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Livraria Lello
Inspecção e diagnóstico estrutural

resumo

Inaugurada em 1906 e com projecto do engenheiro Francisco Xavier Esteves, a histórica Livraria Lello 
constitui um dos mais icónicos edifícios da cidade do Porto, tendo sido classificada como Monumento de 
Interesse Público em 2013. 
No âmbito de uma intervenção mais alargada, a NCREP realizou em 2016 a primeira fase de um trabalho 
que consistiu na inspecção e diagnóstico da estrutura da cobertura, dos pavimentos e da estrutura de 
suporte de tectos, incluindo a definição de medidas de intervenção. Foi feito um levantamento rigoroso 
da estrutura, maioritariamente de madeira, recorrendo-se a um conjunto de ensaios complementares de 
diagnóstico (resistógrafo, higrómetro e videoscópio). A presença de elementos decorativos valiosíssimos fez 
com que toda esta acção fosse cirúrgica no sentido de minimizar o impacto nestes elementos. Nesta fase, 
toda a estrutura foi mantida, tendo-se promovido acções de tratamento das madeiras estruturais, bem 
como reforços pontuais com o intuito de melhorar o seu comportamento.
Numa segunda fase, com início em 2020, foi realizada a inspecção e diagnóstico da escada central, elemento 
notável no interior da livraria. Nesta avaliação foram igualmente utilizados alguns ensaios complementares 
de diagnóstico (ultra-sons, pacómetro, termografia e ensaios de identificação dinâmica com recurso a 
vibração ambiental). Toda esta informação serviu para calibrar um modelo numérico desenvolvido para 
a análise da escada, tendo-se concluído que esta se encontra actualmente com uma resposta estrutural 
adequada. Ainda assim, e face à grande afluência de visitantes e à consequente utilização da escada, foi 
decidido implementar um sistema de monitorização dinâmica que permitirá avaliar, ao longo dos próximos 
anos, a evolução da sua resposta dinâmica, permitindo ainda a identificação de eventuais danos com 
impacto nos parâmetros modais da resposta.
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1. INTRODUÇÃO

A importância de um bom trabalho de inspec-
ção e diagnóstico num processo de reabilitação 
é inegável, sendo particularmente relevante em 
casos como o da Livraria Lello, um dos mais 
interessantes e icónicos edifícios da cidade do 
Porto (figura 1.1). A intervenção da NCREP foi 
dividida por duas fases: numa primeira fase 
foram abordados a cobertura, os pavimentos 
e os elementos de suporte de tectos; numa 
segunda fase, foi analisada a escada, o mais 
notável elemento no interior da livraria. Procu-
rou-se desde o início que a intervenção fosse 
tão minimalista quanto possível, respeitando o 
elevado valor do edifício ao mesmo tempo que 
garantisse a sua segurança [1].

2. FASE 1 – COBERTURA, 
PAVIMENTOS E ESTRUTURA 
DE SUPORTE DE TECTOS

2.1 Enquadramento

A primeira fase de intervenção na estrutura 
da Livraria Lello consistiu na inspecção e 
diagnóstico da estrutura da cobertura, pavi-
mentos e estrutura de suporte do tecto do 
piso 1. Para isso foi realizado o levantamen-
to estrutural dos vários elementos de cada 
zona, a inspecção visual e mapeamento de 
anomalias, tendo-se igualmente realizado 
um conjunto de ensaios não destrutivos de 
modo a complementar a informação anterior-
mente referida. 

2.2 Cobertura

Verificou-se que a estrutura resistente da cober-
tura é constituída por um conjunto de sete asnas 
apoiadas nas paredes de alvenaria de pedra, 
vencendo um vão de aproximadamente 7,2 m, 
e servindo de suporte às madres e à cumeeira. 
Tal como é representado na figura 2.1, existem 
dois tipos de asnas na zona da cobertura em 
análise – asnas tipo A1 e A2. 

As asnas do tipo A1 são asnas simples em 
madeira de folhosa, constituídas por duas per-
nas, uma linha, um pendural e duas escoras.

A asna do tipo A2 trata-se de um elemento sin-
gular, existente na zona do vitral e da clarabóia, 
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1.1 |  Peças desenhadas da licença de obra 
original. © Casa do Infante, Porto

2.1 | Planta da cobertura com alçados das 
asnas tipo (A1 e A2).

2.2 | Vitral / clarabóia.

que permite a compatibilização de cotas nessa 
zona. Esta asna difere das asnas A1 pelo fac-
to de apresentar uma linha constituída por um 
tirante metálico e por não apresentar escoras.

Na zona mais próxima da fachada principal, 
a terceira água da cobertura é materializada 
por dois rincões que apoiam na primeira asna 
(ver planta). Note-se que esta água apresenta 
uma inclinação bastante acentuada, fruto da 
geometria da cobertura nesta zona. 

Finalmente, de referir a existência de duas vi-
gas de betão, apoiadas nas asnas do tipo A1 
que delimitam a zona do vitral /clarabóia (mar-
cação a tracejado em planta). Estas vigas, com 
secção de cerca de 10x30 cm2, encontram-se 

apoiadas nas linhas das asnas A1 e servem de 
suporte ao referido elemento (figura 2.2).

Os resultados obtidos na inspecção visual, nas 
sondagens e nos ensaios realizados permiti-
ram a caracterização construtiva, a identifica-
ção, a interpretação dos danos existentes e a 
avaliação da intensidade e extensão de even-
tuais ataques de agentes bióticos, nomeada-
mente fungos xilófagos, insectos de ciclo larvar 
(caruncho) e insectos sociais (térmitas). Real-
ça-se os ensaios realizados com resistógrafo 
[2], que permitiram avaliar com maior rigor o 
estado de conservação das peças de madeira, 
em particular no seu interior (figura 2.3), assim 
como as medições do teor de humidade, quase 
sempre inferiores a 15%.

1.1

2.1

2.2
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Das acções realizadas concluiu-se que os 
principais danos se verificavam em elementos 
secundários, nomeadamente varas e ripas, 
onde foram encontrados alguns ataques de 
térmitas e de caruncho [3].

2.3 Pavimentos e tecto do piso 1

A estrutura resistente do pavimento do piso 0 
é constituída por um conjunto de vigas de ma-
deira de secção circular variável com diâme-
tros entre 10 cm e 18 cm e com espaçamento 
médio de 0.55 m (figura 2.5). As vigas apoiam 
nas paredes de empena do edifício e numa 
parede interior de alvenaria de pedra existen-
te na cave (figura 2.4). Directamente sobre as 

vigas apoia o soalho de madeira com cerca 
de 3,0 cm de espessura, não existindo tecto 
falso, o que permitiu que a inspecção visual 
fosse feita sem grandes constrangimentos a 
partir da face inferior do pavimento.

Relativamente ao pavimento do piso 1, este 
encontra-se oculto na sua face superior 
pelo soalho e na sua face inferior pelo tecto 
com inúmeros e valiosos elementos deco-
rativos. Assim, o levantamento estrutural do 
pavimento do piso 1 foi realizado de forma 
indirecta através de ensaios com equipa-
mentos não destrutivos como o caso do de-
tector de metais, resistógrafo e videoscópio 
(figura 2.6). 

2.3 | Ensaio de resistógrafo.

2.4 | Plantas estruturais do piso 0 e piso 1, 
respectivamente.

2.3

2.4

O pavimento deste piso é constituído por vigas 
de madeira de secção circular com diâmetro 
médio de aproximadamente 20 cm e espaça-
mento médio de 0.50 m, que dão suporte ao 
soalho com espessura de cerca de 3,0 cm (nal-
guns casos através de calços com 5,0 cm de 
altura). Aparentemente as vigas de pavimento 
não encastram na parede, sendo suportadas 
em vigas de madeira transversais apoiadas 
nos contrafortes em alvenaria de pedra exis-
tentes nas paredes de empena (figura 2.4).
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O tecto do piso 0, constituído por uma cama-
da de argamassa/betonilha com espessura de 
cerca de 10 cm, é suportado por vigas de ma-
deira colocadas entre as vigas de pavimento, 
com secção ligeiramente inferior à das vigas 
de pavimento. 

As vigas de madeira de suporte do tecto do 
piso 1 têm uma secção transversal circular 
variável entre 15 cm e 20 cm e encontram-
-se espaçadas entre 0,80 m e 1,0 m. A li-
gar estas vigas existem dois alinhamentos 
de tarugos com menor secção transversal. 
Tanto as vigas como os tarugos têm uma 
parte embebida no tecto. Refere-se ainda a 
existência das duas vigas de betão referidas 

anteriormente, apoiadas nas asnas do tipo 
A1 que delimitam a zona do vitral/clarabóia 
(figura 2.1). 

Os resultados obtidos na inspecção visual, 
complementados pelos ensaios realizados 
com resistógrafo, permitiram identificar al-
guns pontos com ligeiros ataques de agen-
tes bióticos. Estes ataques são mais notó-
rios em elementos de revestimento, nomea-
damente soalho e rodapés, mas afectam 
também algumas vigas de pavimento ainda 
que, na maioria dos casos, de forma superfi-
cial (figura 2.7). No piso 1 foram observados 
menos indícios deste tipo de ataque.

2.5 | Estrutura de suporte do piso 0.

2.6 | Elementos decorativos do tecto do piso 1; 
observação com recurso a videoscópio.

2.7 | Ataques de térmitas em vigas de madeira.

2.6

2.5

2.7
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2.4 Intervenção

As medidas de intervenção foram determina-
das com base nos dados recolhidos durante 
a inspecção, nomeadamente no levantamento 
prévio exaustivo dos elementos construtivos e 
dos danos existentes e procuraram minimizar 
o impacto no edifício, preservando e valori-
zando as suas características originais. Op-
tou-se, sempre que possível, pela reabilitação 
dos elementos construtivos existentes e pela 
utilização de soluções baseadas em materiais 
e técnicas tradicionais. 

No caso das coberturas, as intervenções visa-
ram a reabilitação pontual de elementos, ou 
zonas que se encontravam degradadas, ga-
rantindo as condições de segurança. A avalia-
ção efectuada permitiu verificar o bom estado 
de conservação estrutural dos elementos de 
madeira da cobertura. Do ponto de vista do es-
tado de conservação, conclui-se ser possível 
manter todos os elementos da estrutura prin-
cipal da cobertura, nomeadamente as asnas, 
madres, cumeeiras e rincões. Por outro lado 
foi prevista a substituição da estrutura secun-
dária (varas e ripado) por novos elementos de 
madeira. Foi ainda preconizada a limpeza e 
tratamento preventivo de todos os elementos 
de madeira através da aplicação, por pincela-
gem ou aspersão, de um produto de tratamen-
to contra insectos e fungos xilófagos, aumen-
tando assim a sua durabilidade [3].

Relativamente aos pavimentos, concluiu-se 
também que a estrutura de madeira existen-
te poderia ser mantida, através de acções de 
limpeza e tratamento, semelhantes às pro-
postas para a cobertura [3]. Foi ainda previs-
to o reforço pontual dos apoios das vigas de 
pavimento do piso 0 mais degradados com 

recurso a empalmes com chapas metálicas 
ligadas através de varões roscados.

No que diz respeito ao tecto do piso 1, cons-
tatou-se que a estrutura de madeira se en-
contra em bom estado de conservação, 
sendo viável a sua manutenção recorrendo 
apenas tratamentos preventivos e a reforço 
com a introdução de novas vigas de madeira 
paralelas às existentes.

3. FASE 2 – ESCADA CENTRAL

Numa segunda fase da intervenção, foi es-
tudada em maior detalhe a escada central 
da livraria [4]. A estrutura da escadaria des-
taca-se dos restantes elementos do edifício 
pelo uso de betão armado como material 
estrutural, pouco comum à época. A estru-
tura é assim composta por três vigas que 
seguem a forma geométrica da escada, 
responsáveis em parte pela transmissão 
dos esforços atuantes na laje de escada 
para os apoios no piso 0 e piso 1, além do 
funcionamento em casca dos patins e es-
pelhos (figura 3.1). Existem ainda dois pi-
lares alinhados com o arranque da escada 
que suportam parte das cargas existentes 
nas vigas superiores. 

Para além dos pilares, a estrutura da escada 
é suportada em mais três apoios: o apoio do 
piso 0 é assegurado por paredes de alvenaria 
situadas na cave e alinhadas com o arranque 
da escada; já no piso 1, a escada apresenta 
duas zonas de entrega nas vigas existentes 
no pavimento da galeria.

No que à geometria diz respeito, a escada 
vence o pé-direito de cerca de 5,65m, atra-
vés de 28 degraus. É de realçar a geometria 

3.1 | Vistas em alçado da escada central com 
registo fotográfico da escada central.

3.1
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peculiar da escada que se desenvolve numa 
bifurcação a meia altura, voltado a unir-se 
no patamar intermédio (figura 3.1). As vigas 
laterais possuem uma dimensão aproxima-
da de 0.12x0.45 m2, sendo revestidas por 
elementos decorativos em gesso, pintados, 
garantindo também o suporte das guardas 
em madeira. Já os pilares apresentam uma 
secção variável, com 15 cm de diâmetro na 
sua base e cerca de 11,5 cm de diâmetro 
no capitel.

Com o intuito de caracterizar estrutural-
mente a escada, foi realizada uma campa-
nha de ensaios não destrutivos. O Ferros-
can® PS200 foi usado nos dois pilares da 
escada, bem como no patamar intermédio 
da escada (figura 3.2), de modo a caracte-
rizar as suas armaduras. Foram ainda rea-
lizados ensaios de ultra-som nos pilares, 
que tiveram como objetivo avaliar a homo-
geneidade do betão e estimar propriedades 
do material (figura 3.2).

Foram ainda realizados ensaios de identifica-
ção dinâmica in situ, recorrendo à vibração am-
biental. Tal como o nome indica, neste método 
a excitação dinâmica imposta à estrutura é a 
que deriva de factores ambientais, tais como o 
vento, o tráfego urbano, maquinarias etc. Com 
a colocação de sensores (acelerómetros) em 
posições criteriosamente definidas é então re-
gistada a resposta dinâmica da estrutura em 
termos de acelerações. De seguida os dados 
registados são numericamente tratados com 
recurso a técnicas de análise espectral, deter-
minando assim caraterísticas dinâmicas da es-
trutura como as suas frequências, modos de vi-
bração fundamentais e deformadas modais [5].

Foram então colocados acelerómetros nos 
pontos mais caracterizadores do comporta-
mento dinâmico da escada. Foram utiliza-
dos um total de 9 acelerómetros, agrupados 
3 a 3 para medição das 3 direções principais 
(x, y e z) que permitiram a execução de 3 
setups distintos (figura 3.3).

3.2

3.2 | Ensaios de Ferroscan® PS200 e ultra-som

3.3 | Plantas com localização dos setups do 
ensaio de Identificação Dinâmica.

3.3

CONREA’21



33P&C 70  | Janeiro > Junho 2021  |  

A partir dos picos identificados no domínio da 
frequência e as respectivas deformadas mo-
dais, foram detectadas as frequências corres-
pondentes aos três modos principais de vibra-
ção da estrutura (tabela 3.1).

Posteriormente foi desenvolvido um mode-
lo de cálculo automático com recurso ao 
SAP2000, tendo-se considerado: (i) mode-
lação das vigas de suporte e laje de escada 
através de elementos finitos do tipo “casca”; 
(ii) modelação dos pilares através de elemen-
tos finitos do tipo “barra”; (iii) malha gerada 
em facetas triangulares devido à complexida-
de da geometria da escada; (iv) propriedades 
materiais e mecânicas estimadas com base 
no conhecimento adquirido.

O processo de calibração do modelo numé-
rico é feito de forma indirecta, seguindo-se 
um processo iterativo de tentativa e erro até à 
convergência dos resultados numéricos e ex-
perimentais, através da manipulação de parâ-

metros como a rigidez, massa e condições de 
apoio da estrutura. Foi obtido um valor sem-
pre superior a 0.79 para o critério MAC (Modal 
Assurance Criterion [5]) que mede o grau de 
correlação entre a deformada modal experi-
mental e numérica, bem como um desvio má-
ximo de 3.85% entre frequências (tabela 3.2).

Após a calibração do modelo, verificou-se 
que a escada apresentava um comporta-
mento adequado, sendo a sua manutenção 
possível apenas com recurso aos trabalhos 
já previstos de conservação e restauro. Ain-
da assim, dada a sua utilização, foi prevista 
a monitorização com recurso a um sistema 
semelhante ao utilizado para a identificação 
dinâmica. De modo a ensaiar a identificação 
de anomalias no funcionamento estrutural 
da escada na futura fase de monotorização, 
foram simulados no total nove eventuais 
cenários de dano associados a possíveis 
deteriorações nos elementos estruturais de 
betão armado. Estas simulações consistem 

Tabela 3.1 | Principais frequências de vibração identificadas

Modo Frequência [Hz] Comentário

1 11.37 Modo principal Y (translação)
2 16.81 Modo principal X (translação)
3 22.58 Modo principal Z (translação)

3.4

3.4 | Vista isométrica do modelo gerado no 
software SAP2000.

3.5 | Análise do modelo numérico com 
localização de cenários de dano.

Versão resumida do artigo
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Modos de 
vibração Deformada modal

Frequências de vibração natural

Valor experimental [Hz] Valor numérico [Hz] Diferença MAC

Modo 1 Translação em y 11.37 11.58 1.89% 0.87

Modo 2 Translação em x 16.81 16.28 3.13% 0.99

Modo 3 Translação em z 22.58 23.45 3.85% 0.79

Tabela 3.2 | Comparação entre os valores de frequências de vibração natural experimentais e numéricos e parâmetro MAC

principalmente na representação da fendi-
lhação em pontos críticos da estrutura (figu-
ra 3.5), tais como pontos de maior deforma-
ção e ligações entre elementos. 

O sistema de monitorização medirá as fre-
quências e permitirá avaliar as configurações 
modais, permitindo identificar potenciais ce-
nários de dano, de acordo com as simulações 
anteriormente descritas.

CONCLUSÕES

A intervenção da NCREP na Livraria Lello re-
vestiu-se de bastantes desafios, resultantes 
dos variados e valiosos elementos decorati-
vos no seu interior. Com recurso a diversas 
técnicas de ensaio não destrutivo, sempre 

3.5

complementadas pela inspecção visual, foi 
possível preconizar medidas de intervenção 
pontuais, de cariz essencialmente preventivo, 
salvaguardando assim o elevado valor patri-
monial do edifício. 

Foi ainda prevista uma monitorização da esca-
da central, que será sustentada pela avaliação 
numérica previamente desenvolvida e que per-
mitirá detectar antecipadamente fenómenos de 
degradação da estrutura da escada 

REFERÊNCIAS

[1] ICOMOS (2004) – Recomendações para a Análise, 
Conservação e Restauro Estrutural do Património 
Arquitetónico do ICOMOS.

[2] ILHARCO, T. (2008) – Pavimentos de madeira em 
edifícios antigos. Diagnóstico e intervenção estrutural. 
Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto. Tese de mestrado.

[3] NCREP (2016) – Relatório de Inspeção e 
Diagnóstico Estrutural – Cobertura e Pavimentos 
Livraria Lello, Porto.

[4] NCREP (2020) – Relatório de Inspeção e 
Diagnóstico Estrutural – Escadaria Central da Livraria 
Lello, Porto.

[5] LOPES, V. (2009) – Identificação Mecânica e 
Avaliação do Comportamento Sísmico de Chaminés 
em Alvenaria. Porto: Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. Tese de mestrado.

* Artigo escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico.

CONREA’21


