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  a sua configuração original, a igre-
ja correspondia a um edifício de dimensões 
médias e estrutura em madeira. Em 1639, 
a igreja foi saqueada e danificada por um 
incêndio durante a revolta Sangley contra 
os espanhóis, nomeadamente durante a 
segunda rebelião liderada por ancestrais 
de chineses e indígenas (índios filipinos). 
Em 1639, um sismo ocorrido em Luzon 
destruiu a igreja. Este sismo é considerado 
o mais destrutivo que ocorreu nas Filipinas 
durante a ocupação espanhola. Após o 
sismo, os monges recoletos demoliram o que 
restava da igreja e iniciaram a construção 
de uma nova igreja, de maiores dimensões 
e mais decorada, no mesmo local. Nesta 
segunda configuração, a igreja era consti-
tuída por uma estrutura em alvenaria, com 
uma nave, transepto e um presbitério muito 

A Basílica de São Sebastião é um dos edifícios históricos mais 
emblemáticos das Filipinas, tendo sida considerada como um Marco 
Histórico Nacional em 1973 e como Tesouro Cultural Nacional em 2011. 
A igreja de São Sebastião foi construída em 1621 em Manila, num 
terreno doado pela Ordem dos Agostinianos Recoletos, que pretendia 
que nele fossem construídos uma igreja e um convento dedicado a 
São Sebastião.
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amplo. Entre 1859 e 1861, a igreja foi alvo de 
uma intervenção de reparação e ampliação, 
na qual adicionaram-se dois alinhamentos 
de colunas no centro da nave e aumentou-se 
a altura da cobertura. Apenas dois anos após 
esta intervenção, um sismo ocorrido em 
Manila causou danos severos na igreja, que 
culminou na sua demolição. Uma vez mais, 
os monges recoletos não perderam tempo e 
iniciaram a construção de uma nova igreja no 
mesmo local. A estrutura da terceira configu-
ração da igreja de São Sebastião foi cons-
truída em madeira, na esperança que este 
material de construção fosse mais resistente 
à ação sísmica. Esta nova igreja foi aberta 
ao público em 20 de janeiro de 1867 e este-
ve operacional durante treze anos, antes de 
ser severamente danificada novamente por 
um sismo em 1880. O sismo causou danos 

sobretudo nas paredes, verificando-se tam-
bém que os elementos de madeira tinham 
sido severamente atacados por térmitas. 
Os danos eram de tal forma severos que o 
chefe das Obras Civis do Governo Colonial 
da Espanha, Genaro Palacios, concluiu que 
o estado da igreja constituía um perigo para 
a segurança da vida humana.

Após a perda de três igrejas devido à ação 
sísmica, os monges pretendiam uma nova 
solução para a estrutura da igreja que fosse 
resistente aos sismos. Genaro Palacios, 
especialista em engenharia sísmica, assu-
miu a responsabilidade de dimensionar uma 
nova igreja e propôs uma estrutura em aço. 
Ele defendia que uma estrutura em aço seria 
mais resistente e mais leve do que uma estru-
tura em alvenaria, sendo assim ideal para 
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resistir à ação do sismo. O dimensionamento 
da nova igreja demorou três anos e resultou 
da colaboração entre Genaro Palacios e 
os monges recoletos de Manila e Madrid. 
O projeto final consistia numa Basílica Católica 
Romana com estrutura pré-fabricada em aço. 
A construção foi adjudicada à empresa belga 
Société Anonyme de Travaux Publics, que 
apresentava já à data um portfólio revelante 
na construção de estruturas em aço de grande 
porte. A empresa produziu todos os elementos 
metálicos, prontos a aplicar o acabamento 
final, na Bélgica, que posteriormente foram 
transportados para as Filipinas por navios. 
Anteriormente ao transporte para as Filipinas, 
a empresa produziu uma maquete do edifício 
e todos os pilares foram pré-montados na 
Bélgica. Entre junho de 1888 e agosto de 
1890, as impressionantes 1500 toneladas de 

aço e ferro fundido da estrutura metálica da 
igreja, juntamente com os vitrais, chegaram 
a Manila. Devido a uma tempestade, um dos 
navios naufragou, perdendo-se os elementos 
pré-fabricados em aço do retábulo. Assim, foi 
construído no local um retábulo de substitui-
ção em madeira. A construção foi executada 
por operários e artesões locais, supervisio-
nados por engenheiros belgas. Todos os ele-
mentos pré-fabricados foram aparafusados 
e rebitados no local. As obras duraram uma 
década e, em 15 de agosto de 1891, foi 
inaugurada a nova igreja em aço. O Papa 
Leão XIII declarou a igreja como Basílica em 
1890, um ano antes da sua conclusão. Até 
à data, a Basílica de São Sebastião resistiu 
a onze sismos de elevada intensidade e é a 
única igreja neogótica da era colonial espa-
nhola existente nas Filipinas.

Em planta, a Basílica de São Sebastião apre-
senta um formato retangular, com 25 m de 
largura e 53 m de comprimento, e simetria em 
relação ao eixo longitudinal. A fachada prin-
cipal apresenta duas torres sineiras com 48 
m de altura (figura 1a). A basílica apresenta 
ainda uma cúpula com geometria octogonal, 
em planta, com diâmetro de 10 m. O espaço 
interior é constituído pela nave, capela-mor e 
coro alto (figura 1b). O esquema estrutural da 
basílica é constituído por pórticos transversais 
com pilares e uma treliça que suporta as cha-
pas das abóbadas e o telhado. Os pórticos 
transversais e os pilares das fachadas, das 

1 | Basílica de São Sebastião [1].
a) Vista exterior; b) Vista interior.
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torres e da cúpula estão contraventados atra-
vés de perfis metálicos. As paredes exteriores 
são revestidas, pelo exterior e pelo interior, 
com uma chapa de 3 mm de espessura, por 
forma a ocultar a estrutura resistente da igreja 
e a permitir aplicar o acabamento interior com 
aspeto semelhante à alvenaria. Nas torres e 
nas abóbadas, onde o acesso ao público não 
era permitido, a estrutura é revestida apenas 
por uma chapa. A estrutura tem 65 pilares 
com diferentes secções transversais. Em 
geral, as secções transversais dos pilares são 
compostas por vários módulos com secção 
transversal de 800 x 800 mm, que por sua 
vez são constituídos por chapas com 5 mm de 
espessura ligadas por rebites a cantoneiras 
metálicas (mínimo de um módulo nos pilares 
interiores e máximo de cinco módulos nos 
pilares exteriores de canto). Excecionalmente, 
os quatro pilares que suportam a cúpula e 
alguns pilares mais esbeltos que se localizam 
próximos da rosácea apresentam secção 
transversal de 800 x 800 m e 600 x 400 mm, 
respetivamente. A fundação da igreja, cons-
truída sobre as fundações das antigas igrejas, 
encontra-se a cerca de 2,30 m de profundida-
de, relativamente à cota do pavimento térreo, 
e é constituída por sapatas retangulares isola-
das de betão armado, com exceção dos pila-
res das torres que apresentam uma sapata 
comum. O teto falso, que reproduz a arquite-
tura das abóbadas em alvenaria, é constituído 
por chapas curvas com 3 mm de espessura 
ligadas a nervuras com secções compostas 
distintas formadas por perfis em “I”. Note-se 
ainda que a norte da basílica existe um edi-
fício conventual de betão armado com quatro 
pisos, construído em 1950 (figura 1a). 

Em 2014, a Basílica de São Sebastião foi 
alvo de um estudo detalhado de inspeção e 
diagnóstico, promovido pela San Sebastian 
Basilica Conservation and Development 

Foundation, que inclui os seguintes traba-
lhos: (1) levantamento e mapeamento do 
dano estrutural e não estrutural; (2) levanta-
mento geométrico com recurso a laser scan-
ner; (3) inspeção das fundações e do siste-
ma de drenagem com recurso a ensaios com 
georradar; (4) ensaios geotécnicos; (5) ins-
peção do interior dos pilares; (6) recolha de 
amostras da estrutura metálica e ensaios 
laboratoriais de análise química e de deter-
minação das propriedades mecânicas; 
(7) ensaios de determinação do coeficiente 
de dilatação térmica do aço; (8) avaliação 
das deformações horizontais com recurso a 
inclinómetros e ao levantamento com laser 
scanner; (9) avaliação das redes elétricas; 
(10) ensaios de impedância eletroquímica, 
por forma a determinar a eficiência da tinta 
para a prevenção da corrosão; (11) monito-
rização da temperatura e humidade relativa. 
Posteriormente, a Universidade do Minho 
efetuou ensaios de identificação dinâmica, 
tendo por objetivo estimar as propriedades 
dinâmicas da estrutura (frequências e modos 
de vibração) e a calibrar os modelos desen-
volvidos na análise numérica. A inspeção 
e diagnóstico permitiram identificar e ava-
liar aspetos relevantes relacionados com a 
constituição e o estado de conservação da 
basílica, entre os quais destaca-se o dano 
moderado a severo causado pela corrosão 
do aço (figura 2), sobretudo na base dos 
pilares, onde se verificou a presença de água 
no seu interior.

Após conclusão da inspeção e diagnóstico, 
efetuou-se a análise numérica da estrutura 
da basílica para ação sísmica, com recurso a 
vários modelos tridimensionais desenvolvidos 
com base no Método dos Elementos Finitos 
(MEF). Foram desenvolvidos e calibrados 
cinco modelos numéricos (figura 3), que se 
distinguem pelo número e tipo de elementos 
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metálicos que consideram e que, conse-
quentemente, permitem alcançar precisões 
distintas na calibração das propriedades dinâ-
micas. Nesta fase, calibraram-se o módulo de 
elasticidade do aço e a espessura equivalente 
dos elementos dos pilares e das chapas das 
paredes exteriores, que corresponde a uma 
metodologia simplificada para ter em consi-
deração o efeito equivalente da redução das 
secções transversais dos elementos devido 
à corrosão do aço. O modelo mais complexo 
(modelo 5, figura 3) apresentou erros de cali-
bração significativamente inferiores aos obti-
dos através dos restantes modelos, pelo que 
foi adotado para a análise do desempenho 
sísmico da basílica. O desempenho sísmico 
foi avaliado com recurso à análise não linear 
estática, sem consideração das imperfeições 
geométricas e da instabilidade devido aos 
efeitos de segunda ordem. Esta análise cor-
responde assim a uma primeira abordagem 
simplificada sobre o comportamento sísmico 
da basílica, que permitiu concluir que a sua 
estrutura na configuração atual com dano 
apresenta ainda um comportamento adequa-
do para resistir à ação sísmica. No entanto, 
recomenda-se a realização de uma segun-
da fase de análises numéricas detalhadas, 
que considerem todos os efeitos que podem 
ocorrer em estruturas metálicas, através de 
modelos que simulam em detalhe o dano 
localizado existente. Recomenda-se ainda a 
aplicação de um tratamento de conservação 
dos elementos metálicos e a reparação dos 
danos existentes nos pilares devido à corro-
são do aço 
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2 | Exemplos do dano [1].
a) Corrosão do aço e 

deterioração da pintura 
na superfície exterior da 

fachada; b) Corrosão 
do aço nos pilares (vista 

interior próxima das 
fundações). 2a 2b
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3 | Modelos numéricos 
desenvolvidos com 
base no MEF.


