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Recuperação de edifícios
pombalinos
Aspectos técnicos e viabilidade económica
A Baixa Pombalina é uma zona da cidade de Lisboa de elevado valor patrimonial. Tem na sua
génese a reconstrução de grande parte da cidade tendo em conta, pela primeira vez na história da
arquitectura e engenharia, preocupações sísmicas à escala da cidade que resultaram, entre outros,
na utilização sistemática da inovadora estrutura em gaiola de madeira – um marco na história da
construção nacional e internacional.
INTRODUÇÃO
Os edifícios originais pombalinos
foram sofrendo alterações estruturais sucessivas ao longo dos anos,
sobretudo no início do século XX e
geralmente devido a pressões especulativas e alterações de usos, apesar da excelente qualidade estrutural
original e arquitectónica. A análise e
avaliação do efeito destas alterações
são essenciais para definir critérios
de recuperação dos edifícios pombalinos, à luz da segurança estrutural,
dos usos e funcionalidade actuais,
conciliando com estes factores a preservação do sistema de construção
pombalina.
Neste artigo fazem-se breves reflexões sobre a importância da recuperação dos edifícios pombalinos,
referindo-se aspectos técnicos e a sua
viabilidade económica.
RISCO SÍSMICO
Os sismos são abalos naturais da crosta
terrestre, de origem geológica, inevitáveis e praticamente imprevisíveis.

Ocorrem num período de tempo restrito, em determinado local, e propagam-se em todas as direcções. O
conhecimento dos mecanismos de
geração permite afirmar, sem qualquer dúvida, que zonas que já foram
atingidas por sismos fortes no passado voltarão a sê-lo no futuro. Há
registos de que Lisboa tem sido atingida, ciclicamente, por sismos fortes
no passado. Podemos assim ter a certeza de que Lisboa será sacudida por
sismos violentos no futuro, apenas
não sabemos quando.
Com o objectivo de aprofundar o
conhecimento sobre o potencial desempenho sísmico dos edifícios pombalinos e dos quarteirões em que se
inserem e sobre a importância da
gaiola pombalina na sua resistência
sísmica, analisou-se com pormenor a
estrutura de um edifício tipo da Baixa,
situado na Rua da Prata [Cardoso,
2002] e de um quarteirão tipo [Monteiro et al., 2006]. A fig. 1 mostra o
edifício e o modelo estrutural analisado em computador, assim como

1 - Fotografia e modelo estrutural do edifício pombalino e modelo estrutural do quarteirão pombalino.
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o modelo do quarteirão estudado.
O edifício isolado foi analisado admitindo que a estrutura original não
havia sido alterada, dado que não
havia sinais exteriores de possíveis
alterações e consideraram-se valores
médios das propriedades dos materiais. Os resultados comprovaram a
eficiência da Gaiola Pombalina na
resistência a forças horizontais como
as induzidas pela acção sísmica. O
estudo mostrou que a gaiola contribui para um bom funcionamento de
conjunto do edifício e limita os deslocamentos horizontais do conjunto da
estrutura. Concluiu-se que, no caso
analisado, a resistência sísmica do
edifício não seria condicionada pela
gaiola mas pelas ligações desta às
paredes de alvenaria das fachadas.
Os estudos realizados apontaram
como outro possível ponto fraco destes edifícios os pilares de alvenaria
do andar sem estrutura de gaiola,
entre o rés-do-chão e o 1.º andar. Esta
fraqueza pode ocorrer se as propriedades dos materiais das alvenarias
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a esse nível forem inferiores aos
valores médios admitidos no estudo
efectuado. Os resultados do estudo
apontam para a possível ocorrência
do colapso por queda das fachadas
(não da estrutura toda) a um nível
da acção sísmica de cerca de 40 por
cento do sismo regulamentar condicionante [RSA, 1983]. No entanto, se
as ligações entre a gaiola pombalina e
as fachadas fossem mais eficientes, a
resistência sísmica do edifício mais do
que duplicaria, aproximando-se do
valor regulamentar actual, o que seria
notável tendo em conta as limitações do conhecimento científico e dos
materiais existentes há 250 anos atrás.
O quarteirão foi definido a partir de
um conjunto de edifícios pombalinos
reais, idealizando-se um quarteirão
com características muito próximas
da configuração original das construções pombalinas. Foram implementadas e analisadas algumas das
alterações estruturais mais comuns e
que são habitualmente efectuadas em
edifícios da Baixa lisboeta. Da análise
efectuada ao comportamento dinâmico do quarteirão original destaca-se como novidade, relativamente às
conclusões retiradas do estudo do
edifício isolado, o seguinte:
O quarteirão-tipo não se comporta
como um corpo único devido à rigidez reduzida dos pisos de madeira.
Este resultado deve-se à falta de rigidez dos pavimentos (pisos de madeira) à distorção no plano horizontal.
No entanto, a rigidez axial dos pavimentos contribui significativamente
para a configuração dos modos de
vibração condicionantes, em que bandas inteiras do quarteirão se movem
em conjunto numa direcção (fig. 2),
enquanto os deslocamentos na direcção perpendicular e no resto da estrutura são muito reduzidos.
É possível analisar as bandas do
edifício na sua maior direcção e analisar os edifícios interiores dessa banda
isoladamente na direcção perpendicular.
! A partilha das paredes de empena por diferentes edifícios (paredes
em alvenaria de pedra designadas
por paredes meeiras) reduz fortemente os efeitos de torção global
ao nível de cada edifício, pois estão

impedidos de rodar separadamente
uns dos outros.
A zona da Baixa foi sempre sujeita a
pressões especulativas e os edifícios
originais pombalinos foram sendo
modificados ao longo dos anos. A
grande maioria das alterações construtivas a que foram sujeitos transformou a estrutura e a tipologia dos
edifícios, conduzindo em muitas

2 - Os quatro primeiros modos de vibração do
quarteirão-tipo.

situações, a um aumento da vulnerabilidade sísmica destes edifícios.
Como exemplos de intervenções que
enfraqueceram significativamente a
resistência sísmica dos edifícios da
Baixa podem-se apontar os seguintes:
Corte de pilares ao nível do piso
térreo para abertura de grandes espaços abertos, geralmente em estabelecimentos comerciais (fig. 3).
Adicionar mais pisos para lá dos
inicialmente previstos. Se a Baixa
obedecesse à concepção pombalina
original, os edifícios teriam todos a
mesma altura, correspondendo ao
piso térreo, três pisos elevados e mansardas. Não é esta a realidade da
Baixa, tal como o ilustrado na fotografia da fig. 4.
Corte de painéis da gaiola para
abertura de espaços no interior ou
corte parcial dos seus elementos constituintes, por exemplo para introduzir
canalizações de água ou gás. Existem
casos em que painéis inteiros da

gaiola, incluindo as diagonais de
madeira e a alvenaria do painel, entre
dois pisos consecutivos, foram removidos. Com este tipo de alteração
a estrutura fica significativamente
enfraquecida para as cargas horizontais, pois a estrutura triangulada da
gaiola é destruída ficando nessa zona
apenas os barrotes horizontais e verticais.
VIABILIDADE TÉCNICA E
ECONÓMICA
Para a preservação da Baixa Pombalina torna-se essencial proceder à
sua reabilitação.
Neste tipo de intervenções deve haver a preocupação de preservar e,
se necessário, reabilitar o sistema da
gaiola, de grande valor cultural, patrimonial e também estrutural, compatibilizando-a com viabilização económica das obras, ou seja, com a adequação deste sistema construtivo às
novas exigências espaço-funcionais e
de segurança actuais, rentabilizando os edifícios (meio necessário para
financiar a preservação e reabilitação
urbanística, arquitectónica e estrutural) [Mira, 2007]. Estas intervenções
têm de ter sempre em conta os seus
efeitos na estrutura, e para se garantir
a sua resistência é fundamental não
eliminar pilares do piso térreo ou
frontais – há que ser selectivo e retirar,
quando necessário, apenas paredes
com reduzida importância estrutural,
como os tabiques. É necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre os
aspectos relacionados com a segurança e a funcionalidade, intrinsecamente
ligados com a viabilidade económica
da reabilitação, e a preservação o mais
fiel possível do original.
O ponto de partida para a reabilitação
destes edifícios deve ser a recuperação e/ou reforço da estrutura pombalina. A reconstrução de elementos
estruturais, como as paredes meeiras
ou os frontais, tem como objectivo
restabelecer ou melhorar o comportamento estrutural original dos edifícios, principalmente face à acção
sísmica, a par da preservação da sua
autenticidade.
Este processo de reabilitação deve
ainda proceder à identificação das
alterações estruturais sofridas pelos
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3 - Interrupção dos alinhamentos verticais das fachadas e a continuidade dos alinhamentos verticais das
fachadas (a evitar).

edifícios e utilização dos mesmos
materiais tradicionais (se possível, de
melhor qualidade) incluindo substituição de materiais que se mostrem
danificados.
Apesar do interesse na preservação
tão fiel quanto possível das construções originais, pode ser necessário,
em situações particulares, fazer uso
de novos materiais ou tecnologias –
caso contrário pode ser difícil ter em
conta aspectos que podem ser essenciais para satisfazer necessidades funcionais actuais (como é o exemplo
da inclusão de elevadores, importantes em adaptações para hotéis, por
razões que se prendem, não só, com
aspectos de comodidade, como, também, de acessibilidade a pessoas de
mobilidade reduzida).
Relativamente ao reforço e à reconstrução dos elementos estruturais dos
edifícios pombalinos, é importante
realçar que:
O trabalho efectuado no Instituto
Superior Técnico para mostrar a eficiência de possíveis soluções de reforço
demonstrou que, no caso estudado,
reforçar as ligações da gaiola às pare-

des das fachadas pode mais do que
duplicar a resistência sísmica dos
edifícios. Para aumentar o nível de
resistência sísmica para valores mais
elevados seria provavelmente necessário reforçar os pilares ao nível do
piso térreo.
A capacidade dos edifícios pombalinos para melhorar significativamente a resistência sísmica com intervenções pouco intrusivas e não muito
dispendiosas deriva, em grande
parte, da existência da gaiola, que faz
com que não seja necessário reforçar
as paredes no interior do edifício na
generalidade dos andares. De facto, a
gaiola contribui para o funcionamento de conjunto do edifício permitindo
a redistribuição das forças horizontais
induzidas pelos sismos pelos elementos mais resistentes. Ou seja, a existência da gaiola em boas condições
de conservação potencia um reforço
mais eficiente, mais barato e menos
intrusivo do que seria necessário se
a gaiola não existisse. É assim importante garantir a integridade da gaiola
pombalina, que é muitíssimo mais do
que uma curiosidade histórica.

Muitas das alterações nocivas levadas a cabo nos últimos dois séculos
podem ser revertidas: por exemplo,
se existirem pilares cortados no piso
térreo, estes podem ser reconstruídos.
No entanto, na generalidade das
obras de reabilitação urbana, os
aspectos relativos à segurança sísmica raramente são considerados, e
quando o são, é por iniciativa de um
dos intervenientes e não corresponde
a uma política sistemática. É imperativo definir uma política activa e
coerente de reforço sistemático das
construções que imponha a componente do reforço estrutural nas obras
de reabilitação de edifícios. É também
essencial que a componente de reforço estrutural passe a ser obrigatória
nas obras de reabilitação (à excepção
de pequenas reparações) das construções mais fracas e que apresentem
maior nível de risco, em particular
nas que são financiadas por dinheiros públicos. Para isso o Estado deve
criar os instrumentos necessários,
quer a nível legislativo, quer a nível
técnico.
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4 - Edifícios da Baixa com mais pisos do que os previstos na concepção original.
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