no processo 
de intervenção. No entanto, a sua diversidade 
intrínseca e específica faz com que a adoção 
de soluções padronizadas seja particularmen-
te complexa, face à diversidade de elementos, 
materiais e geometrias. Não obstante, esta di-
versidade requer uma abordagem atenta que, 
independentemente de se tratar de uma análise 
individual ou coletiva, permita ter em conta as 
suas características identitárias, a procura de 
soluções sustentáveis e a manutenção, ou me-
lhoria, do seu desempenho técnico e funcional. 

Estratégias e técnicas de 
observação e caracterização 

de coberturas tradicionais

Caso de estudo em Viseu

2. OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVOS 

O objeto de estudo deste artigo consiste nas 
coberturas de um conjunto de edifícios do 
centro histórico de Viseu. Embora tenha sido 
feita a análise do estado de conservação de 
grande parte destes edifícios, este artigo fo-
ca-se na caracterização das suas coberturas. 

A cidade de Viseu é atualmente a segunda 
maior cidade da Região Centro de Portugal 
Continental, com cerca de 60 000 habitantes [1]. 
O seu centro histórico remonta à época me-
dieval, sendo que os edifícios que o compõem 
foram construídos, na sua maioria, entre o

resumo

As coberturas de telha cerâmica são, desde há muitos séculos, uma solução construtiva eficaz, que concilia, 

de forma otimizada, as disponibilidades de materiais e a tecnologia para os transformar, de modo a 
responder a um conjunto de exigências que, apesar de evoluírem ao longo do tempo, mantêm um grande 
objetivo comum: proteger.
As coberturas dos centros antigos das cidades não apresentam muitas vezes um padrão uniforme, 
verificando-se uma grande diversidade de soluções, geometria e materiais. Esta diversidade não é, todavia, 
suficiente, para lhes quebrar o laço tecnológico e identitário entre elas. Assim, é fundamental compreender 
e estudar a constituição e funcionamento destes sistemas antes de proceder a uma intervenção, de forma 
a que esta se adeque às várias realidades construtivas encontradas, dentro de um quadro estruturado de 

conhecimento e de ação.

No âmbito do projeto “Viseu Património” foi feita a caracterização de 299 coberturas de edifícios tendo 
em vista a definição de estratégias de intervenção. Para atingir esse objetivo foram definidas estratégias de 
observação e registo segundo diferentes níveis de inspeção, que são o principal objeto deste artigo. Inclui-se, 
também, uma breve referência aos resultados preliminares obtidos através de um dos níveis de inspeção. É 
também feita referência às ferramentas de suporte, nomeadamente a utilização de drones para a inspeção 
zenital exterior, bem como às suas potencialidades e limitações.
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século XVI e XX [2] (figura 1). A Área de Rea-
bilitação Urbana (ARU) da cidade de Viseu é 
composta por cerca de 630 edifícios, tendo 
resultado de um amplo processo de reflexão 
estratégica, na sequência do qual foi defini-
do um plano para a revitalização do centro 
histórico. Neste âmbito, a zona histórica da 
cidade tem sido alvo de um conjunto signifi-
cativo de ações estratégicas de intervenção 
resultado da definição de políticas de revita-
lização da ARU.

No âmbito das iniciativas municipais para a 
revitalização do centro histórico destaca-se o 
projeto “Viseu Património”, desenvolvido ao 
longo de três anos pelo Instituto Pedro Nunes 
para a Câmara Municipal de Viseu. Este ar-
tigo insere-se no âmbito da investigação de-
senvolvida nesse projeto, cuja primeira fase 
teve como principal objetivo iniciar um pro-
cesso de conhecimento e reconhecimento do 
valor patrimonial da cidade de Viseu, tanto 
ao nível técnico-científico, como por parte da 
população [3]. Para esse efeito, procedeu-se 
a um extenso processo de levantamento e 
caracterização dos edifícios do centro his-
tórico da cidade, tendo sido já publicados 
diversos trabalhos científicos com base na 
investigação realizada [4]. 

No caso específico das coberturas dos edifícios 
do centro histórico de Viseu, foram já publica-
dos alguns trabalhos de investigação relativos 
à sua caracterização e análise [5, 6, 7]. No 
entanto, face ao volume de trabalho desenvol-
vido no âmbito do projeto “Viseu Património”, 
faz-se, neste artigo, a consolidação da informa-
ção, incluindo a apresentação dos vários tipos 
de estratégias e técnicas de observação que 
constituíram a principal metodologia de traba-
lho para a caracterização das coberturas.

Os objetivos deste artigo são, assim: 

• Apresentação da metodologia de observa-
ção, registo e análise das coberturas do cen-
tro histórico de Viseu; 

• Apresentação das principais ferramentas de 
apoio à metodologia desenvolvida; 

• Descrição dos principais resultados obtidos 
relativamente à caracterização do objeto de 
estudo; 

• Síntese de conclusões e indicação de estra-
tégias futuras para aprofundamento do traba-
lho realizado. 

1 | Planta da zona histórica de Viseu 
(© Google Maps) e fotografia do Largo 
Pintor Gata.
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3. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a observação, 
registo e análise das coberturas do centro 
histórico de Viseu teve como passo inicial a 
definição de possíveis níveis de inspeção que 
simultaneamente permitissem a otimização 
do processo de análise e registo das caracte-
rísticas das coberturas, e promovessem a ob-
servação do maior número dos componentes 
que as compõem. Assim, cada nível de ins-
peção deve permitir a obtenção de informa-
ção distinta mas complementar, possibilitando 
uma caracterização exaustiva, sob diferentes 
pontos de vista, das coberturas a observar. 

Os níveis de inspeção definidos, adiante des-
critos em detalhe, foram os seguintes:

• Nível de inspeção 1: Vista exterior obtida 
com apoio de drone;

• Nível de inspeção 2: Vista exterior obtida 
por observação direta ao nível da rua; 

• Nível de inspeção 3: Vista interior obtida 
através de visita ao desvão da cobertura. 

Para cada nível de inspeção foram desenvol-
vidas fichas de registo e caracterização em 
formato Excel em que, para cada edifício (ao 
qual corresponde um código interno especí-
fico), é possível registar as características 
observáveis nesse nível. A informação cons-
tante em cada ficha é apresentada abaixo, na 
descrição do nível correspondente. 

O nível de inspeção 1 tem como base a re-
colha de imagens aéreas das coberturas dos 
edifícios a observar com recurso a um drone. 
Para esse efeito, utilizando plantas geográfi-
cas da zona a caracterizar, foram definidos e 
numerados 35 quarteirões de edifícios, bem 
como um guião de percursos de voo ótimos a 
efetuar pelo drone, de forma a que pudesse 
ser observado o maior número de edifícios 
com o menor número de movimentos. Poste-
riormente, a equipa técnica responsável por 
esta tarefa procedeu ao trabalho de campo 
sistemático de filmagem dos quarteirões, ten-
do como resultado um conjunto de 30 vídeos, 
que permitiram a captação de fotografias de 
alta resolução de cada uma das coberturas a 
analisar [7] (figura 2). 

Posteriormente, o trabalho de gabinete con-
sistiu na observação das fotos e no preenchi-
mento da ficha de caracterização correspon-
dente a cada edifício. Uma vez que as cober-
turas foram observadas de forma aérea, foi 
possível observar claramente características 
que, de outra forma, não seriam observáveis, 
face às dimensões estreitas dos arruamentos 
do centro histórico de Viseu, que dificultam a 
observação dos telhados. 

A ficha de caracterização de coberturas rela-
tiva ao nível de inspeção 1 incluiu a seguinte 
informação: 

• Geometria da cobertura (ex.: inclinada, ine-
xistente / em ruína, águas com plano único, 
águas com inclinição muito distinta da envol-
vente, existência de diferentes “blocos” autó-
nomos de cobertura); 

• Número de águas e número de blocos autó-
nomos (se aplicável);

• Revestimento da cobertura (ex.: telha cerâ-
mica canudo, marselha ou lusa, chapa metá-
lica, telha de betão, chapa de fibrocimento);

• Caracterização da caleira (ex.: interior, in-
terior com platibanda, exterior, interior entre 
duas águas); 

• Existência de singularidades (ex.: trapeiras, 
claraboias, outros tipos de iluminação natural)

• Caracterização do beirado a partir da vista 
da face superior (ex.: beirado simples, beira-
do à portuguesa, beirado com revestimento 
diferente do telhado);

• Pontos singulares e remates (ex.: caracte-
rização da cumeeira, juntas cumeeira-telha, 
rincão, remates cobertura-parede emergen-
te, transição entre telhados confinantes).

O nível de inspeção 2 tem como base o regis-
to de informação relativa a características das 
coberturas que são observáveis através de 
uma inspeção de rua. Para esse efeito, proce-
deu-se a um trabalho de campo de inspeção 
e registo destas características, bem como da 
fotografia sistemática das mesmas (figura 3). 
Posteriormente, o trabalho em gabinete con-
sistiu no preenchimento da ficha respetiva. 
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Exemplo de revestimento de telha 
canudo (1) e telha marselha (2).

Exemplos de coberturas com  
blocos autónomos de telhado.

Exemplos de caleira exterior (1) 
e caleira interior com platibanda (2).

Exemplos de claraboia (1) 
e trapeiras (2).

Exemplos de cumeeiras 
horizontais simples (1) 

e cumeeira irregular (2). 2
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2 | Exemplos de características 
de coberturas observáveis no 

nível de inspeção 1.
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Nível de inspeção 2 (vista exterior 
de rua): exemplos de beirado 
em madeira ventilado (1) 
e beirado em pedra (2).

Nível de inspeção 2 (vista exterior 
de rua): exemplos de caleira exterior 
em material metálico liso (1) e tubo 
de queda em PVC (2).

Nível de inspeção 3 
(vista interior do desvão): 
exemplos de estruturas em madeira.

Nível de inspeção 3 (vista interior 
do desvão): exemplos de estrutura 
de betão (1) e frechal (2).

Nível de inspeção 3 (vista interior 
do desvão): exemplos de forro.3

3 | Exemplos de características 
de coberturas observáveis nos 
níveis de inspeção 2 e 3.
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4 | Mapa das 299 coberturas inspecionadas 
com drone no Centro histórico de Viseu.

Este nível de inspeção tem como principal 
vantagem a proximidade física aos elementos 
a observar, o que facilita a observação e o re-
gisto claro das suas características. No entan-
to, elementos interiores, como caleiras, não 
são por vezes observáveis, o que pode levan-
tar questões relativamente à sua inexistência.

A ficha de caracterização relativa ao nível de 
observação 2 incluiu a seguinte informação:

• Caracterização do beirado a partir da vista da 
face inferior: revestimento (ex.: beirado sim-
ples, duplo ou triplo, beirado à portuguesa com 
cornija, existência de orifícios para ventilação); 

• Caracterização do beirado a partir da vis-
ta da face inferior: estrutura (ex.: beirado de 
madeira ventilado, beirado de madeira não-
-ventilado, beirado de pedra, beirado de be-
tão, beirado metálico); 

• Caracterização da caleira (exterior em PVC, 
exterior em material metálico liso, exterior em 
material metálico corrugado, não observável 
/ interior); 

• Caracterização do tubo de queda (tubo me-
tálico liso, tubo metálico corrugado, tubo em 
PVC, inexistente). 

O nível de observação 3 corresponde à vista 
interior obtida através de visita ao desvão da 
cobertura, o que implica uma inspeção com 
acesso ao interior do edifício, o que apenas 
foi possível em alguns casos, face a razões 
de propriedade. No entanto, nos casos em 
que esta observação foi possível a equi-
pa acedeu à zona de desvão da cobertura 
e procedeu ao registo e fotografia dos seus 
elementos (figura 3). A principal vantagem 
deste nível de observação é a proximidade 
da observação destes elementos e da sua 
caracterização exaustiva. À semelhança dos 
casos anteriores, o trabalho de gabinete cor-
respondeu ao preenchimento da ficha de ca-
racterização respetiva. 

A ficha de caracterização de coberturas re-
lativa ao nível de observação 3 incluiu a se-
guinte informação:

•  Existência de desvão útil e caracterização, 
se aplicável (ex.: sim, não, altura do desvão);

• Caracterização da estrutura de suporte (ex.: 
betão armado (estrutura contínua), betão 
armado (asnas), madeira (asnas simples), 
madeira (asnas tesoura), madeira (asnas de 
mansarda), estrutura metálica, estrutura mis-
ta, existência de muretes de alvenaria);

• Existência de outros elementos (ex.: frechais, 
cintas perimetrais, tirantes); 

• Existência de singularidades (ex.: guarda-
-pó, laje de esteira, forro). 

4. RESULTADOS OBTIDOS NO NÍVEL DE 
INSPEÇÃO 1 (VISTA EXTERIOR OBTIDA 
COM APOIO DE DRONE)

Como já foi referido, a metodologia apresen-
tada foi posteriormente utilizada para a carac-
terização de coberturas de edifícios no centro 
histórico de Viseu. Neste artigo, apresentam-
-se apenas os resultados relativos à inspeção 
de nível 1 (vista de drone) de 299 edifícios (fi-
gura 4). Este universo de análise correspon-
de a zonas específicas de coesão na área 
histórica da cidade, nomeadamente em torno 
das suas principais artérias e praças mais 
centrais. Apresentam-se de seguida alguns 
dos resultados obtidos. Informação adicional 
pode ser consultada em [8]. 
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Opinião

Relativamente à geometria das coberturas, 
foi possível verificar que estas são, quase 
na totalidade, inclinadas (97%), com apenas 
3% dos casos relativos a situações de ruína. 
Relativamente à sua tipologia, observou-se 
que são caracterizadas por uma grande 
heterogeneidade, tendo-se verificado que 
cerca de 47% apresentam uma geometria 
tradicional embora com variações não con-
vencionais (como a existência de blocos 
autónomos de telhado), face a situações 
tipicamente mais simples. 

Também no âmbito da geometria, foi possível 
observar que a maioria das coberturas apre-
senta duas águas (42%), seguida das tipolo-
gias de três (11%), uma (7%), quatro (5%) ou 
mais águas (1%), embora haja uma percen-
tagem significativa (35%) com várias tipolo-
gias na mesma cobertura. Isto corresponde 

aos casos em que o telhado apresenta blo-
cos autónomos ou uma geometria comple-
xa, com zonas de diferentes tipos de águas. 
As várias águas de uma mesma cobertura 
apresentam, por norma, a mesma inclinação 
(77%), sendo que em cerca de 9% dos casos 
a inclinação é muito distinta da envolvente.  

Relativamente ao revestimento da cobertura, 
verificou-se que existe uma grande variedade 
de materiais utilizados, bem como situações 
em que, na mesma cobertura, são utilizados 
revestimentos diferentes (figura 5). O revesti-
mento mais comum é a telha cerâmica Lusa 
(59%), seguida da telha Marselha (39%) e te-
lhas de vidro (25%), existindo também casos 
significativos com outros materiais.

Relativamente aos sistemas de drenagem, 
observou-se que as caleiras são maioritaria-
mente exteriores (78%), existindo também 
alguns casos em que este elemento não foi 
visível (20%), seja pela dificuldade na sua 
observação ou pela sua inexistência. Apenas 
3% dos casos apresentam caleiras interio-
res com platibanda, e apenas 1% dos casos 

apresentou caleira interior entre duas águas. 
Sublinha-se, mais uma vez, a existência de 
casos com mais do que um tipo de caleira.

Registou-se um elevado número de singulari-
dades nas coberturas observadas, nomeada-
mente mansardas (28%), calaraboias (22%) 
ou trapeiras (16%), entre outros tipos de ilu-
minação. Os beirados são simples em 78% 
dos casos, e 26% consistem em beirados à 
portuguesa, executados com telha de capa e 
bica. Foram também registados casos com 
mais do que um tipo de beirado. 

Relativamente a pontos singulares e rema-
tes, no caso das cumeeiras, por exemplo, 
verificou-se que, apesar de 92% serem ho-
rizontais e 75% apresentarem um formato 
linear, 22% são situações de formato com-
plexo e 7% inclinadas. Foram também ca-
racterizados elementos como rincões, larós 
ou juntas, bem como remates e zonas de 
transição entre os telhados ou ligações com 
paredes emergentes. Em todos os elementos 
verificou-se uma grande variedade de solu-
ções, indicadora da heterogeneidade das 

5 | Tipos de revestimento 
presentes nas coberturas 
inspecionadas.
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coberturas do centro histórico de Viseu e, 
consequentemente, da riqueza dos edifícios 
que o compõem, indicadoras da importância 
do processo de caracterização prévio à inter-
venção em edifícios e da sua relevância em 
reabilitações conscientes e com qualidade.  

5. CONCLUSÕES

O trabalho apresentado teve como principal 
objetivo apresentar uma metodologia de ob-
servação e registo de coberturas em núcleos 
históricos, desenvolvida e aplicada no contexto 
da cidade de Viseu. Esta metodologia inclui 3 
níveis de observação distintos mas comple-
mentares, cada um com vantagens específicas 
mas também limitações. Não obstante, todos 
contribuem para o conhecimento exaustivo dos 
telhados e elementos que os compõem, passo 
fundamental para a sua caracterização e aná-
lise como elemento prévio à definição de inter-
venções conscientes e adaptadas.

Este processo evidenciou uma matriz de ca-
racterísticas comuns aos edifícios analisa-
dos, indicadora da sua coerência e coesão 

enquanto conjunto edificado, bem como di-
ferenças significativas que sublinham a sua 
heterogeneidade e valores indentitários sin-
gulares, que importa analisar e respeitar. 

O desenvolvimento de estudos desta na-
tureza é fundamental para promover o co-
nhecimento detalhado das realidades cons-
truídas que compõem os centros históricos, 
constituindo o primeiro passo no que deve 
ser o debate e reflexão relativamente ao pa-
trimónio construído das cidades. A procura 
de outras metodologias e ferramentas que 
complementam as apresentadas neste artigo 
é um passo futuro crucial na valorização do 
patimónio construído corrente 
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