
Pedra & Cal n.º 27  Julho . Agosto . Setembro 2005

REFLEXÕES

A forma de encarar este tipo de alte-
rações, nomeadamente na interacção
entre estruturas e instalações espe-
ciais, pressupõe uma participação
multidisciplinar em que as diferentes
engenharias devem demonstrar a
mesma vontade de interpretar a ética
das intervenções no património arqui-
tectónico construído, preocupação

que não pode deixar de dominar a
acção de promotores, projectistas,
construtores e utilizadores.
Hoje, em qualquer edifício, é normal que
se deseje criar um conjunto muito diver-
sificado de redes, instalações e equipa-
mentos, cuja existência se associa à qua-
lidade do uso, ao nível da segurança, da
higiene e da saúde, do conforto, pelo me-

nos, cuja introdução num edifício exis-
tente está longe de ser pacífica.
Ao contrário do que sucedia até mes-
mo ao terceiro quartel do século XX,
em que os edifícios se construíam com
redes incipientes de águas e esgotos,
de electricidade, de telefones (poucas)
ede gás (apenas em Lisboa), hoje as re-
des de águas e esgotos ganharam
grande complexidade com a multipli-
cação de zonas a servir com água, as
redes eléctricas e de telecomunicações
tornaram-se autênticas instalações
técnicas, aumentaram exponencial-
mente as exigências de ventilação e
surgiram e desenvolveram-se até à 
banalidade as instalações de ar condi-
cionado, de segurança, etc.
Por isso, hoje é necessário pensar 
como se consegue compatibilizar a
exigência de uma instalação moderna
ediversificada com um edifício antigo
que para tal não foi concebido nem
construído.
Dir-se-ia que o problema é simples:
basta adaptar o edifício velho às novas
exigências, forçar as velhas estruturas
aaceitar e a conviver com as novas ins-
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talações; mal se vai se for este o racio-
cínio, infelizmente muitas vezes se-
guido com uma cegueira que chega a
impressionar.
De facto, o ponto de partida deve ser
precisamente o oposto, ou seja, quan-
do se intervém num edifício existente,
o programa para a sua reabilitação, o
projecto e a obra subsequentes têm de
se adaptar às existências, autolimitar-
-se por via do respeito que deve mere-
cer o património.
Então, o caminho torna-se a um tempo

aliciante e desafiante: não servem ape-
nas os conhecimentos do costume, não
bastam as práticas anteriores, cada si-
tuação revela um caso diferente, no-
vas descobertas e perplexidades, ne-
cessidade de avanços e recuos, com
cautelas e sem juízos preconcebidos.
Os problemas que se colocam são mui-
to diversos, alguns de fácil resolução,
como é o caso das redes de telecomu-
nicações e de transmissão de dados
que, com o recurso a novas tecnolo-
giais e com as reduzidas dimensões

dos elementos constituintes, podem
ter impacte muito reduzido nas estru-
turas antigas. Outros há muito mais
difíceis de equacionar e de resolver, co-
mo sucede com a colocação de qua-
dros, contadores e colunas-montante,
por exemplo, ou com maior dificulda-
de ainda, com as redes de esgotos e de
ventilação e ar condicionado.
Para os responsáveis pelas estruturas
não é útil que julguem defender bem a
sua dama opondo-se às propostas
apresentadas para as diversas insta-
lações e redes; defendem-se as causas
compreendendo as coisas, sabendo-se
onde se pode ou não ceder, estudando
soluções que minimizem impactes
quando são possíveis, estudando so-
luções de adaptação e de reforço quan-
do a intenção é inevitável mas contro-
lável.
Um edifício antigo é, por definição,
uma construção realizada com pavi-
mentos de madeira, paredes de alve-
naria e, em menos casos, arcos e abó-
badas deste material. É com estas es-
truturas que as novas instalações téc-
nicas terão que conviver.
Uma abóbada pode, facilmente, alojar
redes de águas, de electricidade, de co-
municações e outras; talvez até aco-
mode tubagens de redes de esgotos.
Mas isto é possível em abóbadas de
berço (comuns, por exemplo, em
claustros, corredores e compartimen-
tos de conventos e palácios) e não em
abóbadas de arestas ou de nervuras
(ainda mais comuns). Este exemplo
vale, precisamente, por ser apenas um
exemplo que obriga a pensar na essên-
cia das operações de reabilitação e que
exige o conhecimento efectivo das
construções existentes.
Numa parede de alvenaria ordinária,
é possível alojar tubagens diversas em
roços que fragilizam essas paredes:
pode contornar-se o problema, reme-
tendo a maior parte dos traçados para
sancas, rodapés técnicos e tectos fal-
sos, onde tal for possível; é viável en-
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frentar a dificuldade quando outras
soluções menos agressivas não são
possíveis e uma forma de fazê-lo con-
siste em compensar a fragilização re-
ferida com o reforço local da parede,
ou com reforços mais generalizados
dos seus revestimentos.
Mais difícil ainda é lidar com paredes
de frontal, constituídas por reticula-
dos de madeira preenchidos com al-
venaria; nestes elementos, os roços, in-
felizmente tantas vezes realizados por
via da facilidade aparente, danificam
de modo quase irreversível a qualida-
de da estrutura antiga, embora pos-
sam ponderar-se soluções de reforço
(por exemplo com rebocos armados)
que, no entanto, podem desvirtuar a
solução original.
As soluções mais interessantes pas-
sam, por um lado, por se desviaremas
redes dessas paredes, concentrando-
-as em zonas “de sacrifício”; por outro
lado, pode recorrer-se aos já referidos
rodapés e rodatectos técnicos, tal co-
mo é viável o recurso a tectos falsos e a
paredes duplas, criando-se espaços de
ar dentro dos quais podem “correr” di-
versas condutas, tubagens e cabos.

No caso dos pavimentos de madeira,
existem fortes e compreensíveis limi-
tações à inserção de redes; nas so-
luções comuns, os vigamentos são pa-
ralelos entre si e são tarugados na di-
recção transversal, o que dificulta o
traçado de cabos ou condutas, obri-
gando a que exista um levantamento
efectivo e rigoroso da estrutura exis-
tente, de modo a que seja possível de-
finir encaminhamentos de redes que
não tenham impacto nos vigamentos.
Eventuais necessidades de atravessa-
mento de vigas de madeira, por perfu-
ração ou por rasgamento, têm de ser
analisadas caso a caso e só devem ser
permitidas quando de todo for impos-
sível encontrar outras soluções.
As maiores dificuldades, no que se re-
fere à intervenção em pavimentos, re-
sidem na execução das ligações das
principais tubagens das redes de es-
gotos domésticos aos respectivos tu-
bos de queda; do mesmo modo são im-
portantes as restrições impostas pelas
passagens de grandes tubagens das
instalações de ventilação e de ar con-
dicionado.
No caso das redes de esgoto, a melhor

solução consistirá em fazer passar as
tubagens de maior diâmetro (descar-
gas de sanitas) no intervalo livre entre
vigas de madeira; no entanto, na práti-
ca tal nem sempre é fácil, pela variabi-
lidade do espaço disponível e pela di-
ficuldade de garantir o posicionamen-
to mais adequado do aparelho sanitá-
rio em relação às vigas de madeira.
Uma solução que possa ajustar-se a
um local desajustar-se-á a um outro, o
que implica a necessidade de escolha
de sistemas de redes de esgotos com
acessórios que lhe dêem o máximo de
adaptabilidade.
O cuidado e a atenção que sejam dis-
pensados a coisas tão simples como a
organização da cozinha e instalações
sanitárias, em cada fogo de cada piso,
e as garantias de continuidade verti-
cal são o caminho para que seja facili-
tada a resolução destes problemas
que, quando mal encarados, dão ori-
gem a soluções “coxas”, votadas ao in-
sucesso. 
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