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Reabilitação de um Palacete
em Belém

Execução da cobertura

INTRODUÇÃO
O início do processo ora descrito
como Palacete de Belém teve início
em Janeiro de 2008, quando foram
estabelecidos os primeiros contactos
para a apresentação de um projecto
de concepção / conservação e reabilitação de um edifício datado de
1887.
O primeiro objectivo foi o da conservação e adaptação a um programa de ocupação mais alargado, o
que obrigou à consideração de uma
ampliação. Esta foi estimulada pela

conclusão de que o edifício necessitava de uma intervenção mais profunda, nomeadamente de consolidação estrutural.
Trata-se de um edifício de arquitectura civil residencial de finais do
século XIX, de planta rectangular
constituída por três pisos. Inserido
numa zona especial de protecção, o
palacete foi adaptado a serviços nos
anos 40, com o aumento do número
de instalações sanitárias, da compartimentação e da rede de incêndios.
Pela análise histórica, pudemos cons-

tatar que a forma como, actualmente, conhecemos o edifício, se deveu à
reconstrução de uma casa e barracões
contíguos no ano de 1887. Apresenta
uma construção tipicamente gaioleira, tendo sido, ao longo dos tempos,
alvo de pequenas intervenções de
limpeza, conservação e beneficiação
ou pintura, não havendo registo de
intervenções estruturais após 1941
(reparação de sobrados e estuques
de paredes e tectos).
A proposta de intervenção procurou
respeitar as linhas originais do edifício,
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a evidente simetria dos elementos
constituintes das fachadas e da planta, de forma a não influenciar a
leitura sobre o ambiente e a época
que este denuncia, mantendo-o integrado na sua linguagem.
Os trabalhos de concepção/construção foram desenvolvidos por uma
equipa multidisciplinar, sendo, no
presente artigo, destacados os principais aspectos associados à execução de um novo formato de cobertura e do aproveitamento do pé direito
para ampliação de um piso sem
alterar a cércea do edifício.
LEVANTAMENTO/PROJECTO
Na fase de projecto foi efectuado
um levantamento das anomalias do
edifício, cujo interior se apresentava
bastante degradado.
Das anomalias identificadas e mapeadas, destacam-se:
! "#$%&'! ()*+&'! ,&$(%-&'! ./0! &.12/!
directa no mau estado de conservação da estrutura de madeira dos
pisos e cobertura;
! "2/'! -&'! ($&,)%$&'! ,&$(%-/'! )3/4!
com deficiente vedação e com acção
directa sobre a estrutura de madeira
que os suporta e sobre as ligações
dos pisos às paredes periféricas de
alvenaria;
! ,%'/'! '/5$))*)"&-/'! ,&$&! &-&,tação de instalações sanitárias, evidenciado a fragilidade da estrutura
do piso de suporte, agravada esta,
em alguns casos, por rupturas na
tubagem de esgotos;
!%6()$.),12/!-/'!)*)0)6(/'!./6'(%tuintes da gaiola pela rede de incêndio;
! -)7$&-&12/! -/'! "2/'! -)! 8&6)*&'! )!
portas com afectação dos estuques
de paredes e tectos;

!)9!:%6&*0)6()9!-)7$&-&12/!)'($4(4;
ral por instalação de arquivos em
pisos superiores.
No que respeita à configuração do
edifício, a cobertura era constituída
por vários telhados independentes:
um sobre cada torreão e um que

Estado de degradação da estrutura

Nova estrutura da cobertura

Cobertura em fase de execução
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cobre o edifício central, transversalmente, possuindo este último, uma
clarabóia no ponto mais alto. O terceiro piso, mais estreito, era coberto
por telhado de cumeeira mais baixa
que qualquer um dos outros, com
uma trapeira em cada água viradas
a nascente e a poente.
Foi proposta, de modo a cumprir
o programa, a reconfiguração da
cobertura do edifício por um telhado de quatro águas, configurada em
mansarda, com um pé-direito habitável iluminado e ventilado naturalmente por três trapeiras em cada
água.
Teve-se particular atenção em não
elevar nenhuma cobertura acima da
cota de cumeeira da cobertura existente.
INTERVENÇÃO
Os pisos foram reforçados com a
substituição de elementos de madeira degradados e foram executadas
vigas lintel em betão armado no
topo das paredes de alvenaria para
garantir uma maior solidez aos
apoios entre estas e a cobertura.
Para a execução da cobertura em
mansarda foi preconizada uma
estrutura autoportante em aço galvanizado, em que os prumos de
suporte das asnas metálicas delimitaram a área interior. Entre as
asnas e os prumos foi criado um
espaço técnico para passagem de
infra-estruturas e colocação de equipamento de AVAC.
A cobertura é composta por telha
lusa de aba e canudo, placa sub-telha, isolamento XPS, estrutura metálica ligeira, placas de lã de
rocha e acabamento interior com
placas de gesso cartonado, conferin-
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do assim um excelente desempenho
acústico e térmico, que, em conjunto
com todas as soluções de materiais
adoptadas e solução de AVAC, permite, à luz das novas exigências
regulamentares, um desempenho
acima da média, prática que deverá
ser considerada relevante em função da especificidade das obras de
reabilitação.
A adopção da solução de cobertura
em aço leve permitiu maior rapidez
na sua execução, um maior aproveitamento de materiais, a limpeza
da obra durante os trabalhos e não
obrigou a meios especiais de elevação, sendo, neste caso, um dos con-

dicionalismos da obra. Conseguiu-se, ainda, com esta solução, não
introduzir grandes esforços nas
paredes exteriores existentes.
CONCLUSÃO
Esta intervenção de ampliação e reabilitação do Palacete concretizou-se num prazo de sete meses, onde
foram utilizados materiais, equipamentos e soluções que proporcionam uma redução do consumo
energético, melhor funcionalidade e
adequabilidade às necessidades dos
utilizadores, num edifício que se
considera bem adaptado.

Procurou manter-se os sistemas
construtivos e estruturais existentes, integrando-os com soluções que
tiveram por fim a recuperação e
beneficiação da construção, resolvendo as anomalias construtivas,
funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos anos,
procedendo a uma modernização
que melhora o seu desempenho até
aos actuais níveis de exigência.
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