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RESUMO 

A construção de caves, infraestruturas e túneis na Baixa de Lisboa tem contribuído para o movimento 

do solo que gera danos nos edifícios, quer por rebaixamento do nível freático, quer por perda de 

confinamento do terreno gerado por escavação. 

Com base em movimentos medidos na Baixa Pombalina ao longo de cerca de 7 anos, foram 

identificados dois padrões de assentamento e duas taxas de assentamento. 

Nesta dissertação pretende-se estudar o efeito dos assentamentos na capacidade resistente dos 

edifícios Pombalinos e no seu desempenho sísmico.  

Para o efeito, selecionou-se um edifício Pombalino como caso de estudo e realizaram-se simulações 

numéricas do edifício através do programa 3MURI/TREMURI, por este permitir considerar o 

comportamento não linear dos elementos estruturais de alvenaria.  

A capacidade resistente sísmica do edifício foi analisada através da realização de análises estáticas 

não lineares (análises pushover), onde se verificou que os danos provocados por assentamentos 

podem reduzir de forma relevante o desempenho sísmico do edifício. De seguida, avaliou-se o nível de 

dano do edifício a nível global, através das curvas de capacidade e a nível local, através do parâmetro 

drift, considerando duas configurações de assentamento. 

Por fim, analisou-se o desempenho sísmico do edifício através do método N2, proposto na Parte 1 do 

Eurocódigo 8 (EC8-1), tendo-se concluido que o edifício em estudo, para todas as hipotéses de 

modelação e de propriedades de materiais consideradas, não verifica a segurança para as ações 

sísmicas regulamentares. Os edifícios que foram inicialmente submetidos a assentamento revelaram 

um desempenho sísmico pior. 

 

Palavras-chave: Edifícios Pombalinos, Assentamentos, Drift, Análise de danos, Análise estática não 

linear, Desempenho sísmico, 3MURI/TREMURI 
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ABSTRACT 

The intensive underground construction in Lisbon’s downtown, alongside with the consolidation of the 

ground, contributes to the ground’s vertical movement which may damage the masonry buildings, known 

as Pombalino buildings. 

Based on vertical movements measured in Lisbon’s downtown along seven years, two settlement 

profiles and two settlement rates were identified. 

This paper studies the effect of ground vertical movement on the seismic bearing capacity and seismic 

performance of Pombalino buildings.  

The numerical simulations were performed using 3MURI/TREMURI which can simulate the nonlinear 

behaviour of the masonry structural elements.  

The seismic capacity of the structure was analysed by means of a nonlinear static analysis which has 

shown that damages induced by settlements can reduce significantly the seismic performance. The 

building´s level of damage was analysed at a global level by means of the capacity curves and at a local 

level, using the parameter drift, when subjected to two combinations of settlement profiles. 

Finally, the seismic performance was evaluated using the N2 method, proposed in Eurocode 8. The 

results obtained has shown that the building under analysis, for the model hypotheses and material 

properties adopted, does not verify the safety requirements for the code seismic action. The results 

obtained allows to identify the vulnerability of the Pombalino buildings and that the buildings subjected 

to a prior settlement have shown a worst seismic performance. 

 

Keywords: Pombalino buildings; Settlements; Drift; Damage Analyses; Nonlinear static analyses; 

Seismic performance; 3MURI/TREMURI 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Neste capítulo realiza-se uma breve abordagem ao enquadramento histórico da Baixa Pombalina, bem 

como ao tipo de edificado que se pode encontrar nesta zona e que serviu de base para a estrutura 

analisada nesta dissertação. 

1.1.1 Enquadramento histórico 

A 1 de Novembro de 1755, um forte abalo sísmico atingiu a cidade de Lisboa, seguido de um maremoto 

e de um incêndio que esteve ativo durante seis dias, resultando na destruição quase total da cidade, 

especialmente na zona da baixa pombalina. De sessenta e cinco conventos apenas onze 

permaneceram habitáveis, muitas igrejas desmoronaram-se ou incendiaram-se e nem os hospitais nem 

as cadeias resistiram à catástrofe.   

Após esta catástrofe, Sebastião José Carvalho e Melo, na altura secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra do reinado de D. José e futuro Marquês de Pombal (1769), tomou uma série 

de medidas a fim de restabelecer a ordem e o funcionamento urbano. Mandou vir regimentos das 

províncias com vista a manter a ordem e impedir a fuga da população, fixou os preços em vigor antes 

do desastre de modo a impedir a especulação de preços, procurou realizar a drenagem das águas 

estagnadas, a limpeza e a remoção dos destroços e o registo de todas as propriedades destruídas.  

Entre as várias medidas tomadas por Marquês de Pombal, uma das mais importantes foi a celeridade 

com que procurou desenvolver um plano de recuperação para a cidade.  

A 4 de Dezembro de 1775, Manuel da Maia, o engenheiro-mor do reino apresentou uma dissertação 

onde estudava várias hipóteses da reconstrução de Lisboa. Neste documento apresentava cinco 

hipóteses urbanísticas com uma proposta de modelo arquitetónico, onde discutia pormenores de 

construção referentes à segurança dos edifícios e à higiene da rua e das habitações, enunciando as 

suas vantagens e desvantagens. Estes modelos baseavam-se em duas ideias distintas: uma primeira 

ideia, e mais radical seria construir uma nova cidade ou abandonar Lisboa e edificar uma nova cidade 

para os lados de Belém; a segunda ideia e mais conservativa seria reedificar a cidade de acordo com 

novas regras. 

O modelo escolhido assentava na reconstrução de uma nova cidade por cima dos escombros da antiga, 

o que protegia a cidade de inundações provocadas pela subida das marés e diminuía os declives, 

corrigindo assim as diferenças do nível do terreno. Este modelo indicava também que a altura dos 

edifícios seria igual à largura da rua onde se encontrava, uma medida preventiva em caso de sismo. 

Para este modelo foram apresentadas seis plantas de reconstrução da cidade. A planta vencedora e 

posta em execução foi a elaborada pelo capitão Eugénio dos Santos e Carvalho e mais tarde corrigida 

pelo tenente-coronel Carlos Mardel. Esta planta é composta por uma malha urbana muito simples, 

composta por oito ruas no sentido N-S e nove ruas no sentido E-O. Três ruas “nobres” (Rua da Áurea, 

Rua da Prata e Rua Augusta) fazem a ligação entre as duas principais praças da Baixa, o Rossio a 
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norte e o Terreiro do Paço a sul. A Planta do projeto de reconstrução da baixa encontra-se representada 

na Figura 1.1 (França, 1987) 

O Terreiro do Paço, ao contrário do que era antes do terramoto, apresentava-se agora como uma praça 

quase quadrada e com bastante ritmo: pelas arcadas que se multiplicam e que assentam em pilares 

maciços, pelo arco do triunfo a norte da praça, pelos torreões a este e a oeste e pela estátua equestre 

de D. José I ao centro (França, 1987). 

 

Figura 1.1 - Planta do projeto de reconstrução da baixa de Lisboa elaborado por Eugénio dos Santos Carvalho e Carlos Marvel 

(1758) (disponível em www.museudelisboa.pt) 

1.1.2 Caracterização do edificado 

A baixa de Lisboa é constituída por uma série de quarteirões retangulares, que formam uma malha 

ortogonal, onde se inserem os típicos edifícios pombalinos. Estes possuem em geral 4 andares mais 

águas furtadas onde o piso térreo destina-se ao comércio e os pisos superiores a habitação. A 

separação destes edifícios é feita por uma empena partilhada que é prolongada acima do topo de modo 

a evitar a propagação de incêndios entre edifícios. O facto destes edifícios serem semelhantes e 

partilharem a parede de empena favorece o comportamento sísmico em conjunto (Lopes, 2012). 

Este tipo de edifício é caracterizado por uma fachada principal muito simples com varandas estreitas 

no primeiro andar e janelas de peito no segundo e no terceiro piso, cujo vão é da mesma dimensão da 

parede que as separa. Em termos arquitetónicos, observam-se três tipos de fachadas, cuja composição 

é semelhante, mas cujos pormenores vão empobrecendo, encontrando-se as fachadas mais 

complexas nas ruas “principais” (Comércio, Augusta, Ouro, Prata) e as fachadas menos detalhas nas 

ruas mais estreitas (Douradores, Sapateiros e Correeiros). Nas ruas no sentido E-O (Santa Justa, 

Vitória, S. Nicolau, Conceição, S. Julião) observam-se fachadas híbridas com uma decoração mista de 

fachadas (França, 1987). 

No piso térreo, a fachada principal e de tardoz são de alvenaria de pedra aparelhada e as paredes 

meeiras são de alvenaria de pedra ordinária enquanto que nos pisos superiores, a fachada principal, a 

fachada de tardoz e as paredes meeiras são constituídas por alvenaria de pedra ordinária. A fachada 

http://www.museudelisboa.pt/
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principal tem uma espessura maior no piso térreo (cerca de 0,6 a 0,8 m) e vai diminuindo de espessura 

à medida que a altura do edifício aumenta atingindo uma espessura de 0,3 a 0,4 m no último piso 

(Simões e Bento, 2012). 

De modo a conferir resistência sísmica a estes edifícios foi introduzido um novo elemento estrutural 

nunca antes utilizado: a Gaiola Pombalina. Esta estrutura de madeira é constituída por diversos painéis 

planos ortogonais formados por um conjunto de triângulos (frontal) e que interligados por prumos 

verticais formam uma estrutura treliçada tridimensional capaz de resistir a forças em qualquer direção. 

Sendo o triângulo, a única forma geométrica incapaz de se deformar sem variar o comprimento dos 

lados, estes painéis apenas necessitam de mobilizar o esforço axial das barras de madeira para resistir 

a forças, quer horizontais quer verticais, aplicadas no seu plano (Lopes, 2012). Esta estrutura não é 

visível pois encontra-se embebida em painéis preenchidos com alvenaria e com acabamento exterior. 

Na Figura 1.2 é possível visualizar um frontal depois de retirada a alvenaria. Esta estrutura encontra-

se apenas nas paredes interiores dos pisos acima do rés-do-chão, uma vez que os mesmos têm uma 

composição diferente.  

 

Figura 1.2 - Gaiola Pombalina (Lopes, 2012) 

As escadas estão inseridas na estrutura da gaiola, apoiando-se nas paredes de frontal de cada lado da 

escada. São constituídas por pedra no piso térreo para evitar a propagação de incêndio e por madeira 

nos pisos superiores (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 - Detalhe construtivo da escada que liga o rés do chão ao primeiro piso (Mascarenhas, 1994) 
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Nestes edifícios encontramos outro tipo de paredes interiores: as paredes de tabique. Estas paredes 

são constituídas por ripas de madeiras horizontais pregadas a traves verticais de madeira e 

preenchidas com alvenaria de pedra ordinária e cal área. Têm apenas como função a divisão de 

compartimentos no interior do edifício sem participação relevante para a reposta estrutural do edifício 

(Simões e Bento, 2012). Na Figura 1.4 está representada parte de uma parede de tabique que foi 

possível visualizar na visita a uma obra de reabilitação na zona do Rato.  

 

Figura 1.4 - Parede de tabique (arquivo pessoal) 

Nos edifícios pombalinos, o piso térreo tem uma composição diferente dos restantes de modo a impedir 

a propagação de fogo e de humidade do rés-do-chão para os pisos superior. Este piso é composto por 

um sistema de arcos e abóbadas que se apoiam em pilares de alvenaria e nas paredes exteriores e de 

empena. Os pilares do piso térreo localizam-se no mesmo alinhamento vertical que os cruzamentos de 

paredes de frontal do primeiro piso. Nestes edifícios onde existe um cruzamento de paredes de frontal 

no primeiro piso existe no mesmo alinhamento vertical um pilar no piso térreo. 

O pavimento é composto por vigas de madeira dispostas perpendicularmente às paredes de fachada e 

afastadas de 0,35m a 0,40m. Nas construções de melhor qualidade, estas vigas são contínuas entre 

fachadas, mas noutras são emendadas sobre as paredes de frontal, perdendo continuidade o que 

diminui a sua capacidade (Lopes, 2012). De modo a diminuir a sua deformação, estas vigas são 

normalmente agarradas a umas vigas mais pequenas. Sobre esta estrutura de madeira são apoiadas 

as tábuas de soalho dispostas perpendicularmente às vigas. Os tetos são compostos por tiras de 

madeira cobertas por gesso e adornados com detalhes em estuque (Simões e Bento, 2012).  

Uma vez que o terreno de fundação da baixa é constituído por solos aluvionares e aterros em geral 

com fraca capacidade de carga, aquando da construção destes edifícios foram construídas estacas de 

madeira com o intuito de compactar o solo, criando uma base sólida que servisse de fundação, e 

impedisse assentamentos excessivos durante a construção. Estas estacas com cerca de 5 metros e 

entre 15 a 20 cm de diâmetro são encabeçadas por uma malha de barrotes de madeira e estão 
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distribuídas ao longo das paredes exteriores e nos alinhamentos correspondentes aos cruzamentos de 

paredes de frontal, por baixo das fundações de pilares aí existentes. As fundações dos pilares são 

ligadas às fundações das paredes por arcos de alvenaria de tijolo (Simões e Bento, 2012). A Figura 1.5 

esquematiza a fundação destes edifícios. 

 

Figura 1.5 - Esquema de fundação dos edifícios pombalinos (Mascarenhas, 1994) 

Apesar da construção pombalina original apresentar técnicas construtivas inovadoras para o 

conhecimento técnico da época, é possível hoje em dia observar os pontos fracos do funcionamento 

destes edifícios. A fraca ligação entre as paredes interiores e exteriores e entre paredes e pavimentos 

condiciona a reposta da estrutura e pode originar uma rotura para fora do plano por colapso das 

ligações. No caso dos pavimentos, em maiores vãos, observam-se deformações que originam fissuras 

nos tetos. Além disso, a fraca conexão entre as vigas que suportam o pavimento e as paredes de 

alvenaria como a falta de ligação entre as tábuas de soalha e as vigas resultam numa rigidez reduzida 

no plano dos pavimentos quando sujeitos a cargas horizontais (Simões e Bento, 2012). 

É também importante reconhecer que as modificações realizadas a este tipo de edifícios, usualmente 

em obras de reabilitação, cujos efeitos não são estudados ou tidos em conta nesta dissertação, 

condicionam a resposta sísmica do edifício.  

 

1.2 Âmbito e Objetivos 

Esta dissertação surge na necessidade de avaliar as consequências dos movimentos verticais do 

terreno nos edifícios Pombalinos, edifícios representativos da cidade de Lisboa, uma vez que o terreno 

da Baixa tem sofrido assentamentos ao longo do tempo, associados à aplicação de novas cargas ao 

terreno, escavações ou alteração das condições hidrogeológicas (Renda, 2016). 

Desta forma, a presente dissertação tem como principais objetivos:  

- Análise dos movimentos verticais do terreno na zona da Baixa Pombalina a partir de um estudo 

realizado pela empresa CÊGÊ, com vista a obter algumas configurações e perfis de assentamento que 

possam ser aplicados ao edifício em estudo.  
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- Avaliação da capacidade resistente de um edifício pombalino típico quando sujeito a diferentes 

configurações e perfis de assentamentos, recorrendo a análises estáticas não lineares. 

- Avaliação do parâmetro drift a fim de classificar os elementos estruturais e por último a estrutura de 

acordo com modelos de classificação. 

- Avaliação do desempenho sísmico da estrutura depois de ser sujeito a diferentes configurações de 

assentamento, recorrendo ao método proposto no Eurocódigo 8. 

Todas as análises efetuadas no seguimento deste trabalho foram realizadas no programa 3MURI 

5.5.208/TREMURI 2.0.22 (S.T.A DATA, 2008; Lagomarsino et al., 2013). 

 

1.3 Organização 

A dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos e 5 anexos: 

No presente capítulo é introduzido ao leitor o tema da dissertação, abordando de uma forma 

generalizada o enquadramento histórico da Baixa Pombalina, bem como a caracterização do edificado 

pombalino. São também apresentados os objetivos que se pretendem atingir e a estrutura do presente 

trabalho. 

No segundo capítulo é analisado o movimento vertical do terreno da Baixa Pombalina, a partir de um 

estudo realizado pela empresa CÊGÊ, onde são identificados dois padrões de assentamento e duas 

taxas de assentamento. A partir dos valores recolhidos estimam-se distorções angulares para 

diferentes datas. 

No terceiro capítulo são introduzidas e abordadas duas metodologias de avaliação de danos em 

edifícios devido a assentamento do terreno. O objetivo desta secção é estabelecer uma relação entre 

as duas metodologias com vista a estabelecer um único método capaz de categorizar os danos no 

edifico em estudo.  

No quarto capítulo é definido e caracterizado o modelo numérico do edifício em estudo, é realizada a 

análise modal e são introduzidas algumas especificações do programa que será utilizado para a análise 

não linear da estrutura.  

No quinto capítulo é avaliada a capacidade resistente da estrutura e é realizada uma classificação do 

edifício com base nos danos locais e globais. De seguida é estudado o desempenho sísmico do edifício 

através do método preconizado na Parte 3 do Eurocódigo 8, EC8-3 (CEN, 2017), comparando a 

situação inicial sem assentamento com as situações onde se verifica assentamento. Por último é 

realizada uma comparação entre diferentes valores de distorção angular. 

Por fim, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões do estudo realizado e são sugeridos 

possíveis desenvolvimentos do presente trabalho. 
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2 Análise do Movimento Vertical da Baixa Pombalina 

Neste capítulo analisa-se o movimento vertical do terreno da baixa pombalina, a fim de selecionar 

configurações de assentamento representativas para serem depois ser impostas à estrutura em estudo. 

Em primeiro lugar serão abordadas algumas causas que influenciam os movimentos verticais do 

terreno. De seguida será analisado um estudo realizado na Baixa de Lisboa que permitiu estudar vários 

parâmetros necessários à conceção do movimento vertical nesta zona.  

2.1 Causas do movimento vertical do terreno 

Num ambiente urbano como a cidade de Lisboa, várias são as causas que influenciam o movimento 

vertical do terreno.  

Uma das principais causas é a intensa construção urbana que se tem vindo a desenvolver, que têm 

gerado um aumento de cargas aplicadas ao terreno, bem como a impermeabilização da superfície do 

terreno, que diminui a infiltração de água nesta zona o que provocou um défice na água que chega aos 

aquíferos, provocando a diminuição dos níveis freáticos. Também as escavações associadas à 

construção subterrânea de caves e do metro de Lisboa provocam a descompressão do solo, causando 

assentamentos nos edifícios envolventes. Do mesmo modo, as técnicas de bombagem associadas a 

estas construções causam variações no nível freático que podem provocar movimentos verticais do 

solo.  

A baixa pombalina situa-se num terreno estratificado composto por aterros, aluviões e um substrato 

miocénico. O estrato mais recente é constituído por aterros argilo-arenosos que resultam das 

edificações das várias civilizações que ocuparam a cidade Lisboa e pelos destroços provocados pelo 

sismo de 1775. O segundo estrato é constituído por aluviões onde outrora estava localizado um braço 

do rio Tejo. O terceiro estrato é composto essencialmente por terreno miocénico. 

É de salientar que as camadas argilosas estão associadas a assentamentos imediatos e diferidos no 

tempo por consolidação devido à sua baixa permeabilidade.  

2.2 Análise do Movimento Vertical da Baixa Pombalina 

Com o objetivo de estudar a influência de assentamentos do terreno num edifício da baixa pombalina 

estudaram-se os registos obtidos pela empresa CÊGÊ, no âmbito de trabalhos desenvolvidos para a 

Câmara Municipal de Lisboa. Estes trabalhos tiveram como objetivo a monotorização do terreno da 

baixa pombalina (delimitada a norte pela Praça dos Restauradores – Praça da Figueira – Praça do 

Martim Moniz, a sul pelo Rio Tejo, a oeste pela Rua do Carmo/ Rua Nova do Almada e a este pela Rua 

dos Fanqueiros) através da instalação nesta zona de 16 piezómetros, 54 marcas de superfície e 15 

réguas de nivelamento.  

Os piezómetros destinaram-se à observação das variações do nível freático bem como da existência 

ou não da interação com as marés observadas no estuário do tejo com o objetivo de definir a área de 

influência das mesmas. Estes instrumentos foram colocados em terrenos aluvionares e em terrenos 

miocénicos e os resultados obtidos compreendem o período de 2004 a 2010. 
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As marcas de superfície e as réguas de nivelamento fazem parte do sistema de observação de 

assentamentos que foi instalado em simultâneo com o sistema dos piezómetros. As marcas de 

superfície foram instaladas ao nível do solo e destinaram-se à observação das variações da cota 

altimétrica ao longo do período de análise. As réguas de nivelamento foram instaladas em alguns 

edifícios (selecionados em função da idade, da sua localização, do estado de conservação e do tipo de 

fundação) e destinam-se à deteção de deslocamentos verticais dos mesmos (Mateus, 2005). A Figura 

2.1 (e o Anexo A) apresenta a localização desta instrumentação na área analisada. 

 

Figura 2.1 - Planta da localização da instrumentação utilizada: marcas de superfície (rosa); réguas de nivelamento (verde); 

piezómetros (azul) (com a indicação da marca M53). 

Através dos registos obtidos foi possível construir um mapa representativo do movimento vertical do 

terreno durante o período em análise (Figura 2.2 e Anexo B). 

Neste mapa destacam-se três zonas com movimentos verticais do terreno mais gravosos: a norte da 

praça dos Restauradores (marca M53), a sul da praça da Figueira (marca M41) e a sul do Martim Moniz 

(marca M50). Todas estas marcas encontram-se localizadas perto de parques de estacionamento 

(PE1, PE2 e PE3), existindo uma potencial relação entre o rebaixamento do nível freático causado 
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pelas ações de bombagem associadas à construção destas obras subterrâneas e o aumento 

substancial dos assentamentos do terreno. 

Simultaneamente são observados comportamentos distintos para os dois tipos de terreno constituintes 

desta zona. Enquanto que em terrenos miocénicos observa-se uma tendência para empolamentos, em 

terrenos aluvionares observa-se uma tendência para assentamentos.  

Esta monotorização revelou uma grande influência das marés no nível freático da baixa, observando-

se uma diminuição do nível freático com o afastamento do rio. Esta situação é em parte provocada pela 

falta de recarga de montante devido à impermeabilização do solo originada pela intensa construção 

verificada na zona a norte da Baixa (Mateus, 2005). Simultaneamente, observou-se uma relação entre 

o nível piezométrico e o assentamento do solo. Como exemplo, recorde-se o acidente ocorrido durante 

a construção da estação metropolitana do Terreiro do Paço em 2000, onde a entrada excessiva de 

água para o túnel provocou o rebaixamento no nível freático da zona, o que causou o aumento das 

tensões efetivas, levando assim a um assentamento significativo da zona da ordem de 230 mm (Cruz, 

2017). 

Por outro lado, verificou-se que não ocorreram assentamentos significativos (à exceção das três zonas 

mencionadas) e que não existe uma relação entre o movimento vertical de um edifício e a sua idade 

uma vez que não se observaram comportamentos distintos entre edifícios antigos e recentes.  

 

Figura 2.2 - Mapa de isolinhas de assentamento acumulado da Baixa Pombalina (com a indicação da marca M53) (Cruz, 2017) 

Este mapa apresenta-se assim como a base para a análise dos assentamentos que serão impostos no 

edifício em estudo. 
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2.2.1 Perfis de assentamento 

A partir das duas zonas com assentamentos de maior amplitude, correspondentes à marca M53 e M41 

da Figura 2.2, traçaram-se quatro retas perpendiculares às isolinhas de deformação acumulada (A1, 

A2, A3 e A4) e com centro nas marcas mais gravosas, com vista a obter vários perfis de assentamento. 

Na Figura 2.3 estão representadas as quatro retas utilizadas para o estudo dos perfis de assentamento. 

 

Figura 2.3 - Estudo para os perfis de assentamento a utilizar 

De seguida os perfis de assentamento obtidos foram normalizados para um distância e movimento 

vertical unitário para favorecer a comparação entre os perfis. Na Figura 2.4 observa-se que os 4 perfis 

normalizados estão relativamente bem encaixados entre um perfil aproximadamente linear e um perfil 

curvo (função polinomial do 3º grau) com concavidade voltada para baixo. 

 

Figura 2.4 - Comparação entre os quatro perfis de assentamento normalizados e as respetivas funções. 

 

2.2.2 Distorção angular 

Outro aspeto importante para a imposição de assentamentos é a distorção angular (β) do mesmo. Este 

parâmetro apresenta-se como o rácio entre o assentamento diferencial máximo imposto na estrutura e 

o comprimento da estrutura ao longo do qual se regista o assentamento. Na Figura 2.5 está 

representada a definição de distorção angular. 
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𝛽 =
∆𝑦𝐴 − ∆𝑦𝐵

𝐿
 

Figura 2.5 - Definição da distorção angular de uma estrutura devido a um assentamento diferencial (Giardina et al., 2015). 

A partir da análise aos valores recolhidos pelas marcas de superfície e pelas réguas de nivelamento 

foram detetados dois tipos de comportamento que se encontram representados na Figura 2.6. O 

conjunto A apresenta um comportamento estável enquanto que o conjunto B apresenta uma tendência 

crescente. 

 

Figura 2.6 - Movimento vertical do terreno para as marcas M40,M41,M50,M53,M6 e réguas R1 e R13 (Cruz, 2017). 

A partir da segunda taxa mais elevada, correspondente à marca M53, estimou-se o assentamento 

posterior à última campanha de leituras que ocorreu em 2010. A taxa mais elevada, correspondente à 

régua de nivelamento R1, não foi considerada por este ponto se localizar na praça do Comércio junto 

ao Rio Tejo, local onde ocorreu o acidente durante a construção da estação metropolitana do Terreiro 

do Paço e por este motivo não ser representativo da taxa de assentamento característica do movimento 

do solo da Baixa Pombalina. A Figura 2.7 apresenta os valores obtidos durante a fase de inspeção 

(linhas preenchidas com marcadores) e a estimativa de assentamento (a tracejado) para a marca M53.  

 

Figura 2.7 - Estimativa de movimento vertical para a marca M53 
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Na Tabela 2.1 estão representados os valores do movimento vertical e da distorção angular (β) para 

diferentes datas (Este valor foi estimado com base no comprimento das fachadas do edifício que será 

apresentado no Capítulo 4). O valor a preto deriva do estudo efetuado pela empresa CÊGÊ enquanto 

que os valores a cinzento pertencem às estimativas realizadas. A distorção angular foi calculada como 

o quociente entre o assentamento diferencial vertical máximo e o comprimento do edifício em estudo 

(17,3 m) (Figura 4.1).  

Tabela 2.1 - Valor do movimento vertical [mm] e da distorção angular para diferentes datas. 

Data  Movimento vertical  
[mm] 

Distorção angular 
β* 

2010  -14,10 1/869 

2020  -34.14 1/507 

2030  -54.46 1/318 

2040  -74.78 1/231 

*Estes valores foram estimados com base no comprimento das fachadas do caso de estudo que será apresentado 

no Capítulo 4. 
 

No anexo H do Eurocódigo 7 são recomendados valores limites de assentamento diferencial para 

estruturas porticadas preenchidas ou não por alvenaria. Para o estado limite de serviço, a distorção 

angular máxima admissível (𝛽𝑚á𝑥) encontra-se entre 1/2000 e 1/300 enquanto que para o estado limite 

último, este valor é cerca de 1/150. Considera-se, no entanto, que para a maioria das estruturas uma 

distorção angular máxima de 1/500 é aceitável. Estes valores são preconizados para um assentamento 

do tipo sagging (com a concavidade voltada para cima). No caso de um assentamento hogging (com a 

concavidade voltada para baixo), recomenda-se que estes valores sejam reduzidos a metade.  

O caso de estudo (que será apresentado no Capítulo 4) corresponde a uma estrutura de alvenaria, não 

se encontrando abrangida pelos valores de referência indicados no Eurocódigo 7. No entanto, devido 

às características das estruturas de alvenaria (estruturas rígidas com comportamento pouco dúctil), os 

valores de distorção angular máximos para cada estado limite devem ser inferiores.  De facto, estudos 

anteriores (Skempton e MacDonald,1956; Meyerhof, 1956; Polshin e Tokar 1957; Bjerrum 1963) 

permitiram observar que quanto menos rígida é a estrutura maiores são os valores de distorção angular 

que conduzem ao aparecimento das primeiras fendas. Skempton e MacDonald (1956) indicou ainda 

que valores de distorção angular superiores a 1/150 provocavam danos estruturais nas estruturas de 

alvenaria. A Tabela 2.2 compara valores limites de distorção angular, obtidos por estes autores, para o 

controlo da fendilhação visível em edifícios de alvenaria.  
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Tabela 2.2 - Comparação entre os valores de distorção angular indicados por diferentes autores para o início da fissuração 

visível (adaptado de Renda (2016)). 

 
Skempton e 
MacDonald 

(1956) 

Meyerhof 
(1956) 

Polshin e Tokar (1957) 
Bjerrum 
(1963) 

Pórticos 

sem 

alvenaria 

- 1/250 1/200 - 

Pórticos 

com 

alvenaria 

1/300 1/500 1/500 1/300 

Estruturas 
de Alvenaria 

1/300 1/1000 

L/H<3 L/H>3 

- areias 
argilas 

menores 
areias 

argilas 

menores 

1/3000 1/4000 1/3000 1/7000 
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3 Metodologia de Avaliação de Danos em Edifícios Devido 
a Assentamentos do Terreno 

As construções subterrâneas têm vindo a aumentar nas grandes cidades devido à construção de caves 

de edifícios e de novas infraestruturas como túneis e estações de metropolitano. Estas construções 

estão normalmente associadas a movimentos do solo que podem causar distorções e danos nas 

estruturas adjacentes. Existem diversas abordagens para avaliação que possa avaliar os efeitos que 

os movimentos dos solos associados a estas construções possam causar nos edifícios adjacentes.  

 Alguns destes estudos estabelecem relação entre o dano da estrutura e a deformação resultante de 

vários parâmetros relacionados com o movimento do terreno.  

O estudo realizado por Bhattacharya e Singh (1985) permitiu diferenciar os danos de um edifício 

provocados por movimentos do terreno adjacentes em três categorias:  

• Danos arquitetónicos: afetam o aspeto da estrutura e estão normalmente relacionados com 

fissuras e separação de painéis de paredes e pavimentos;  

• Danos funcionais: afetam o uso da estrutura e estão normalmente relacionados com o 

aparecimento de fendas extensas, com portas e janelas encravadas e com outros danos que 

obrigam a uma reparação não estrutural da estrutura para devolver a sua capacidade de 

serviço;  

• Danos estruturais: afetam a segurança da estrutura e estão normalmente relacionados a 

perda de resistência dos principais elementos de suporte como os pilares, vigas e paredes 

resistentes. 

No entanto, a definição destas classificações é qualitativa.  

 

Neste trabalho serão abordados dois métodos. O primeiro método é bastante utilizado para avaliar o 

dano de edifícios sujeitos a assentamentos do terreno e utiliza-se em função da abertura de fendas do 

edifício (método 1). No entanto, uma vez que através do programa utilizado para a avaliação estrutural 

do edifício (3MURI/TREMURI) não é possível obter a abertura de fendas dos elementos estruturais, 

optou-se por se adaptar os princípios deste método ao método 2, a seguir descrito. O método 2 foi 

concebido no pressuposto que a estrutura, já eventualmente danificada devido a movimentos de 

terreno, é sujeita a uma ação sísmica.  
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3.1 Método 1: LSTM (Limiting Tensile Strain Method) 

Este método foi introduzido por Burland et al. (1974) e mais tarde modificado por Boscardin e Cording 

(1989) e é bastante utilizado na previsão de danos em edifícios devido a assentamento causados por 

escavações adjacentes. Este método modela simplificadamente a estrutura do edifício como uma viga 

elástica isotrópica retangular de comprimento L e altura H e assume que os deslocamentos horizontais 

e verticais do solo nas fundações da estrutura são totalmente transferidos para o edifício 

independentemente da interação solo-estrutura. 

A Tabela 3.1 apresenta os seis níveis de dano no edifício e os intervalos de abertura de fendas 

associados. Estes valores referem-se apenas a danos visíveis e têm origem na observação, por 

engenheiros, de danos em edifícios. Esta classificação tem como objetivo estabelecer uma relação 

entre o nível de dano e a facilidade de reparação do edifício.  

Os níveis de danos 0 a 2 correspondem a danos arquitetónicos, os níveis de danos 3 e 4 a danos 

funcionais e o nível de dano 5 a danos estruturais. A divisão entre o nível de dano 2 e 3 é extremamente 

importante pois traduz o aumento de dificuldade em reparar a estrutura (Burland et al., 1974).  

 

Tabela 3.1 - Classificação de danos em edifícios provocados por assentamentos (Boscardin e Cording, 1989) - Método LSTM 

Nível de Dano Descrição 
Abertura de 
fendas [mm] 

0 
Negligenciável 

Fissuras muito finas, quase invisíveis. <0.1 

1 
Muito ligeiro 

Fissuras finas que são facilmente tratadas nos trabalhos de 

acabamento. Fendilhação visível na alvenaria exterior após uma 

inspeção mais detalhada. 

<1 

2 
Ligeiro 

Várias pequenas fissuras no interior da estrutura, que podem ser 

facilmente preenchidas. Fissuras exteriores visíveis com 

necessidade de enchimento. As portas e as janelas podem ter 

dificuldade em abrir. 

<5 

3 
Moderado 

Fendas podem exigir reparação e novo revestimento. Algumas 

paredes poderão requerer substituição. As portas e as janelas 

podem não abrir. O isolamento exterior pode não estar 

assegurado. 

5 – 15 

4 
Severo 

Reparação profunda envolvendo a remoção e substituição de 

secções da parede, especialmente acima de portas e janelas. As 

molduras de portas e de janelas apresentam-se deformadas. 

Atingido o ELS. 

15 – 25 

5 
Extremamente 

severo 

Necessidade de reconstrução total ou parcial. Vigas sem 

capacidade resistente e paredes bastante inclinadas com 

necessidade de escoramentos. Perigo de colapso. 

>25 
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3.2 Método 2: Avaliação de danos proposta 

Este método surgiu da necessidade de complementar o método 1, uma vez que o programa 

3Muri/Tremuri não permite determinar a abertura de fendas e extensões em elementos estruturais de 

forma direta e fiável. O método 2 proposto baseia a avaliação do nível de danos da estrutura, e 

consequentemente o seu desempenho estrutural, a dois níveis distintos: global e local. Como referido, 

foi definido no pressuposto que o edifício pode ser sujeito a assentamentos e ao efeito de um sismo 

(situação representativa de um edifício pombalino). 

O Eurocódigo 8 – Parte 3 recomenda a consideração de três estados limites, para a avaliação sísmica 

da estrutura, em função do seu nível de dano: limitação de danos (DL – Damage Limitation), dano 

severo (SD - Significant Damage) e colapso iminente (NC – Near colapse). O estado limite que os 

edifícios devem verificar depende da sua classe de importância. Uma vez que o edifício em estudo é 

um edifício residencial, logo pertencente à classe de importância II, a verificação de segurança deve 

ser observada para o estado limite de danos severos (SD – Significant Damage). 

 

3.2.1 Danos globais 

A nível global, a definição dos diferentes danos e o atingir de um estado limite pode ser feita recorrendo 

à curva de capacidade resistente da estrutura, obtida através de uma análise estática não linear. 

A análise estática não linear (também designada como análise pushover) permite caracterizar a 

capacidade resistente sísmica da estrutura, tendo em conta o comportamento não linear dos elementos 

estruturais, permitindo determinar parâmetros representativos do comportamento da estrutura como a 

sua capacidade resistente, rigidez, ductilidade e capacidade de deslocamento último.  

Este tipo de análise consiste na aplicação de uma distribuição estática de forças laterais, 

representativas das forças de inércia geradas durante um sismo, que vai aumentando 

progressivamente de magnitude até ser atingido o colapso da estrutura. Desta forma obtém-se a curva 

de capacidade ou curva força-deslocamento, que relaciona a forma máxima de corte na base com a 

média dos deslocamentos horizontais de todos os nós referentes ao último piso do edifício.   

De modo a observar faseadamente o comportamento da estrutura, foram definidos cinco níveis de 

deslocamento a partir da curva de capacidade que se encontram descritos na Tabela 3.2 e 

representados na Figura 3.1. Os deslocamentos 𝑑𝑦, 𝑑𝑆𝐷 e 𝑑𝑢 correspondem, respetivamente, ao estado 

limite de limitação de danos, ao estado limite de danos severos e ao estado limite de colapso iminente. 

A Tabela 3.3 propõe a relação entre os níveis preconizados no método LSTM com os níveis de danos 

da análise global. 
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Tabela 3.2 - Definição dos níveis para uma análise global e respetivos valores 

Deslocamento 
limite 

Descrição Valor do deslocamento limite 

𝒅𝒇 
Deslocamento para o qual se inicia a 

fendilhação nas paredes do edifício 
= 0,5 𝑑𝑦 

𝒅𝒚 Deslocamento de cedência. 

Definido através da bi-

linearização da curva força-

deslocamento 

𝒅𝑺𝑫 
Deslocamento último da estrutura para o 

estado limite de danos severo. 
= 3/4 𝑑𝑢 

𝒅𝒖 
Deslocamento último da estrutura para o 

estado limite de colapso iminente. 

Definido pelo correspondente a 

80% da força máxima atingida, 

Fmáx. 

𝒅𝒄 
Deslocamento para o qual se verifica o 

colapso da estrutura. 

Definido pelo correspondente a 

50% da força máxima atingida, 

Fmáx. 

 

Tabela 3.3 - Correspondência entre os níveis de dano de uma análise global e os do método LSTM. 

Nível de dano  
– 

Proposta 
análise global 

DG 

Descrição do 
dano das paredes de alvenaria 

Deslocamento 
limite 

Nível de 
dano  

- 
Método 
LSTM  

DG1 

Dano muito ligeiro - Até ao valor de 𝑑𝑓 as paredes 

de alvenaria não apresentam danos visíveis. Para 

valores de 𝑑𝑓 as paredes de alvenaria apresentam 

danos menores associados ao aparecimento das 

primeiras fendas (<1 mm) 

< 𝑑𝑓 D0, D1 

DG2 
Dano ligeiro - A maioria das fendas têm tamanhos 

inferiores a 5mm e o dano é considerado 

reparável 

𝑑𝑓 − 𝑑𝑦  D2 

DG3 
Dano moderado - É possível observar fendas com 

tamanhos entre 5 e 15 mm na maior parte das 

paredes de alvenaria 

𝑑𝑦 − 𝑑𝐷𝑆 D3 

DG4 
Dano severo – a estrutura encontra-se com várias 

fendas entre 15 e 25 mm 
𝑑𝐷𝑆 − 𝑑𝑢 D4 

DG5 

Dano extremamente severo - Para valores 

superiores de 𝑑𝑢 ocorre o colapso do elemento 

através de mecanismos de flexão e corte. Fendas 

>25 mm 

> 𝑑𝑢 D5 
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Figura 3.1 - Representação dos níveis de deslocamento na curva de capacidade resistente. 

 

3.2.2 Danos ao nível dos elementos estruturais 

A definição dos diferentes tipos de danos locais tem em conta os danos ocorridos nos diferentes 

elementos estruturais, paredes, nembos e lintéis. 

A fim de observar o dano ao nível destes elementos foram analisados os valores do deslocamento 

relativo normalizado, drift (𝛿), dos elementos estruturais que compõem a fachada principal, a fachada 

de tardoz e as empenas. O parâmetro drift para um elemento estrutural é calculado através da Equação 

3.1. Nesta equação 𝑢𝑖  𝑒 𝑢𝑗 representam os deslocamentos perpendiculares ao comprimento (H) do 

elemento nos nós de extremidade i e j, respetivamente, e 𝜃𝑖  𝑒 𝜃𝑗 representam as rotações dos nós i e j 

respetivamente (Figura 3.2). 

𝛿 =
(𝑢𝑗 − 𝑢𝑖)

𝐻
+

(𝜃𝑗 + 𝜃𝑖)

2
 3.1 

 

Figura 3.2 - Variáveis utilizadas para o cálculo do parâmetro drift 

A fim de fazer a correspondência dos resultados obtidos através dos valores de drift com o método 

LSTM, foram definidos cinco limites diferentes para o valor do drift com o objetivo de corresponder a 

cada nível de dano (Tabela 3.4) (Vanin et al., 2017). 
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Tabela 3.4 - Classificação dos níveis de dano para uma análise local 

𝜹𝒇 Drift para o qual se inicia a fendilhação do elemento 

𝜹𝒚 Drift no momento de cedência do elemento 

𝜹𝑫𝑺 Drift correspondente a ¾ do drift para o estado limite último 

𝜹𝒖 Drift para o estado limite último (momento em que a resistência diminui 20%) 

𝜹𝒄 Drift no colapso (momento em que a resistência diminui 50%) 

 

 

Para diversos regulamentos disponíveis, identificados de seguida, encontra-se definido o valor de drift 

último para um elemento controlado por corte e por flexão. Como já foi referido anteriormente, a 

verificação de segurança da estrutura será feita para o estado limite de danos severo. Este estado limite 

pressupõe que a estrutura apresenta danos significativos, principalmente nos elementos estruturais, 

contudo os elementos verticais continuam a mobilizar resistência às cargas verticais. O EC8-3 (CEN, 

2017) propõe para um estado limite de danos severos, os valores de drift último igual a 0,4% e a 0,8% 

para elementos sujeitos ao corte e à flexão, respetivamente. Para o estado limite de colapso iminente, 

estes valores devem ser multiplicados por um fator de 4/3. A norma italiana NTC - Norme Tecniche per 

la Costruzioni (2008) - propõe o valor de 0,4% para elementos sujeitos ao corte e 0,6% para elementos 

sujeitos à flexão. Por outro lado, a norma neozelandesa (NZDEE - New Zealand Society for Earthquake 

Engineering (2006)) propõe o valor de 0,5% para ambos os casos (Ponte et al., 2019). 

 

Os valores disponíveis nestas normas são apenas para alvenaria de betão e de tijolo. Contudo, estes 

valores são utilizados na prática para diferentes alvenarias por não haver outras alternativas. Diversos 

estudos foram realizados a fim de preencher a lacuna na falta de informação para outros tipos de 

alvenaria. Ponte et al. (2019) analisaram a influência de diferentes variáveis (espessura, rácio 

altura/comprimento (H/L) e diferentes níveis de compressão) numa parede de alvenaria de pedra 

ordinária com cal aérea, por ser o tipo de alvenaria mais abundante na cidade de Lisboa. A escolha 

destes variáveis recaiu no facto de nos edifícios antigos de alvenaria, ser possível observar diferentes 

valores em altura, onde a espessura das paredes diminui em altura, e os elementos estruturais que a 

compõem vão sofrendo alterações no rácio H/L, sendo possível observar que os nembos do primeiro 

piso são mais esbeltos que os restantes. O estudo da influência destas variáveis nos valores do drift 

permitiu concluir que o drift diminui com o aumento do nível de compressão e com o aumento da 

espessura do elemento. Para elementos mais esbeltos verificou-se a ocorrência de mecanismos de 

flexão, enquanto que para os restantes verificaram-se mecanismos mistos de corte e flexão. 

 

Vanin et al. (2017) recolheu diversos valores experimentais obtidos em testes de corte-compressão em 

blocos de alvenaria de pedra por diferentes autores e de seguida relacionou os valores obtidos a fim 

de identificar variáveis que influenciem os valores do drift. Este estudo analisou o valor drift para os 

cinco estados limites introduzidos anteriormente. Os valores de drift para os diferentes estados limites 

foram obtidos através das curvas força-deslocamento e da sua aproximação bilinear, à exceção do drift 

de fendilhação, que foi retirado de observações realizadas em testes experimentais, tendo por isso uma 
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certa incerteza associada. Este estudo observou que os valores de drift obtidos num painel de alvenaria 

estão relacionados com o modo de colapso (por corte, flexão ou misto), tendo-se registado valores 

inferiores para os modos por corte e misto. Os valores obtidos para estes dois modos são bastante 

semelhantes e por isso, os autores sugerem que não se faça distinção entre os dois. Mais uma vez foi 

observado que os valores de drift tendem a diminuir com o aumento da carga axial, exceto o valor do 

drift de fendilhação que é independente deste parâmetro.  

 

Os valores de drift último (𝛿𝑢) propostos nos diferentes códigos mencionados e os valores obtidos 

através dos estudos realizados por Ponte et al. (2019) e Vanin et al. (2017) encontram-se na Tabela 

3.5. Do estudo realizado por Ponte et al. (2019) apenas foram tidos em conta os valores obtidos para 

um rácio H/L de 1,7 e para uma compressão igual a 30% do valor da tensão de compressão da alvenaria 

(𝑓𝑐) e os valores apresentados para comportamentos mistos correspondem a um comportamento por 

corte/compressão. No estudo realizado por Vanin et al. (2017), agruparam-se os valores de drift último 

para paredes sujeitas a corte e a comportamento mistos por serem bastante semelhantes.  

 

Tabela 3.5 - Valores de drift últimos propostos em diferentes documentos 

Mecanismo  

de colapso 

EC8-3 

(2017) 

NTC 

(2008) 

NZSEE 

(2006) 

Ponte et al. 

(2019) 

Vanin et al. 

(2017) 

Corte 4/3*0,4% 0,4% 0,5% - 0,6% 

Mistos - - - 1,0% - 

Flexão 4/3*0,8% 0,6% 0,5% 1,0% 0,9% 

 

Os valores relativos ao EC8-3 mencionados na Tabela 3.5 apresentam-se multiplicados por um fator 

de 4/3 para obter os valores correspondentes ao estado limite de colapso iminente para que possa ser 

feita uma comparação entre os valores propostos no EC8-3 e os valores propostos em outros 

documentos ou obtidos pelos diferentes autores. Verifica-se assim que os valores obtidos através de 

estudos são bastante semelhantes aos valores propostos no EC8-3, enquanto que os valores propostos 

pela NTC (2008) e pelo NZSEE (2006) são mais conservadores. 

Optou-se por se utilizar os valores preconizados no EC8-3 por se aproximarem com os resultados 

obtidos para alvenaria de pedra, e por ser o código em vigor em Portugal. 

Na Tabela 3.6 estão expressos os valores de drift utilizados. De modo a facilitar a identificação destes 

limites, foram todos expressos em função do drift último (𝛿𝑢), à exceção do valor para o drift de 

fendilhação (𝛿𝑓). 
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Tabela 3.6 - Valores limites para as diferentes categorias de drift 

Drift Valores adotados 

𝜹𝒇 0,05% 

𝜹𝒚 
Corte: =

1

4
∙ 𝛿𝑢 

Flexão: =
1

6.5
∙ 𝛿𝑢 

𝜹𝑺𝑫 =
3

4
∙ 𝛿𝑢 

𝜹𝒖 
Corte: = 0,6% 

Flexão: = 1,15% 

𝜹𝒄 = 1,15 ∙ 𝛿𝑢 

 

A partir dos resultados adotados para cada elemento, procedeu-se à correspondência com a 

classificação de dano seguindo o método proposto por Boscardin e Cording (1989). A relação entre os 

diferentes limites de drift e o nível de dano do método LSTM correspondente encontra-se representada 

na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Proposta de correspondência do parâmetro drift e do nível de dano com o método LSTM. 

Nível de dano 
–  

Proposta 
análise local 

DP 

Descrição do 
dano das paredes de alvenaria 

Drift 
limite 

Nível de 
dano  

-  
Método 
LSTM 

DP1 

Dano muito ligeiro - Até ao valor de 𝛿𝑓 o elemento de 

alvenaria não apresenta danos. Para valores de 𝛿𝑓 o 

elemento de alvenaria apresenta danos menores 

associados ao aparecimento das primeiras fendas (<1) 

 f D0, D1 

DP2 Dano ligeiro - A maioria das fendas têm tamanhos 

inferiores a 5mm e o dano é considerado reparável. 
f − y D2 

DP3 
Dano moderado - É possível observar fendas com 

tamanhos entre 5 e 15 mm na maior parte das paredes 

de alvenaria 

y − SD D3 

DP4 Dano severo - O elemento de alvenaria encontra-se com 

várias fendas entre 15 e 25 mm 
SD - u D4 

DP5 
Dano extremamente severo - Para valores superiores de 

𝛿𝑐 ocorre o colapso do elemento através de mecanismos 

de flexão e corte. Fendas >25 mm 

 u D5 
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3.2.3 Determinação do deslocamento último da estrutura 

Na ocorrência de um sismo, o comportamento de uma estrutura é maioritariamente afetado pela 

capacidade de deformação inelástica dos elementos estruturais dúcteis. Assim sendo, para a avaliação 

do desempenho sísmico de uma estrutura é de grande relevância a verificação dos deslocamentos e 

deformações (Bento R. , 2011).  

Em estruturas com pavimentos flexíveis, como é o caso do edifício em estudo, a transferência de cargas 

entre os pavimentos e as paredes é reduzida, resultando no comportamento independente das paredes. 

Deste modo, o dano numa parede pode não ser evidente na curva de capacidade resistente da 

estrutura, se a contribuição da parede for reduzida para a resistência da estrutura ao esforço transverso 

(Simões et al., 2013) 

Desta forma, neste trabalho, é proposto o procedimento seguinte para definir o deslocamento último da 

estrutura (du). Definem-se dois critérios (Critério 1 e o Critério 2) para definir du e o valor mais baixo 

será o considerado para definir este deslocamento associado ao estado limite de colapso iminente. O 

primeiro critério de colapso iminente da estrutura (Critério 1) define-se ao nível da curva de capacidade 

e é a abordagem recomendada pelo EC8-3 (CEN, 2017), como apresentado anteriormente (ver Tabela 

3.2). Para este critério os níveis de dano são definidos diretamente na curva de capacidade da 

estrutura. De acordo com o EC8-3 (CEN, 2017) o colapso iminente da estrutura verifica-se quando o 

valor máximo da força de corte apresenta uma redução de 20%. O deslocamento associado a este 

ponto é considerado o deslocamento último da estrutura (du). No entanto, para a verificação de 

segurança ao estado limite de danos severos, o valor do deslocamento último da estrutura (du) deve 

ser multiplicado por ¾. O segundo critério (critério 2) estabelece-se ao nível dos danos nos elementos 

estruturais onde a obtenção de um estado limite de colapso iminente corresponde à situação em que o 

primeiro elemento vertical crítico de alvenaria atinge o valor de drift último.  

A utilização do Critério 1 para a determinação do deslocamento último da estrutura pode não ser a mais 

fiável para estruturas com pisos flexíveis, uma vez que os elementos estruturais podem ter atingido um 

certo estado limite sem que este seja visível na curva de capacidade global da estrutura. Por outro lado, 

o Critério 2 é bastante conservador uma vez que os danos nos elementos estruturais podem não ter 

efeitos óbvios na curva de capacidade e na segurança da estrutura (Lagomarsino e Cattari, 2015). 

3.2.4 Conclusão 

Assim, de acordo com o que foi apresentado, a avaliação de danos é feita de acordo com a proposta 

apresentada na Tabela 3.3, que é função principalmente do deslocamento último da estrutura du. Este 

valor de deslocamento é determinado de acordo com o procedimento indicado na secção 3.2.3, que se 

baseia nos Critérios 1 e 2 apresentados. Por sua vez, os valores de drift último a considerar para os 

elementos verticais críticos são os valores apresentados na Tabela 3.6. 
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4 Modelo numérico do edifício em Estudo 

4.1 Caracterização do edifício em estudo 

Com a intenção de modelar um edifício o mais próximo possível da realidade, o objeto de estudo deste 

trabalho é um edifício real, estudado previamente por Cardoso (2003), que se situa na Rua da Prata. A 

modelação deste edifício foi realizada por Meireles (2012) no programa 3MURI (S.T.A DATA, 2008). 

A estrutura tem uma altura total de 15m, distribuídos por um piso térreo e 3 pisos superiores, uma água 

furtada e com uma área de implantação de 18x11 m2. Os desenhos da fachada principal e de tardoz 

são retratados na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Fachada Principal e Fachada de Tardoz (Meireles, 2012) 

À semelhança do que foi apresentado no subcapítulo 1.1.2, os materiais dos elementos estruturais do 

piso térreo diferem dos materiais dos elementos estruturais dos pisos superiores.  

No piso térreo as paredes da fachada principal e de tardoz são constituídas por alvenaria de pedra 

aparelhada enquanto que as empenas são constituídas por alvenaria de pedra ordinária. As paredes 

das caixas de escadas são constituídas por alvenaria de tijolo.  

Nos pisos superiores as paredes exteriores (fachada principal, de tardoz e empenas) são constituídas 

por alvenaria de pedra ordinária. As paredes interiores dos pisos superiores do edifício, são paredes 

de frontal e dividem-se em dois alinhamentos paralelos à fachada e cinco alinhamentos perpendiculares 

à fachada. A caixa de escadas nestes pisos é constituída por paredes de frontal. 

Todas as paredes de alvenaria são construídas com argamassa de cal aérea. 

O pavimento dos pisos superiores é composto por tábuas de soalho assentes em vigas de madeira  

que são apoiadas na fachada principal e de tardoz, e nas paredes de frontal no interior. Na zona das 

escadas as vigas de madeira estão orientadas paralelamente às fachadas. A Figura 1.1Figura 4.2 

apresenta a secção transversal do pavimento na zona corrente e na zona das escadas, 
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a b 

Figura 4.2- Secção transversal do pavimento: a) zona corrente; b) escadas (unidades em centímetros) ( (Luz, 2017). 

Na Figura 4.3 estão representados os modelos do piso térreo e dos pisos superiores, onde é possível 

visualizar os materiais que os constituem. 

   

 

a) b)  

Figura 4.3 - Modelo numérico do edifício obtido no 3MURI: a) Piso térreo e b) Pisos superiores. (adaptado de (Luz, 2017)) 

A Tabela 4.1 resume as propriedades mecânicas das alvenarias consideradas neste estudo. Os valores 

das propriedades mecânicas da alvenaria de pedra aparelhada são os indicados da regulamentação 

italiana (NTC 2008). Relativamente aos valores da alvenaria de pedra ordinária utilizaram-se os valores 

estudados por Luz (2017) que estão compreendidos dentro do intervalo de valores proposto por Simões 

et al. (2005). Os valores das propriedades mecânicas da alvenaria de tijolo maciço foram retirados de 

Simões et al. (2005). Para as paredes de frontal foi desenvolvido um macro elemento que foi 

implementado no TREMURI (Meireles, 2012) e para o qual se definiu o material “parede frontal” que 

representa o comportamento em conjunto dos materiais existentes nas paredes frontais (madeira e 

alvenaria). 

Tabela 4.1 – Propriedades mecânicas dos materiais 

 
Módulo de 

Elasticidade 
E [GPa] 

Módulo de 
Distorção 
G [GPa] 

Tensão de 
Tração 
ft [MPa] 

Tensão de 
Compressão 

fc [MPa] 

Peso 
Volúmico 
w [kN/m3] 

Alvenaria de Pedra 

Aparelhada 
2,8* 0,86* 0,105 7,0 22 

Alvenaria de Pedra 

Ordinária 
0,5 0,167 0,039 0,84 18,35 

Alvenaria de Tijolo 

Maciço 
0,855 0,285 0,115 1,07 18 

Parede de Frontal 1,5 0,5 0,114 7,15 5,6 

* - Os valores apresentados foram reduzidos a 50% para ter em conta a fendilhação. 

Um dos problemas relativamente à modelação de edifícios pombalinos prende-se com o valor do 

módulo de distorção a adotar para o pavimento de madeira. De acordo com as propriedades mecânicas 
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do Pinho Bravo Português estabelecidas pelo LNEC (LNEC, 1997), o valor do módulo de distorção 

deste material é G=750 MPa. No entanto este valor é característico de uma tábua deste material, não 

sendo representativo de um piso constituído por este material devido ao sistema de ligações entre os 

vários elementos de madeira.  

A rigidez de um piso está proporcionalmente ligada à rigidez global inicial e à resistência do edifício. 

No entanto, para valores superiores de G=250 MPa, e para o edifício em estudo, as curvas pushover 

(curva obtida através de uma análise estática não linear que permite avaliar a capacidade resistente do 

edifício) têm o mesmo andamento, estabelecendo assim este valor como a fronteira entre pisos flexíveis 

e pisos rígidos (Cruz, 2017). 

Uma vez que o objetivo do trabalho é estudar a resposta do edifício quando sujeito a assentamentos 

do terreno optou-se por se admitir o valor do módulo de distorção utilizado por Luz (2017) ,G=300 MPa, 

com a intenção de reduzir os problemas numéricos que possam surgir de modo a obter-se uma análise 

com maior qualidade. Este valor corresponde assim, a um piso que já foi ligeiramente reforçado. A 

Tabela 4.2 apresenta as propriedades mecânicas dos pavimentos de madeira. Todos os valores, à 

exceção do valor do módulo de distorção, são os valores estudados pelo LNEC (LNEC, 1997). 

 

Tabela 4.2 - Propriedades mecânicas dos pavimentos de madeira 

 

Módulo de Elasticidade 

paralelo às fibras 

E1 [GPa] 

Módulo de Elasticidade 

perpendicular às fibras 

E2 [GPa] 

Módulo de 

Distorção 

G [GPa] 

Pavimento de Madeira 

(Pinho Bravo Português) 
12,0 0,4 0,3 

 

4.1.1 Comportamento isolado vs Comportamento em quarteirão. 

Luz (2017) comparou o comportamento do edifício em estudo, comparando um modelo isolado com 

um modelo inserido em banda através das curvas de capacidade resistentes obtidas para os dois 

modelos.  

Através da análise das curvas de capacidade obtidas para a direção X (direção das fachadas, verFigura 

4.4), conclui-se que a capacidade resistente do edifício inserido em banda é bastante superior à do 

edifício isolado. Esta situação ocorre devido ao efeito de confinamento provocado pelos edifícios 

adjacentes, que permite uma melhor distribuição do comportamento não linear. Nesta direção observa-

se também que a rigidez do modelo em banda é bastante superior à do modelo isolado. Esta diferença 

é justificada pelo aumento do comprimento das fachadas e pela capacidade de redistribuição de 

esforços nesta direção. 

Na direção transversal (Y), segundo as empenas, não se observaram diferenças significativas entre os 

dois modelos, uma vez que configuração do edifício nesta direção é a mesma e o efeito dos edifícios 

adjacente diminuta. 
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Em relação ao deslocamento último dos dois modelos, verificou-se que na direção longitudinal (X), o 

modelo isolado apresenta um valor de deslocamento último superior ao do modelo em banda. Esta 

situação ocorre devido à curva de capacidade de o modelo em banda atingir a força máxima muito mais 

rapidamente e, por consequência, atingir o deslocamento último mais cedo. Na direção Y, obtiveram-

se valores de deslocamento último semelhantes.  

Desta forma, para o estudo apresentado nesta dissertação, a estrutura foi modelada com edifícios 

adjacentes, porque é a situação mais realista uma vez que a maioria dos edifícios pombalinos se 

encontra disposto em quarteirão. No entanto, as análises são apresentadas apenas para o edifício 

central (Figura 4.4 e Figura 4.5). 

 

Figura 4.4 - Representação do edifício em estudo (a laranja) inserido num modelo em banda. 

 

Figura 4.5 - Representação do da planta do edifício em estudo (a laranja) inserido num modelo em banda. 

 

4.1.2 Análise dinâmica modal 

Com vista a obter as frequências fundamentais da estrutura na situação inicial, foi realizada uma análise 

dinâmica modal no programa TREMURI. Esta análise foi pedida através da linha de comando /am 

seguida do número de modos de vibração requeridos, que no presente estudo foram 20. 

Nos 20 modos de vibração obtidos, o primeiro modo corresponde a uma translação no eixo Y (direção 

das paredes de empena) com uma participação de massa de 72% e com uma frequência igual a 1,91 

Hz e o terceiro modo corresponde a uma translação no eixo X (direção das fachadas) com uma 

participação de massa de 40% e frequência igual a 2,20 Hz. Na Figura 4.6 está representada a 

deformada em planta dos modos de vibração de translação para ambas as direções. 
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Para a direção Y, as paredes de empena apresentam deslocamentos pequenos quando comparados 

com os elementos verticais interiores devido à sua rigidez. Para a direção X, o modo de translação está 

acoplado ao modo de torção. Isto acontece por a fachada de tardoz apresentar mais resistência que a 

fachada principal, por ter menos aberturas e as que existem são mais pequenas. 

 

 
a) Direção transversal Y 

 
b) Direção longitudinal X 

Figura 4.6 - Deformada em planta do modo de vibração (fator de ampliação igual a 1000) com translação segundo: a) direção Y 

e b) direção X. 

Para uma melhor interpretação dos valores obtidos, comparou-se os mesmos às frequências obtidas 

para o mesmo edifício, mas num modelo isolado. Através de uma análise modal realizada ao edifício 

em estudo, mas sem a presença de edifícios adjacentes obtiveram-se as frequências fundamentais 

descritas na Tabela 4.3 (Catulo, 2015). É preciso notar para o edifício isolado não foi possível 

considerar um G para os pisos de 300 MPa, pois ocorreram muitos problemas numéricos de 

convergência. 

Tabela 4.3 - Comparação entre as frequências fundamentais obtidas para o edifício inserido em banda e para o edifício isolado. 

 Direção X Direção Y 

Edifício em banda (𝑮 = 𝟑𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂) 2,20 1,91 

Edifício isolado (𝑮 = 𝟕𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂) 2,42 2,80 

 

Para o edifício isolado, a frequência obtida para a direção Y é superior à obtida para a direção X, devido 

à existência, nesta direção, de paredes de empena, que ao contrário das paredes da fachada principal 

e de tardoz, não possuem aberturas, tornando-as mais rígidas e resistentes. Além disso, enquanto que 

na direção Y existem 7 paredes interiores, na direção X apenas existem 2 tornando o edifício menos 

rígido nesta direção. 

Comparando os valores obtidos para os dois modelos, verifica-se que a frequência obtida em X para o 

modelo em banda é inferior à frequência obtida em X para o modelo isolado. Esta situação ocorre por 
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o edifício em estudo estar confinado entre dois edifícios semelhantes e com pisos à mesma cota, o que 

faz aumentar a sua rigidez, resultando num valor maior de frequência fundamental.  

A influência do módulo de distorção dos pisos é notória para os valores obtidos na direção Y, onde se 

verifica uma diminuição nos valores obtidos para o edifício em banda quando comparado com o edifício 

isolado. Estes valores deviam ser semelhantes, uma vez que nesta direção, a geometria do edifício e 

da área em redor não se altera. No entanto, para o edifício isolado considerou-se por um lado, que a 

espessura das empenas é igual à espessura para o edifício em banda, e por outro, que os valores 

obtidos correspondem a um edifício modelado com pisos rígidos (módulo de distorção de 700 MPa), 

justificando os resultados obtidos. 

Para estudar a influência de pisos rígidos no edifício em estudo inserido em quarteirão, realizou-se uma 

análise modal à estrutura, onde se aumentou o módulo de distorção dos pisos para G=3000 MPa. O 

primeiro modo de vibração corresponde, novamente a uma translação no eixo Y com 78% de 

participação de massa e uma frequência de 2,1 Hz enquanto que o terceiro modo de vibração 

corresponde a uma translação n eixo X com 61% de participação de massa e uma frequência de 2,9 

Hz. A deformação em planta para ambas as direções se encontra representada na Figura 4.7. 

Comparando os modos de vibração obtidos para a direção Y e para ambos os valores do módulo de 

distorção dos pisos, observa-se que para uma situação com pisos rígidos, as paredes de empena 

acompanham a deformação dos pisos ao contrário do visualizado na Figura 4.6. Em relação aos modos 

de vibração na direção X, verifica-se um comportamento global de conjunto (vulgarmente designado 

por “comportamento de caixa”). 

 

 
a) Direção transversal Y 

 
b) Direção longitudinal X 

Figura 4.7 - Deformada em planta do modo de vibração (fator de ampliação igual a 1000) com translação segundo: a) direção Y 

e b) direção X para um edifício com um módulo de distorção G=3000 MPa  

Por último, realizou-se uma comparação entre os valores obtidos para o edifício inserido num modelo 

em banda com os valores de referência de frequências médias para edifícios pombalinos e outros 

edifícios de alvenaria e mistos alvenaria-betão armado (a partir de 1930) posteriores. A Tabela 4.4 
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apresenta um conjunto de valores de referência para os edifícios referidos e a Tabela 4.5 apresenta as 

frequências obtidas para dois edifícios pombalinos (Catulo, 2015). 

 

Tabela 4.4 - Valores de referência para edifícios pombalinos e edifícios posteriores (adaptado de (Catulo, 2015)) 

Tipo Nº de pisos Frequências médias (Hz) 

Pombalinos + meados do século XIX 5-7 2,3-3 

1920-1940 4-7 3,7-3,8 

1940 - 1950 3-6 5-5,5 

 

Tabela 4.5 - Frequências obtidas para edifícios pombalinos (adaptado de (Catulo, 2015)) 

Rua Tipologia 
Restrições 

no agregado 
Altura 

[m] 

Frequência [Hz] 

(Direção 
das 

empenas 

(Direção das 
fachadas) 

Rua Barata 

Salgueiro, 21 
Pombalino 

Isolado 14,0 3,17 2,34 

Rua Pereira e 

Sousa, n14 

Restrição nos 

2 lados 
10,5 3,32 3,61 

 

O edifício selecionado para caso de estudo foi construído após o terramoto de 1755 (Cardoso, 2003) e 

por isso insere-se na categoria indicada na Tabela 4.4 “Pombalinos + meados do séc XIX”. No entanto, 

o edifício modelado tem apenas quatro pisos, não correspondendo ao intervalo referido na tabela. A 

altura de uma estrutura está proporcionalmente relacionada com o período de vibração, que está 

inversamente relacionado com a sua frequência. Desta forma, quanto maior for o edifício, menor vai 

ser a sua frequência fundamental. Os valores obtidos resultam assim em valores ligeiramente inferiores 

aos de referência. 

A Tabela 4.5 compara os valores obtidos para um edifício isolado e para um edifico em quarteirão. 

Verifica-se novamente que o confinamento do edifício na direção das fachadas provoca o aumento da 

rigidez nesta direção e por consequência, o aumento da frequência fundamental. A altura do edifício 

em estudo (18 m) é superior à altura do edifício representado na tabela para a mesma situação espacial. 

Contudo, e como foi referido anteriormente, a altura do edifico está inversamente ligada à sua 

frequência o que é coerente com os resultados obtidos, uma vez que para edifícios mais altos devem 

ser obtidas frequências mais baixas. 

É importante mencionar que a geometria do edifício, a localização das paredes e a rigidez do piso 

influencia bastante a resposta dinâmica do edifico. O edifício selecionado como caso de estudo 

representa um edifício pombalino original, que não sofreu alterações estruturais ao longo dos anos. Por 

isso, é difícil comparar os valores obtidos para o edifico em estudo com os valores encontrados em 

diferentes publicações, uma vez que correspondem a valores obtidos com ensaios experimentais in-

situ de edifícios existentes. Estes edifícios sofreram certamente alterações significativas ao longo do 
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tempo (por exemplo, substituição de paredes por vigas, remoção de nembos nas fachadas, etc.) que 

altera as suas características dinâmicas. 

Apesar da diferença de resultados, considerou-se o modelo adequadamente definido e calibrado, e 

avançou-se com a realização de análises estáticas não lineares (pushover), mantendo os parâmetros 

definidos inicialmente, que correspondem aos valores mais realistas. 

 

4.2 Programa de Cálculo – 3MURI/TREMURI 

O programa utilizado para a modelação do edifício foi o 3MURI (S.T.A DATA, 2008) enquanto que para 

a realização das análises estáticas não lineares foi o TREMURI (Lagomarsino et al., 2013). O 3Muri 

corresponde à versão comercial e o TREMURI à versão científica do programa, que foi desenvolvido 

na Universidade de Génova com o objetivo de simular o comportamento não linear de estruturas de 

alvenaria através de análises não lineares.  

O interesse na realização das análises sísmicas ao edifício neste programa prende-se com o fato de 

ser possível ter em conta o comportamento não linear e o colapso de elementos estruturais de alvenaria 

por corte e flexão enquanto que a maioria dos programas de cálculo comerciais não consideram o 

comportamento ao corte (Fagundes, 2015). 

A modelação neste programa é realizada através do método do pórtico equivalente (equivalente frame 

method). Este método assume que cada painel de alvenaria é composto por um conjunto de dois tipos 

de macro elementos – nembos e lintéis – ligados por um nó rígido. Enquanto os nembos são 

considerados os principais elementos verticais por resistirem a cargas verticais e laterais, os lintéis são 

considerados elementos secundários horizontais que se encontram posicionados verticalmente entre 

duas aberturas. Os nós permitem a transferência de variáveis estáticas e cinemáticas entre as 

extremidades dos elementos. Este modelo provém de observações realizadas a edifícios de alvenaria 

danificados onde se visualiza a concentração de danos nos nembos e lintéis, não se observando danos 

nas zonas designadas como nós rígidos (Cattari e Lagomarsino, 2013). 

A modelação através de macro-elementos, permite considerar a existência de um material homogéneo 

que caracteriza a média das propriedades de todos os materiais constituintes de uma parede de 

alvenaria, permitindo obter resultados adequados sem uma modelação numérica muito detalhada 

(Ponte et al., 2019). 

As Figura 4.8 e Figura 4.9 apresentam a distribuição dos elementos estruturais (a vermelho os nembos, 

a verde os lintéis e a azul os nós rígidos) na fachada principal e de tardoz e nas empenas do edifício 

em estudo, respetivamente.  

A fachada principal apresenta 24 aberturas, 28 nembos e 36 lintéis e a fachada de tardoz apresenta 20 

aberturas, 24 nembos e 35 lintéis. As paredes de empena são apenas constituídas por nembos por não 

apresentarem aberturas. Como se irá verificar, a quantidade e a dimensão das aberturas influenciam 

bastante a resposta estrutural do edifício. A Figura 4.10 apresenta dois gráficos com a relação que o 

programa considera na modelação entre os critérios de rotura à flexão e ao corte e o comportamento 
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bilinear do macro-elemento (Vu, flexão e Vu,corte representam o valor último do esforço transverso do 

macro-elemento que conduz .ao colapso por flexão e corte, respetivamente). 

 

Figura 4.8 - Representação dos macro elementos da fachada principal e de tardoz. 

 

Figura 4.9 - Representação dos macro elementos das empenas. 

 

 
                                 (a)                                                    (b) 

Figura 4.10 – Gráfico com critérios de rotura à flexão e ao corte em função do esforço axial (a) e gráfico cm comportamento 

bilinear do nembo (b) (adaptado de Lagomarsino et al., (2013)). 

Este modelo baseia-se na análise da estrutura como um todo onde as paredes são consideradas os 

elementos resistentes da estrutura enquanto que o pavimento, além de transferir as cargas verticais 

aos elementos verticais (paredes) são considerados como elementos que controlam a rigidez no plano. 

A resposta de um edifício sujeito a uma ação sísmica é essencialmente governada pelo comportamento 

no plano das paredes resistentes (se as ligações entre paredes e entre paredes e pisos for adequada).  
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4.2.1 Análise dos macro-elementos 

Através da observação de danos em edifícios de alvenaria sujeitos a sismos no passado e através da 

observação de vários ensaios de laboratório realizados a painéis de alvenaria ou a edifícios de alvenaria 

em mesa sísmica foi possível identificar três mecanismos de colapso para um painel de alvenaria: 

colapso por flexão, colapso por corte e colapso devido a um mecanismo misto de flexão e corte.  

i) Rotação do corpo rígido e esmagamento do canto mais comprimido: Esta situação verifica-se 

quando as cargas verticais aplicadas são reduzidas quando comparadas com a resistência à 

compressão da alvenaria, fazendo com que as forças horizontais provoquem uma rotação de 

corpo rígido causando esmagamento da alvenaria no canto mais comprimido e rotura por 

tração no outro. 

ii) Deslizamento: o painel desliza segundo um plano horizontal, provocado pela rotura por corte 

das juntas de ligação ou a um.  

iii) Fendas diagonais: aparecimento de várias fendas diagonais no centro do painel de alvenaria 

propagando-se para os cantos.  

Enquanto que o primeiro caso é originado por um mecanismo de flexão, os restantes são originados 

por um mecanismo de corte. Na Figura 4.11 estão representados estes modos de colapso (Ponte et 

al., 2018). 

É importante salientar que ao contrário dos nembos, poucos estudos foram realizados para os lintéis e 

que esta classificação é utilizada maioritariamente para os nembos. No caso de um colapso por flexão, 

devido às reduzidas forças axiais verificadas, raramente ocorre o esmagamento de um lintel. No caso 

de um colapso por corte, devido à ligação entre os elementos, é quase impossível ocorrer um 

mecanismo de deslizamento.  

 

Figura 4.11 - Modos de colapso no plano para um elemento de alvenaria sujeito a forças laterais. (Ponte et al., 2018) 

Os testes experimentais realizados a painéis de alvenaria mostraram comportamentos distintos para 

os diferentes tipos de mecanismo. Quando sujeito a um mecanismo de flexão, observa-se uma baixa 

degradação de resistência e uma moderada dissipação de energia. Relativamente aos deslocamentos, 

observam-se deslocamentos elevados, principalmente quando o esforço axial é reduzido quando 

comparado com a resistência à compressão do painel de alvenaria. Por outro lado, quando sujeito a 

um mecanismo de corte, observa-se uma degradação bastante rápida da resistência e da sua rigidez 

e uma moderada dissipação de energia. Observam-se também deslocamentos mais baixos.  
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A ocorrência destes mecanismos depende de vários fatores e do tipo de elemento estrutural. No caso 

dos nembos, a geometria do painel, o esforço axial, as características mecânicas dos materiais 

constituintes e as condições de apoio têm influência sobre o modo de colapso dominante. Vários 

estudos (Ponte et al., 2019) analisaram a influência destes fatores no mecanismo de colapso de um 

nembo e de um modo simplificado retiraram-se as seguintes conclusões: 

• Rotação de corpo rígido: Elevado rácio de H/L e valores baixos de compressão; 

• Esmagamento: Elevado rácio de H/L e valores altos de compressão; 

• Deslizamento: Baixo rácio de H/L e valores baixos de compressão; 

• Fendas diagonais: Baixo rácio de H/L e valores altos de compressão. 

Em relação aos lintéis, a ligação e a interação com outros elementos estruturais pode determinar o 

modo de colapso.  

A ocorrência destes modos de rotura isolados ou combinados entre si pode levar ao colapso da 

estrutura no plano por dois tipos de mecanismo (Cattari et al., 2012):  

i) Mecanismo global, onde inicialmente ocorre o colapso uniforme dos lintéis da fachada e no 

final ocorre o colapso dos nembos (Figura 4.12 i);  

ii) Mecanismo de piso ou soft-storey onde todos os nembos de um piso colapsam (Figura 

4.12 ii). 

 
 

i) ii) 

Figura 4.12 - Mecanismos de colapso da estrutura: i) mecanismo global; ii) mecanismo de piso. 

 

4.3 Configurações de assentamento 

Neste trabalho avalia-se o impacto de duas configurações de assentamento no edifício em estudo. A 

escolha destas configurações recaiu na possibilidade de os edifícios se encontram posicionados 

paralelamente ou perpendicularmente ao perfil de assentamento. 

 No primeiro tipo de configuração, o assentamento ocorre ao longo das fachadas principais provocando 

um assentamento diferencial nas mesmas. Simultaneamente ocorre um assentamento constante nas 

paredes de empena do edifício, à exceção da primeira empena do conjunto de edifícios. 

No segundo tipo de configuração, o assentamento ocorre paralelamente às paredes de empenas 

provocando um assentamento diferencial nas mesmas. Simultaneamente, ocorre um assentamento 
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constante na fachada principal enquanto que na fachada de tardoz não ocorre assentamento. Os dois 

tipos de configuração de assentamento estão representados na Figura 4.13. 

 

Assentamento Longitudinal Assentamento Transversal 

  

Figura 4.13 - Representação das configurações de assentamento estudadas. 

 

Inicialmente, para a configuração longitudinal, o assentamento era imposto ao longo das três fachadas, 

começando na empena esquerda do primeiro edifício do quarteirão e terminando com o assentamento 

máximo na empena direita do terceiro edifício do quarteirão. No entanto, quando se tentou reproduzir 

esta análise no programa TREMURI, ocorreram diversos problemas. Estes problemas têm origem na 

distorção angular aplicado ao edifício que causa assentamentos demasiado elevados no terceiro e 

último edifício, ocorrendo instabilidade da análise numérica. Contudo, uma vez que o edifício que se 

pretende estudar é o do meio, procedeu-se à simplificação do assentamento como está representado 

na Figura 4.13. 

Uma vez selecionadas as duas configurações de assentamento que serão analisadas, importar definir 

o tipo de perfil das mesmas, para estudar a sua influência no comportamento da estrutura.   

De acordo com a Figura 2.4, e de forma a observar a diferença no comportamento de uma estrutura 

quando sujeita a uma configuração de assentamento com um perfil linear e com um perfil curvo 

selecionaram-se os perfis A1 (curvo) e A4 (linear) para prosseguir o estudo. Estes perfis foram 

escolhidos por se apresentarem como o limite superior e inferior, respetivamente, dos perfis de 

assentamento. No seguimento deste trabalho o perfil A1 será designado como perfil curvo e o perfil A4 

como perfil linear. 

Resumidamente serão estudadas duas configurações de assentamento, longitudinal e transversal, 

sujeitas cada uma a dois perfis diferentes, curvo (polinomial de 3º grau) e linear. A nomenclatura 

utilizada como referência a estes assentamentos é a descrita na Tabela 4.6. 

 

 

 



 

35 

Tabela 4.6 - Nomenclatura utilizada para os tipos de assentamento 

Assentamento Longitudinal Assentamento Transversal 

Forma curva Forma linear Forma curva Forma linear 

L_C L_L T_C T_L 

 

Uma vez que a intenção deste estudo é avaliar a influência de vários tipos de assentamento num edifício 

pombalino para o estado limite de danos significativos, não se pretende impor um elevado valor da 

distorção angular. Deste modo optou-se por realizar uma análise de assentamentos com base na 

distorção angular do ano 2020, o que corresponde a um assentamento total máximo de 34 mm e 20 

mm para a configuração longitudinal e transversal respetivamente o que é equivalente a uma distorção 

angular igual a aproximadamente 1/500. 

Relacionando este valor de distorção angular com os valores indicados na Tabela 2.2 e tendo em 

consideração que a razão L/H do edifício em estudo é inferior a 3 e que o terreno da Baixa Pombalina 

é composto por argilas e por areias constata-se que o valor de distorção angular imposto é bastante 

superior aos valores indicados para o inicio da fissuração. 
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5 Caracterização da capacidade resistente do edifício   

Neste capítulo serão avaliados, inicialmente, os danos do edifício quando sujeitos a diferentes tipos de 

configuração de assentamento com vista a fazer a classificação de danos a partir dos métodos 

apresentados.  

Assim, numa primeira fase (secção 5.1), serão aplicadas à estrutura as diferentes configurações de 

assentamento apresentadas na secção 4.3 a fim de analisar a sua influência na distribuição de danos 

da estrutura. Após a identificação das configurações mais condicionantes, serão realizadas análises 

estáticas não lineares a fim de obter as curvas de capacidade resistente da estrutura (secção 5.2), de 

onde se pretende identificar a distribuição de forças laterais mais condicionante para cada configuração 

de assentamento e o valor do deslocamento último correspondente, obtido segundo o procedimento 

proposto na secção 3.2.3. De seguida (secção 5.3) é apresentada a distribuição de danos das paredes 

do edifício para os níveis de deslocamento propostos na secção 3.2 (correspondentes a diferentes 

níveis de danos) e a evolução do drift para os elementos das paredes exteriores a fim de realizar a 

classificação de dano. Por fim é avaliado o desempenho sísmico da estrutura para as diferentes 

situações em estudo (secção 5.4) e apenas para a configuração longitudinal de assentamento, a 

condicionante, é analisada a influência nos danos do edifício de diferentes valores de distorção angular 

(secção 0). 

 

Todas as análises são realizadas através de um ficheiro de texto que é introduzido no programa 

TREMURI. Este ficheiro de texto é gerado a partir da versão comercial do programa (3MURI) depois 

da modelação da estrutura, e contém toda a informação da mesma. No final deste ficheiro é definido o 

código das análises que se pretendem fazer.  

Para a imposição das cargas gravíticas da estrutura, peso próprio e sobrecargas, é realizada uma 

análise estática introduzida no documento de texto através da linha de comando /pp seguido do número 

de passos, da precisão, do valor máximo de iterações e da componente de aceleração. 

Para a imposição de assentamentos é realizada uma análise estática incremental com controlo do 

deslocamento, introduzindo no documento de texto a linha de comando /cs seguida do número de 

passos, da precisão e do número máximo de iterações. Nesta análise é também definido o número do 

nó onde se pretende introduzir o deslocamento e o deslocamento correspondente. Para esta análise 

foram introduzidos deslocamentos verticais nos nós pertencentes à base do edifício.  

Por fim, para a obtenção das curvas de capacidade resistente, curvas força-deslocamento, são 

realizadas análises estáticas não lineares (também designadas por análises pushover). Esta análise 

será abordada mais à frente uma vez que é mais complexa e envolve diferentes parâmetros.  

É importante salientar que o programa TREMURI realiza as análises sequencialmente, passo a passo, 

pela seguinte ordem: imposição das cargas gravíticas, imposição do assentamento nos nós de controlo 

e análise pushover. Deste modo, e uma vez que cada análise pressupõem a realização da análise 

anterior, para a fase de imposição das cargas gravíticas, o documento de texto tem apenas o código 
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referente à mesma enquanto que para a fase da análise pushover, o código de cada uma das análises 

está presente no documento de texto. 

5.1 Avaliação dos danos resultantes do assentamento  

Na análise realizada ao movimento vertical da baixa Pombalina, detetaram-se dois tipos de perfil de 

assentamento: curvo e linear. Esta secção pretende determinar qual o perfil mais condicionante para 

cada configuração de assentamento através da análise do valor do drift das paredes exteriores por piso 

e do drift dos diferentes elementos estruturais.  

5.1.1 Análise do drift das paredes exteriores 

O cálculo do drift foi determinado a partir do valor da rotação e do deslocamento de cada piso e para 

cada parede através da Equação 3.1. As paredes do edifício em estudo para as duas direções 

encontram-se representadas na Figura 5.1. Nesta secção consideram-se apenas as paredes 

exteriores, fachadas principal e de tardoz (P34 e P33) e as empenas (P5 e P6). 

 

 

Figura 5.1 - Identificação das paredes do edifico em estudo: a cinzento para as paredes na direção Y e a preto para as paredes 

na direção X 

A Figura 5.2 compara o drift atingido no final da imposição de assentamento para a configuração 

L_curvo e L_linear para os quatro pisos da fachada principal e de tardoz enquanto que a Figura 5.3 

compara o drift na mesma situação para a configuração T_linear e T_curvo para os quatro pisos das 

paredes de empena. Optou-se por se apresentar apenas os resultados da fachada principal e de tardoz 

para a configuração longitudinal e os resultados das paredes de empena para a configuração 

transversal por se terem apresentado como as paredes mais condicionantes, uma vez que são as que 

sofrem assentamentos diferenciais em cada configuração de assentamento.  

Como se pode observar pelas figuras, todos os valores de drift são valores baixos, indicando que estes 

assentamentos não provocam danos significativos nas paredes do edifício em estudo.  

Analisando os resultados da Figura 5.2, observa-se que o perfil curvo, na maioria dos casos, apresenta 

valores de drift um pouco superiores ao perfil linear para ambas as paredes. Esta situação é justificada 

por este perfil (curvo) provocar maiores assentamentos diferenciais na estrutura que o perfil linear, 
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principalmente na zona da fachada sujeita a um maior assentamento. Por outro lado, analisando a 

Figura 5.3 observa-se que o perfil linear apresenta valores superiores de drift que o perfil curvo. Para 

esta configuração de assentamento, e devido à sua geometria (base da parede constituída por apenas 

um elemento e dimensão inferior às fachadas), verifica-se que o assentamento linear, ao provocar 

sempre um assentamento maior ao longo do comprimento do nembo, é mais condicionante. 

 

  

 

Figura 5.2 - Comparação drift atingido no final da imposição de assentamento para a configuração L_curvo e L_linear para a 

fachada principal e de tardoz. 

  

 

Figura 5.3 - Comparação do drift atingido no final da imposição de assentamento para a configuração T_curvo e T_linear para 

as paredes de empena. 

5.1.2 Análise do drift dos elementos estruturais  

A fim de obter mais informação que sustentasse a escolha do tipo de perfil mais condicionante para 

cada tipo de configuração de assentamento (longitudinal e transversal), realizou-se uma análise a nível 

local onde se observou o dano ocorrido nos diferentes elementos estruturais (nembos e lintéis) de cada 

piso. Optou-se novamente por apresentar apenas os resultados para as paredes mais condicionantes 

de cada configuração de assentamento. Os resultados obtidos para as restantes paredes exteriores 

encontram-se no Anexo A. 

Nas Figura 5.4 e Figura 5.5 está representada, respetivamente, a evolução do drift dos nembos e dos 

lintéis que compõem a fachada de tardoz para os dois tipos de perfil de assentamento longitudinal. O 

eixo horizontal representa a evolução do valor máximo do assentamento do perfil. Verifica-se que os 
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lintéis de ambos os tipos de perfil apresentam valores de drift muito superiores aos nembos. Em relação 

aos nembos, verifica-se que os nembos do perfil curvo apresentam valores de drift ligeiramente 

superiores ao do perfil linear. Em relação aos lintéis, verifica-se uma grande discrepância entre os dois 

perfis, uma vez que no caso do perfil curvo, bastantes lintéis apresentam um drift superior a 0,8% o que 

indica o colapso dos mesmos, enquanto que no perfil linear, todos os lintéis apresentam um drift inferior 

a 0,8%.  

  

Figura 5.4 - Evolução do drift dos nembos da fachada de tardoz para os dois perfis de assentamento longitudinal. 

  

Figura 5.5 - Evolução do drift dos lintéis da fachada de tardoz para os dois perfis de assentamento longitudinal. 

Nas Figura 5.6 e Figura 5.7 está representada a evolução do drift dos nembos da empena P5 e P6 

respetivamente para os dois perfis da configuração transversal. Em ambas as empenas, verifica-se que 

o perfil linear apresenta valores de drift ligeiramente superiores. Verifica-se também a existência de um 

nembo com um valor díspar dos restantes, correspondendo ao nembo do primeiro piso. 

 

  

Figura 5.6 - Evolução do drift dos nembos da empena P5 para os dois perfis da configuração de assentamento transversal. 
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Figura 5.7 - Evolução do drift dos nembos da empena P6 para os dois perfis da configuração de assentamento transversal. 

Na Figura 5.8 estão representados os padrões de dano da fachada principal (P33), da fachada de 

tardoz (P34) e das empenas (P5 e P6) do edifício em estudo sujeito às duas configurações de 

assentamento com os dois perfis analisados, e para o valor máximo de assentamento atingido (34 mm 

para a configuração longitudinal e 20 mm para a configuração transversal). 

Para a configuração de assentamento longitudinal com perfil curvo, a fachada principal apresenta 

apenas um nembo plastificado por flexão no primeiro piso enquanto que a fachada de tardoz não 

apresenta danos nos nembos. Em relação aos lintéis, a fachada principal apresenta quase todos os 

lintéis tracionados e alguns plastificados por flexão enquanto que a fachada de tardoz apresenta-se 

mais danificada com os lintéis da zona onde se observa maiores assentamentos colapsados e quase 

todos os restantes tracionados, à exceção de três que se encontram plastificados por flexão. Como era 

esperado, não se verificam danos nas paredes de empena para esta configuração.  

A análise ao drift dos elementos estruturais das paredes do edifício sujeito a uma configuração 

transversal com perfil curvo e linear não permite realizar uma comparação entre os dois tipos de perfis 

uma vez que o padrão de dano é bastante semelhante para ambos. Para ambos os tipos de perfil 

observa-se que o nembo do primeiro piso de ambas as paredes de empena, apresenta algum dano, 

encontrando-se plastificado por flexão. 

Em suma, a imposição das duas configurações de assentamento não provoca o colapso da estrutura, 

mas danifica alguns elementos estruturais. Simultaneamente, verifica-se que para a configuração 

longitudinal, o perfil curvo revela-se o mais condicionante, enquanto que para a configuração 

transversal, o perfil linear revela-se o mais condicionante.  

Deste modo, a configuração longitudinal com perfil curvo e a configuração transversal com perfil linear 

apresentam-se como as situações selecionadas para prosseguir o estudo. 
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  Fachada Principal (P33) Fachada de Tardoz (P34) Empena (P5) Empena (P6) 
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Figura 5.8 - Padrão de danos nas paredes exteriores do edifício para a última fase da imposição de cada tipo de assentamento. 

 

5.2 Avaliação da capacidade resistente sísmica 

Nesta secção pretende-se avaliar a capacidade resistente sísmica da estrutura através da análise das 

curvas de capacidade do edifício sujeito às duas configurações de assentamento mais condicionantes, 

definidas na secção 5.1, com vista a avaliar a influência dos assentamentos no comportamento sísmico 

da estrutura. Para analisar a influência da imposição assentamento, será realizada uma comparação 

entre as curvas de capacidade da situação inicial, sem assentamento, com as curvas de capacidade 

para a estrutura submetida às situações com assentamento selecionadas. De seguida, e para cada 

configuração de assentamento, serão definidas as análises pushover mais condicionantes para 

prosseguir o estudo. 
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5.2.1 Curvas de capacidade resistentes 

Para obter o melhor desempenho do edifício a partir das curvas de capacidade é necessário ter em 

conta dois aspetos: a definição do nó de controlo e o tipo de distribuição de forças laterais. 

A escolha do nó de controlo permite otimizar a convergência da análise realizada e obter os resultados 

que melhor descrevem o comportamento do edifício. É sugerido que o nó de controlo se localize no 

topo do edifício e que pertença à parede que colapsa primeiro. Esta sugestão é muito importante para 

edifícios com pisos flexíveis, uma vez que a rigidez e a resistência das paredes de alvenaria podem 

diferir bastante de parede para parede, no mesmo piso e para o mesmo edifício (Lagomarsino e Cattari, 

2015). Optou-se por realizar as análises para o nó 30 que se encontra no último piso e na junção da 

fachada principal e da parede de empena. Na Figura 5.9 está assinalado o nó 30, juntamente com a 

representação em planta dos três edifícios. 

 

Figura 5.9 - Planta da cobertura do edifício em estudo com identificação do nó de controle. 

Em relação ao segundo aspeto, os regulamentos propõem a utilização de pelo menos dois tipos 

diferentes de distribuição de forças laterais porque, por um lado não se conhece a distribuição de forças 

de inércia que se vai gerar no sismo na ocorrência de um sismo e, por outro, esta varia com a ocorrência 

de danos na estrutura (Lagomarsino e Cattari, 2015). 

Neste estudo, para a determinação das curvas de capacidade, optou-se pela utilização de um 

carregamento uniforme e pseudo-triangular. O carregamento uniforme caracteriza-se por um conjunto 

de forças aplicado a cada nó do edifício e proporcional à sua massa. O carregamento pseudo-triangular 

caracteriza-se por um conjunto de forças proporcional ao produto entre a massa de cada nó e a sua 

distância vertical até à base. Este último carregamento é considerado, em alternativa a uma distribuição 

estritamente proporcional ao primeiro modo de vibração na direção em análise, como recomendado 

pela Parte 1 do Eurocódigo 8 (EC8-1) é justificada pela baixa massa de participação modal envolvida 

nos primeiros modos do edifício. Isso é consequência do comportamento flexível dos pisos de madeira, 

que não são capazes de acoplar o comportamento dinâmico das diferentes paredes. Devido a este 

fato, apenas algumas das paredes seriam envolvidas na análise pushover, enquanto que com o padrão 

de carga pseudo-triangular todas as massas são consideradas na resposta do edifício (Simões et al., 

2014). Isto continua a ser válido neste estudo porque no modelo adotado o piso, apesar de ser mais 

rígido do que os pisos originais, não é um piso rígido no plano e a contribuição dos primeiros modos 

não tem a contribuição que justifique a utilização de uma distribuição de forças laterais proporcional ao 

modo fundamental na direção de análise. 
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A análise pushover foi realizada no programa TREMURI e a linha de comando a introduzir no 

documento de texto varia consoante o tipo de distribuição de forças que se pretende: /pomas se se 

pretender uma distribuição de forças uniformes ou pomaz/ se se pretender uma distribuição de forças 

pseudo-triangular. De seguida é necessário introduzir o número de passos, a precisão, o número 

máximo de iterações . É também introduzido o número do nó de controlo, a direção e o sentido da ação 

sísmica (direção das fachadas (X) ou direção das empenas (Y) e sentido positivo ou negativo), o valor 

máximo do deslocamento do nó de controle e o valor da redução da força máxima de corte em 

percentagem para que a análise seja interrompida. 

As curvas de capacidade representam a média dos deslocamentos de todos os nós referentes ao último 

piso do edifício em função da força de corte na base. No total foram realizadas oito análises pushover. 

Estas análises diferem entre si pelo carregamento (uniforme ou pseudo-triangular), pela direção 

(direção X, paralela às fachadas e Y, segundo as empenas) e pelo sentido (positivo + ou negativo -). A 

Tabela 5.1 apresenta a nomenclatura utilizada para representar cada uma das oito análises realizadas. 

Tabela 5.1 - Nomenclatura utilizada para representar cada análise pushover. 

Carregamento Uniforme Carregamento pseudo-triangular 

Direção X Direção Y Direção X Direção Y 

X,U,+ X,U,- Y,U,+ Y,U,- X,T,+ X,T,- Y,T,+ Y,T,- 

 

As curvas de capacidade foram obtidas para três situações:  

i) situação inicial sem assentamento;  

ii) configuração longitudinal com perfil curvo (L_Curvo);  

iii) configuração transversal com perfil linear (T_Linear).  

A situação i) pretende simular a resposta do edifício para uma situação inicial sem assentamento e 

permitir a análise da influência do assentamento. A situação ii) e iii) foram selecionadas por se terem 

identificado como as situações mais condicionantes na secção 5.1. As curvas de capacidade resistente 

para a situação i), ii) e iii) encontram-se representadas nas Figura 5.10 Figura 5.11 e Figura 5.12, 

respetivamente. 

As curvas apresentadas para a direção X correspondem a curvas de capacidade médias, uma vez que 

estas curvas apresentavam bastantes oscilações devido a problemas de convergência no TREMURI 

em consequência da presença de pisos flexíveis e de paredes de alvenaria.  
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a) b) 

Figura 5.10 - Curvas de capacidade resistente da estrutura para a situação inicial sem assentamento para a) direção X e b) 

direção Y. 

  

a) b) 

Figura 5.11 - Curvas de capacidade resistente da estrutura para a configuração de assentamento L_Curvo e para a) direção X 

e b) direção Y.  

  

a) b) 

Figura 5.12 - Curvas de capacidade resistente da estrutura para a configuração de assentamento T_Linear e para a) direção X 

e b) direção Y. 
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A Figura 5.13 permite comparar os valores obtidos de força de corte máxima atingida, de rigidez na 

fase elástica e de deslocamento último em cada uma das análises para a situação inicial e para cada 

configuração de assentamento (L_curvo e T_linear). O valor da rigidez foi obtido através do rácio entre 

a força resistente correspondente a 70% da força máxima atingida e o deslocamento associado a esse 

ponto. O valor do deslocamento último, correspondente ao estado limite de colapso iminente, foi 

definido, nesta primeira fase, apenas de acordo com o preconizado no EC8-3; isto é, foi obtido através 

do ponto onde a força máxima atingida apresenta uma redução de 20%. Portanto, inicialmente, du não 

foi determinado de acordo com o proposto na secção 3.2.3. 

Para as três situações analisadas, as curvas na direção X atingem valores superiores de força de corte 

basal máxima e de rigidez na fase elástica que na direção Y. Esta diferença é justificada pela presença 

dos edifícios adjacentes na direção X que fazem aumentar a rigidez nesta direção e que permitem uma 

melhor distribuição do comportamento não linear. Nesta direção as curvas de capacidade são 

caracterizadas por um aumento brusco da força de corte, atingido rapidamente a força de corte máxima, 

observando-se de seguida uma diminuição progressiva da força de corte o que evidencia a capacidade 

de redistribuição de esforços da estrutura. Na direção Y, observa-se uma diminuição brusca na força 

de corte depois de se atingir o valor máximo, o que sugere um comportamento frágil, associado a um 

colapso abrupto das empenas. 

Para a direção X, e comparando as curvas de capacidade da situação inicial com as curvas de 

capacidade das configurações de assentamento, observa-se que as primeiras atingem, na maioria das 

análises, valores de resistência e de rigidez superiores, mas ao mesmo tempo, apresentam uma 

redução mais repentina da força máxima de corte, conduzindo a valores de deslocamentos últimos 

inferiores. Por outro lado, e devido ao fato de nas outras situações, com assentamento inicial, o edifício 

já apresentar danos antes do início da análise pushover, os valores de força de corte máxima 

(resistência) atingidos são inferiores e os valores de deslocamento de topo últimos, definidos apenas 

com o proposto no EC8-3, superiores. Como já era esperado, ocorre, para esta direção, uma diminuição 

significativa da capacidade resistente da estrutura para a configuração longitudinal, uma vez que as 

paredes das fachadas, que são as paredes que mais resistem nesta direção, estão sujeitas a um 

assentamento diferencial. 

Para a direção Y, observa-se novamente que as curvas de capacidade da situação inicial, apresentam 

maior rigidez na fase inicial e atingem valores superiores de força de corte máxima, evidenciando maior 

resistência para esta situação quando comparada com as configurações com assentamento. No 

entanto, o deslocamento último é, mais uma vez, inferior para a situação inicial. Para esta direção 

verifica-se uma diminuição significativa na capacidade resistente da estrutura para a configuração 

transversal, uma vez que as paredes resistentes nesta direção (empenas) estão sujeitas a 

assentamentos diferenciais. 

É ainda possível referir que para a direção X, a força máxima de corte atingida pelo edifício sujeito à 

configuração de assentamento L_curvo e T_linear diminui cerca de 27% e 10% respetivamente quando 

comprados com a força máxima de corte atingida pelo edifício sem assentamento para esta direção. 

Para a direção Y, a força máxima de corte diminui cerca de 33% e 72% para a configuração de 
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assentamento L_curvo e T_linear respetivamente quando comparada com a força máxima atingida pelo 

edifício sem assentamento para esta direção.  

 

  

 

 

 

Figura 5.13 - Comparação da força máxima atingida (resistência), da rigidez e do deslocamento último para a situação sem 

assentamento, para as duas configurações de assentamento e para as oito análises realizadas. 

Uma vez evidenciada a diminuição da capacidade resistente da estrutura quando sujeita a 

configurações de assentamento, pretende-se identificar qual é a analise pushover mais condicionante 

para cada direção de cada configuração de assentamento. 

Observando a direção X da configuração L_curvo verifica-se que as análises no sentido negativo são 

mais condicionantes por apresentarem menor rigidez na fase elástica e menor força máxima de corte. 

Uma vez que o assentamento ocorre ao longo do sentido positivo do eixo X, uma distribuição de forças 

laterais no sentido contrário é mais condicionante pois os elementos estruturais que resistem com mais 

intensidade já se encontram danificados pelo assentamento. Observando ambas as curvas neste 

sentido, verifica-se que curva (X,T,-) apresenta valores inferiores de força máxima e de rigidez, apesar 

de ser a curva que apresenta o maior valor de deslocamento último (determinado apenas de acordo 

com o proposto em EC8-3). 

Para a direção Y da mesma configuração observa-se que as curvas obtidas para o sentido positivo 

apresentam valores inferiores de força máxima de corte e que as curvas obtidas para o carregamento 

pseudo-triangular apresentam valores inferiores de rigidez. Quando analisados os diferentes 

parâmetros, a curva (Y,T,+) apresenta-se como a mais condicionante.  
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Observando a direção X da configuração T_linear constata-se que os valores obtidos são bastante 

semelhantes entre si, à exceção da curva (X,T,-) que apresenta menor resistência e menor rigidez na 

fase inicial.  

Para a direção Y da mesma configuração observa-se que as curvas alcançadas para o sentido positivo 

apresentam quase sempre valores inferiores de força máxima de corte e de rigidez. Esta situação é 

novamente explicada pelo facto de a análise sísmica ser realizada no sentido contrário à imposição de 

assentamento. Para esta direção, considerou-se mais uma vez que a análise (Y,T,+) como a mais 

condicionante. 

Comparando os diferentes assentamentos, observa-se que as análises pushover realizadas na direção 

X são mais condicionantes para a configuração L_curvo enquanto que as análises pushover realizadas 

na direção Y são mais condicionantes para a configuração T_linear. 

As análises selecionadas para a avaliação do parâmetro drift dos elementos estruturais do edifício em 

estudo encontram-se na Tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2 - Distribuição de forças laterais mais condicionantes 

Situação inicial Configuração Longitudinal Configuração Transversal 

Direção X Direção Y Direção X Direção Y Direção X Direção Y 

(X,T,-) (Y,T,+) (X,T,-) (Y,T,+) (X,T,-) (Y,T,+) 

 

Uma vez identificadas as análises mais condicionantes, procedeu-se à determinação do deslocamento 

último das três situações em estudo, tendo em conta o proposto na secção 3.2.3, tendo em conta os 

critérios 1 e 2 definidos.  

Para ambas as direções do edifício que não foi submetido a assentamento inicial, não se verificou o 

colapso de nenhum elemento vertical até ao passo correspondente ao deslocamento último obtido 

através do critério 1 (o definido no EC8-3). Desta forma, o deslocamento último final, foi considerado 

através deste critério.  

Para o edifício sujeito inicialmente à configuração longitudinal de assentamento, para a direção X , 

ocorreu o colapso de um elemento vertical da parede 37 (Figura 5.14) antes da redução em 20% da 

força de corte máxima, mostrando ser o critério 2 o mais condicionante. Por outro lado, para a direção 

Y desta configuração, não se observou o colapso de nenhum elemento vertical até à redução de 20% 

da força de corte.  

Por fim, para o edifício submetido à configuração transversal de assentamento, para a direção X 

constatou-se ser o critério 1 o mais condicionante, enquanto que para a direção Y, o critério 2 mostrou 

ser o mais condicionante observando-se o colapso de um elemento vertical da parede P9 antes do 

passo correspondente à redução da força máxima de corte em 20%.  
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A Figura 5.14 apresenta os elementos verticais colapsados para a direção X da configuração L_curvo 

e para a direção Y da configuração T_linear. Os espaços em branco no segundo, terceiro e quarto pisos 

correspondem às paredes de frontal que o programa não permite visualizar graficamente. 

P37 P9  

              

 

(a) (b) 

Figura 5.14 – Representação dos elementos verticais colapsados para (a) direção X de L_curvo e (b) direção Y de T_linear. 

 

A Figura 5.15 permite comparar o deslocamento último obtido tendo em conta apenas o Critério 1 e 

tendo em conta ambos os critérios. Assim, é possível concluir que para as direções mais condicionantes 

de cada configuração de assentamento, o deslocamento último determinado pelo critério 2 é mais 

condicionante enquanto que para as restantes situações é o critério 1. 

 

 

Figura 5.15 – Comparação entre o deslocamento último obtido através do Critério 1 e através de ambos os critérios. 
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5.3 Classificação de danos  

Através da abordagem baseada na análise global da metodologia proposta na secção 3.2, e depois de 

se terem definidos os valores de deslocamento último du, determinaram-se os deslocamentos 

correspondentes a cada nível de dano global para as três situações em estudo (Tabela 5.3).  

Tabela 5.3 - Deslocamento [m] de cada uma das três situações para as curvas de capacidade mais condicionantes 

 X,T,-  Y,T,+ 

 S. inicial L_curvo T_linear  S. inicial L_curvo T_linear 

df 0,007 0,010 0,010  0,005 0,004 - 

dy 0,015 0,020 0,019  0,011 0,009 - 

dDS  0,038 0,028 0,045  0,013 0,022 0,010 

du 0,051 0,037 0,060  0,017 0,029 0,013 

dc - - -  - 0,032 0,033 

 

As Figura 5.16, Figura 5.17 e Figura 5.18 apresentam as curvas de capacidade resistente da estrutura 

consideradas condicionantes e apresentadas na Tabela 5.2 para as três situações estudadas (S. inicial, 

L_curvo e T_linear) e com a indicação dos cinco níveis de deslocamento. Para o estudo destes níveis 

de dano não se teve em consideração os valores iniciais de deslocamento de topo e da força de corte 

registada durante a imposição de assentamento por corresponderem ao estado inicial da estrutura. 

Para as curvas de capacidade na direção X (Figura 5.16 – (a), Figura 5.17 – (a) e Figura 5.18 – (a)) 

não foi possível obter o deslocamento de colapso (dc), por em nenhum momento se observar uma 

redução de 50% da força de corte máxima. Para a curva de capacidade na direção Y da situação sem 

assentamento (Figura 5.16 – (b)) não foi possível obter o dc e para a curva de capacidade na direção 

Y da configuração T_linear (Figura 5.18 – (b)) não foi possível obter o df e o dy por ocorrer o colapso 

da estrutura sem que fosse atingida a fase de plastificação (comportamento frágil).  

Para as análises na direção X, o deslocamento que corresponde ao início da fase de plastificação é 

superior para as situações com assentamento quando comparado com a situação sem assentamento. 

A configuração longitudinal identifica-se novamente como a situação mais condicionante uma vez que 

atinge o deslocamento para o estado limite de danos severos (dDS), e consequentemente o nível de 

dano global DG4, muito mais cedo e para valores inferiores da força de corte em cerca de 500 kN que 

as restantes situações.  

Para a análise Y, a configuração transversal identifica-se como a mais condicionante uma vez que 

atinge o deslocamento correspondente ao estado limite de danos severos (dDS) e, consequentemente 

o nível DG4, para uma força de corte aproximadamente igual a 370 kN enquanto que as restantes 

situações atingem este nível para um maior deslocamento do nó de topo e para uma força de corte 

aproximadamente igual a 1200 kN e a 950 kN para a situação sem assentamento e para a configuração 

longitudinal, respetivamente. 
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(a) (b) 

Figura 5.16 - Curva de capacidade resistente da estrutura para a configuração sem assentamento e para a distribuição de 

forças laterais: (a) (X,T,-) e (b) (Y,T,+) 

  
(a) (b) 

Figura 5.17 - Curva de capacidade resistente da estrutura para a configuração L_curvo e para a distribuição de forças laterais: 

(a) (X,T,-) e (b) (Y,T,+) 

  

(a) (b) 

Figura 5.18 - Curva de capacidade resistente da estrutura para a configuração T_linear e para a distribuição de forças laterais: 

(a) (X,T,-) e (b) (Y,T,+) 

De seguida, analisou-se a evolução do drift dos elementos estruturais das paredes exteriores tendo em 

consideração os níveis de dano globais atingidos. Analisaram-se apenas estas paredes por serem as 

que mais contribuem para a capacidade resistente da estrutura. Simultaneamente são apresentados 

os padrões de dano para cada parede e para cada nível de dano global (DG). Para os níveis de danos 

globais e para cada nível DGi, só se apresentam os padrões de dano correspondente ao valor máximo 

de deslocamento de topo desse nível. A ocorrência do mecanismo de corte ou flexão em cada macro-

elemento foi identificada a partir do padrão de danos da estrutura através da legenda apresentada na 

Figura 5.19. 
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.  

Figura 5.19 - Legenda do padrão de danos 

5.3.1 Situação sem assentamento  

A representação da situação sem assentamento pretende novamente facilitar a interpretação dos 

resultados às análises com assentamento uma vez que corresponde à situação de referência. 

Distribuição de forças laterais (X,T,-) 

A Figura 5.20 e a Figura 5.21 apresentam o padrão de danos da fachada principal e de tardoz, 

respetivamente, para o edifício sem assentamento. As figuras correspondentes ao nível máximo de 

DG5 correspondem ao último passo disponível da curva de capacidade e não a um deslocamento 

correspondente à redução de 50% da força de corte (ver Tabela 3.2). 

Para a situação limite de DG1 e DG2 os nembos de ambas as fachadas não apresentam dano, à 

exceção de dois nembos no segundo e terceiro piso da fachada de tardoz que se encontram 

plastificados por corte. Para o valor do deslocamento máximo correspondente a DG3, observa-se a 

plastificação por flexão de quase todos os nembos do primeiro piso de ambas as fachadas e a 

plastificação por corte dos nembos do segundo e terceiro piso da fachada de tardoz. Apenas alguns 

lintéis da fachada de tardoz encontram-se colapsados por flexão. Para o limite de DG4, não se observa 

alterações nos danos dos nembos quando comparada com a fase anterior, mas os lintéis de todos os 

andares, à exceção do primeiro, encontram-se colapsados. Por fim, na fase DG5, verifica-se o colapso 

de todos os lintéis de ambas as fachadas. Na fachada de tardoz verifica-se que os nembos do primeiro 

e segundo piso encontram-se plastificados por flexão e do terceiro piso por corte.  

 

Fachada principal 

 

  

 

 DG1 DG2  

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.20 - Padrão de danos faseada da fachada principal para uma distribuição de forças laterais (X,T,-) e para a situação 

inicial sem assentamentos 
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Fachada de tardoz 

 

  

 

 DG1 DG2  

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.21 - Padrão de danos faseada da fachada de tardoz para uma distribuição de forças laterais (X,T,-) e para a situação 

inicial sem assentamentos 

Distribuição de forças laterais (Y,T,+) 

As Figura 5.22 e Figura 5.23 apresentam o padrão de danos da parede de empena P5 e P6 

respetivamente da situação inicial sem assentamento. 

As empenas apresentam o mesmo comportamento, uma vez que não ocorre nenhum tipo de 

assentamento. Para DG2, ocorre a plastificação por corte do nembo do primeiro piso, que vai 

progredindo, observando-se que, para as fases seguintes, DG3 e DG4, os nembos do segundo e 

terceiro piso encontram-se também plastificados por corte. O colapso destas empenas dá-se logo a 

seguir ao nível DG5, verificando-se um mecanismo de soft storey na base do edifício. 

 

Empena P5 

     
DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 

Figura 5.22 - Padrão de danos faseado da parede de empena (P5) para uma distribuição de forças laterais (Y,T,+) e para a 

situação inicial sem assentamento 
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Empena P6 

     
DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 

Figura 5.23 - Padrão de danos faseado da parede de empena (P6) para uma distribuição de forças laterais (Y,T,+) e para a 

situação inicial sem assentamento 

5.3.2 Assentamento com Configuração Longitudinal 

Distribuição de forças laterais (X,T,-) 

A Figura 5.24 e Figura 5.25 apresentam a evolução do drift dos elementos estruturais da fachada 

principal e de tardoz respetivamente com a indicação dos limites máximos dos níveis de dano globais 

e locais para elementos sujeitos à flexão. A Figura 5.26 apresenta a evolução do drift dos nembos da 

fachada de tardoz com a indicação dos níveis de dano globais e locais para elementos sujeitos ao corte. 

Para estas figuras o passo 90 corresponde ao último passo da imposição de assentamento. As Figura 

5.27 e Figura 5.28 apresentam o padrão de danos destas paredes com destaque, novamente, para o 

último deslocamento de cada nível de dano. Desta forma o DG1 corresponde a d f, o DG2 a dy, o DG3 

a dDS, o DG4 a du e o DG5 ao último passo da análise uma vez que para esta configuração e para esta 

distribuição de forças não foi possível determinar o dc. 

Até ao passo 90 e sensivelmente até ao fim do primeiro nível de dano (DG1), a fachada principal 

apresenta quase todos os lintéis danificados por flexão e tração e apenas quatro nembos apresentam 

dano por flexão, estando os restantes sem dano. Por outro lado, a fachada de tardoz apresenta 

aproximadamente 40% dos lintéis colapsados, correspondentes à zona onde se verifica um maior 

assentamento diferencial, e apenas dois nembos plastificados por corte.  

Na fase final de DG3, verifica-se que na fachada principal e na fachada de tardoz, cerca de 30% e 50% 

dos lintéis respetivamente, já ultrapassaram o DP3, encontrando-se colapsados. Em relação aos 

nembos, verifica-se que na fachada principal apenas 5 nembos se encontram plastificados por flexão 

enquanto que na fachada de tardoz cerca de 46% dos nembos ultrapassaram o nível DP2, 

encontrando-se plastificados por corte e apenas um nembo encontra-se plastificado por flexão.  

Na fase final de DG4, verifica-se a progressão do colapso por flexão de cerca de 50% dos lintéis da 

fachada principal e cerca de 85% dos lintéis da fachada de tardoz. Para a fachada principal observa-

se que não ocorreu alteração nos danos dos nembos enquanto que para a fachada de tardoz 75% nos 

nembos encontram-se plastificados. 

Para o último nível de avaliação de danos não foi possível obter um deslocamento correspondente a 

uma redução de 50% da forma máxima de corte por isso optou-se por se mostrar o padrão de danos 

correspondente ao último passo disponível. Para este nível, limite de DG5, observa-se o colapso de 
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todos os lintéis de ambas as fachadas e a plastificação por flexão de todos os nembos do primeiro piso 

na fachada principal e a plastificação por flexão ou corte de quase todos os nembos da fachada de 

tardoz. 

 

Figura 5.24 - Evolução do drift dos elementos da fachada principal para a configuração L_curvo e para a distribuição de forças 

lateral (X,T,-). Indicação dos níveis de dano máximo dos elementos estruturais (DP) para a flexão. 

 

Figura 5.25 - Evolução do drift dos elementos da fachada de tardoz para a configuração L_curvo e para a distribuição de forças 

laterais (X,T,-). Indicação dos níveis de dano máximo dos elementos estruturais (DP) para a flexão. 

 

Figura 5.26 - Evolução do drift dos nembos da fachada de tardoz para a configuração L_curvo e para a distribuição de forças 

laterais (X,T,-). Indicação dos níveis de dano máximo dos elementos estruturais (DP) para o corte. 
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Fachada Principal 

 

  

 

 DG1 DG2  

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.27 - Padrão de danos faseada da fachada principal para uma distribuição de forças laterais (X,T,-) e para a 

configuração L_curvo. (Nota: o dc não corresponde a 0,5% de Fmáx mas sim ao último passo disponível) 

 

Fachada de tardoz 

 

  

 

 DG1 DG2  

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.28 - Padrão de danos faseado da fachada de tardoz para uma distribuição de forças laterais (X,T,-) e para a 

configuração L_curvo 

Enquanto que os nembos da fachada principal se apresentam sempre danificados por flexão, a maioria 

dos nembos da fachada de tardoz apresenta-se danificada por corte. Isto acontece devido à geometria 

dos nembos desta fachada que são caracterizados por um rácio H/L menor que os nembos da fachada 

principal. 

A evolução do padrão de danos de ambas as fachadas para esta distribuição de forças lateral é 

caracterizada pela propagação de danos por flexão (e posteriormente colapso) uniforme dos lintéis.  

Verifica-se também a progressão da plastificação dos nembos do primeiro piso o que poderia conduzir 

a um colapso do tipo soft storey se os lintéis não tivessem já colapsados. A concentração de danos 

nestes elementos no primeiro/segundo piso é devido à irregularidade estrutural que se regista entre 
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estes pisos uma vez que têm diferentes elementos estruturais, já que foram construídos para diferentes 

funções. Enquanto o primeiro piso é destinado ao comércio, os restantes pisos são destinados à 

habitação. 

A avaliação do dano das empenas para esta configuração e para a distribuição de forças laterais (X,T,-

) não é representada uma vez que é considerada desprezável. A evolução do drift para os elementos 

da empena encontra-se no Anexo B.  

Distribuição de forças laterais (Y,T,+) 

As Figura 5.29 e Figura 5.30 apresentam a evolução do drift dos elementos estruturais da fachada 

principal e de tardoz respetivamente, para a distribuição de forças laterais a atuar segundo a direção 

Y.  

 

Figura 5.29 - Evolução do drift dos elementos da fachada de principal para a configuração L_curvo e para a distribuição de 

forças laterais (Y,T,+). 

 

Figura 5.30 - Evolução do drift dos elementos da fachada de tardoz para a configuração L_curvo e para a distribuição de forças 

laterais (Y,T,+). 

Para ambas as fachadas e até ao passo 90, os danos registados são os mesmos que se observaram 

na situação anterior (direção X) uma vez que até este passo, não é considerada nenhuma distribuição 

de forças laterais. Após a imposição do assentamento, o drift dos elementos estruturais não sofre 

alterações, mantendo-se constante, evidenciando que uma ação sísmica na direção Y não afeta as 
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paredes que se encontram segundo a direção X. Deste modo até ao valor máximo do deslocamento 

do último nível de dano global, a maioria dos lintéis da fachada principal encontra-se no nível de dano 

DP3 enquanto que a fachada de tardoz apresenta alguns dos lintéis no nível DP4. Em relação aos 

nembos observa-se que para ambas as fachadas, não ocorrem danos nos nembos. 

A Figura 5.31 apresenta a evolução do drift dos nembos das empenas (parede P5 e P6) e as Figura 

5.32 e Figura 5.33 apresentam o padrão de danos da parede de empena P5 e P6 respetivamente. 

Para este tipo de configuração, a empena P5 não sofre assentamento, enquanto a empena P6 sofre 

um assentamento uniforme. Esta situação é notória ao analisar a evolução do drift e o padrão de danos. 

Até ao final da imposição de assentamento (passo 90), não ocorre danos nestes elementos, uma vez 

que não sofrem assentamentos diferenciais. No final de DG3, verifica-se que o nembo do primeiro piso 

de ambas as paredes se encontra plastificado por corte. Para DG4 e até ao final da análise ocorre o 

colapso por corte do nembo do primeiro piso da empena P6.  

O colapso do edifício ocorre assim por um mecanismo de soft storey da empena sujeita a um 

assentamento uniforme (empena P6). 

 

Figura 5.31 - Evolução do drift dos nembos das paredes de empena para a configuração L_curvo e para a distribuição de forças 

laterais (Y,T,+) 

 

Empena P5 

     
DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 

Figura 5.32 - Padrão de danos faseado da parede de empena (P5) para uma configuração L_curvo e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,+) 
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Empena P6 

     
DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 

Figura 5.33 - Padrão de danos faseado da parede de empena (P6) para uma configuração L_curvo e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,+) 

 

5.3.3 Assentamento com Configuração Transversal 

Distribuição de forças laterais (X,T,-) 

As Figura 5.34 e Figura 5.35 apresentam a evolução do drift dos elementos da fachada principal e de 

tardoz respetivamente e a Figura 5.36 apresenta a evolução do drift dos nembos da fachada de tardoz, 

que se encontram sujeitos a corte. As Figura 5.37 e Figura 5.38 apresentam o padrão de danos da 

fachada principal e de tardoz, respetivamente, para os diferentes níveis de dano global. Como foi 

referido anteriormente, para esta análise não foi possível determinar o valor de dc e, deste modo, o 

padrão de danos correspondente a DG5 corresponde ao último passo atingido.  

Até ao final da imposição de assentamento e para ambas as fachadas, não ocorrem danos nos nembos 

e os lintéis apresentam-se ligeiramente danificados. Isto acontece porque esta configuração não 

provoca assentamentos diferenciais nestas paredes. 

Com o início da análise pushover, começam a surgir danos nos elementos estruturais, verificando-se 

um aumento progressivo no caso dos lintéis, em que para a fachada principal e para o limite de DG3, 

todos os lintéis, à exceção de um, encontram-se no nível do limite do dano DP3 e que para o limite de 

DG4, cerca de 50% dos lintéis progridem para o nível de dano DP4 encontrando-se colapsados. Para 

a fachada de tardoz e para o limite do DG3 a maioria dos lintéis encontra-se no nível de dano DP4 e 

para o limite do DG4 a maioria dos lintéis encontra-se no nível de dano DG5, à exceção dos lintéis do 

primeiro piso que apenas se encontram no nível de dano DP3.  

Em relação aos nembos, observa-se que a partir do valor limite de DG2, inicia-se a plastificação por 

flexão de quase todos os nembos do primeiro piso e de 2 nembos da fachada principal, mantendo-se 

constante até ao final da análise, e por flexão ou corte de alguns nembos da fachada de tardoz. Para 

esta fachada e para o limite de DG4, ocorre o colapso por corte de um nembo do segundo piso (Figura 

5.36). 

Não foi analisado o nível de danos das empenas para esta configuração e para a distribuição de forças 

laterais (X,T,-) porque se considerou desprezável. No entanto, a evolução do drift dos nembos para 

estas empenas encontra-se no Anexo B. 
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Figura 5.34 - Evolução do drift dos elementos da fachada principal para a configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (X,T,-) 

 

Figura 5.35 - Evolução do drift dos elementos da fachada de tardoz para a configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (X,T,-) 

 

Figura 5.36 - Evolução do drift dos nembos da fachada de tardoz para a configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (X,T,-) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 90

D
ri

ft
 [
%

]

Passo

Fachada Principal

D
G

1

D
G

2

D
G

3

D
G

4

DP2

DP1

DP3

DP4

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 90

D
ri

ft
 [
%

]

Passo

Fachada de tardoz

D
G

2

D
G

3

D
G

4

DP2
DP1

DP3

DP5

DP4

D
G

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 90

D
ri

ft
 [
%

]

Pass

Fachada de tardoz

D
G

1

D
G

2

D
G

3

D
G

4

DP2
DP1

DP3

DP5
DP4



 

60 

Fachada Principal 

 

  

 

 DG1 DG2  

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.37 - Padrão de danos faseada da fachada principal para uma distribuição de forças laterais (X,T,-) e para a 

configuração T_linear. (Nota: o dc não corresponde a 0,5% de Fmáx mas sim ao último passo disponível) 

Fachada de tardoz 

 

  

 

 DG1 DG2  

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.38 - Padrão de danos faseado da fachada de tardoz para uma distribuição de forças laterais (X,T,-) e para a 

configuração T_linear.  

Distribuição de forças laterais (Y,T,+) 

A Figura 5.39 apresenta a evolução do drift dos nembos das empenas e as Figura 5.40 e Figura 5.41 

apresentam o padrão de danos da parede de empena P5 e P6 respetivamente da configuração 

T_linear. Para esta distribuição de forças laterais não é analisado a evolução do dano das paredes 

segundo a direção longitudinal (fachada principal e tardoz) por ser considerado desprezável quando 

comparado com as paredes de empena. No entanto, os gráficos da evolução do drift para estas paredes 

encontra-se no Anexo B.  

Relembra-se que para esta análise não foi possível obter o deslocamento correspondente à fase de 

fendilhação (df) e à fase de plastificação (dy), uma vez que o colapso das empenas ocorre no limite da 
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fase elástica, de forma abrupta (comportamento frágil). Deste modo, o padrão de danos para estas 

fases (DG1 e DG2 respetivamente) não são representados. 

Para esta configuração, ambas as empenas estão sujeitas a um assentamento diferencial. No entanto, 

até ao passo 90 os nembos das empenas apresentam apenas algumas fissuras (DP1). A partir do início 

da análise pushover verifica-se um rápido crescimento no valor do drift do nembo do primeiro piso de 

ambas as empenas. Para os valores limites de DG3 e DG4, estes nembos encontram-se plastificados 

por flexão e o nembo do último piso da empena P6 encontra-se plastificado por corte e, portanto, no 

nível DP3. Para DG5 ocorre o colapso por flexão de ambos os nembos. Verifica-se novamente que o 

colapso da estrutura ocorre por um mecanismo de soft storey gerado na base das duas empenas. 

 

Figura 5.39 - Evolução do drift dos nembos das empenas para a configuração T_linear e para uma distribuição de forças 

laterais (Y,T,+) 

Empena P5 

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.40 - Padrão de danos faseado da parede de empena (P5) para uma configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,+). 

Empena P6 

   
DG3 DG4 DG5 

Figura 5.41 - Padrão de danos faseado da parede de empena (P6) para uma configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,+). 
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5.3.4 Conclusões 

As análises realizadas segundo a direção X, mostraram que, para as três situações estudadas, a 

fachada de tardoz apresenta mais elementos danificados que a fachada principal. A fachada de tardoz 

por apresentar aberturas mais pequenas e em menor quantidade, é uma parede mais rígida que a 

fachada principal estando sujeita a valores de forças de inércia superiores na ocorrência de um sismo 

(mesmo para o edifício com pisos superiores de madeira, flexíveis). Por outro lado, as aberturas mais 

pequenas levam a que os nembos da fachada de tardoz tenham rácios H/L mais pequenos e, 

consequentemente, os danos são condicionados principalmente por corte. Para o comportamento 

controlado por corte atinge-se os mesmos níveis de dano global e local (DGi e DPi respetivamente) 

para valores de drift mais pequenos quando comparado com o comportamento controlado por flexão. 

Para a fase correspondente ao colapso (DG5), e para a situação sem assentamento e para a 

configuração L_curvo, o colapso da estrutura sujeita a uma distribuição de forças laterais na direção X 

ocorre devido ao colapso por flexão de todos os lintéis da fachada de principal e de tardoz. É preferível 

este tipo de colapso ao colapso dos nembos, uma vez que deste modo a estrutura ainda tem alguma 

capacidade de redistribuição dos esforços (Ponte, 2017). Para estas situações, os nembos 

apresentam-se quase todos plastificados por corte ou por flexão. Para a situação sem assentamento e 

para a configuração L_curvo, a maioria dos danos que ocorre nas empenas é por corte, uma vez que 

o pavimento descarrega nas paredes de fachada, reduzindo a compressão nas paredes de empena 

(reduzindo desta forma a capacidade resistente das empenas ao corte) e, consequentemente, levando 

a que os danos não ocorram por flexão, mas por corte (Fagundes, 2015). 

Como já foi referido na secção 5.2, a configuração T_linear é a que apresenta maior resistência na 

direção X, quando comparada com as restantes situações, o que é notório no padrão de danos uma 

vez que até DG5 é a que apresenta menores danos nos elementos das fachadas. Comparando a 

situação sem assentamento com a configuração L_curvo observam-se danos mais significativos na 

situação com assentamento em todas as fases de deslocamento o que evidencia a influência de um 

assentamento diferencial nas fachadas.  

Para o limite de DG3, que representa o deslocamento correspondente ao estado limite de danos 

severos, que deve ser considerado para a análise deste edifício, cerca de 50 % dos lintéis da fachada 

de tardoz da configuração L_curvo encontram-se colapsados por flexão enquanto que na mesma 

fachada para a situação sem assentamento, não se verificam danos significativos.  

Comparando a situação sem assentamento com a configuração T_linear, observou-se que para as 

fases correspondentes aos limites de DG1 e DG2, os danos nos elementos das fachadas são bastante 

semelhantes para as duas situações. Para DG3 e para a fachada de tardoz a configuração T_linear 

apresenta quase todos os lintéis colapsados, à exceção dos lintéis do primeiro piso, enquanto que a 

situação sem assentamento apresenta apenas alguns lintéis colapsados. Por último, para DG5 e para 

a situação sem assentamento verifica-se o colapso por flexão de todos os lintéis de ambas as fachadas 

enquanto que para a configuração transversal de assentamento nem todos os lintéis encontram-se 

colapsados. 
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Comparando as duas configurações de assentamento, o início dos danos das fachadas verificam-se 

nos lintéis da zona do edifício sujeita a um assentamento diferencial maior para a configuração L_curvo, 

e para os pisos superiores do edifício para a configuração T_linear. 

Em relação às análises efetuadas segundo a direção Y verificou-se que o colapso do edifício ocorre 

por um mecanismo soft storey na base do edifício, independentemente da existência de assentamentos 

no edifício. 

Em relação à configuração L_curvo, observa-se que a empena sujeita a um assentamento uniforme 

apresenta-se mais danificada que a parede que não sofre assentamento. 

A Tabela 5.4 apresenta a classificação de danos locais para cada nível de dano global para as três 

situações estudadas. Para a configuração L_curvo e T_linear é também apresentada a classificação 

de danos locais para o final da imposição de assentamento. O nível de dano local é apresentado para 

cada tipo de elemento estrutural (nembos e lintéis) e corresponde ao valor máximo de dano encontrado 

nas quatro paredes exteriores (fachada principal, de tardoz e empenas) para cada elemento estrutural. 

Os lintéis, quando comparados com os nembos, encontram-se sempre num nível de dano local superior 

para o mesmo nível de dano global.  

A representação da situação inicial (edifício sem assentamento) é utilizada novamente como 

comparação de forma a analisar o comportamento do edifício quando sujeito a assentamentos. A 

Tabela 5.4 permite observar que os danos locais nos elementos estruturais para a situação inicial são 

sempre inferiores, para o mesmo nível de dano global, quando comparados com as situações com 

assentamento.  

No final da imposição de assentamento, os nembos da configuração L_curvo apresentam danos muito 

ligeiros, apresentando fendas inferiores a 1 mm (de acordo com a classificação da Tabela 3.7), 

enquanto que os nembos da configuração T_linear apresentam danos ligeiros, com fendas até 5 mm 

(Tabela 3.7). Esta situação demonstra a influência do assentamento T_linear nos nembos das paredes 

de empena. Por outro lado, para os lintéis, observam-se danos severos para a configuração L_curvo e 

apenas danos ligeiros para a configuração T_linear, evidenciando a influência do assentamento 

L_curvo nas fachadas, onde se encontram os lintéis.  

Comparando os danos ocorridos nos lintéis para as duas configurações de assentamento, observam-

se maiores danos para a configuração L_curvo até ao limite de DG2, independentemente da direção 

da distribuição de forças laterais, o que evidencia o dano causado por esta configuração de 

assentamento nos lintéis da estrutura. A partir de DG3, o dano dos lintéis para ambas as configurações 

de assentamento e para uma distribuição de forças laterais na direção X  é o mesmo. Para a 

configuração T_linear e uma para uma distribuição de forças laterais na direção Y apenas se verificam 

danos ligeiros nos lintéis da estrutura durante toda a análise pushover. 

Em relação aos nembos, observa-se que para quase todos os níveis de dano global, à exceção de DG4 

e DG5, o dano nestes elementos estruturais é o mesmo para ambas as configurações de assentamento 

e para ambas as direções da distribuição de forças laterais. No limite de DG4 e de DG5, verifica-se que 
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os nembos apresentam-se mais danificados para a direção Y da configuração L_curvo do que para a 

configuração T_linear.  

Conclui-se assim que a configuração L_curvo é a situação mais condicionante para a avaliação sísmica 

do edifício uma vez que até ao último nível de dano apresenta danos ao nível dos elementos estruturais 

superiores quando comparada com a configuração T_linear. 

Tabela 5.4 - Classificação de danos local para cada nível de dano global para as três situações estudadas 

  S. inicial  L_curvo  T_linear 

Nível de dano global 
Elemento 

estrutural 
X Y 

 
X Y 

 
X Y 

Até ao final da imposição de 
assentamento 

Nembos 

- 

 
DP1 

 
DP2 

Lintéis 
 

DP4 
 

DP2 

DG1 
Nembos DP2 DP1 

 
DP2 DP2 

 
DP2 

- 
Lintéis DP1 DP1 

 
DP4 DP4 

 
DP3 

DG2 
Nembos DP2 DP2 

 
DP2 DP2 

 
DP2 

- 
Lintéis DP2 DP2 

 
DP5 DP4 

 
DP3 

DG3 
Nembos DP2 DP2 

 
DP3 DP3 

 
DP3 DP3 

Lintéis DP3 DP2 
 

DP5 DP4 
 

DP5 DP1 

DG4 
Nembos DP3 DP3 

 
DP3 DP5 

 
DP4 DP3 

Lintéis DP3 DP2 
 

DP5 DP4 
 

DP5 DP1 

DG5 
Nembos DP2 DP3 

 

- 
DP5 

 

- 
DP4 

Lintéis DP5 DP2 
 

DP4 
 

DP1 
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5.4 Avaliação do Desempenho Sísmico do Edifício em Estudo 

5.4.1 Definição da ação sísmica 

O método mais utilizado pelos regulamentos atuais para caracterizar a ação sísmica é através de 

espectros de resposta. A definição da ação sísmica a partir deste método depende de diversos 

parâmetros como o tipo de sismicidade do local, o tipo de terreno de fundação e do coeficiente de 

comportamento considerado para a estrutura (Guerreiro, 2010). 

De acordo com o EC8-1 (CEN, 2009), no dimensionamento das estruturas em Portugal, são definidos 

dois tipos de ação sísmica diferenciados pela situação de geração do sismo: A ação sísmica Tipo 1 

corresponde a um cenário de geração de sismos designado de “afastado” e que em geral é referente a 

sismos com epicentro na região Atlântica (no Banco de Gorringe, excluindo os Açores) enquanto que 

a ação sísmica Tipo 2 corresponde a um cenário de geração de sismos designado de “próximo” e que 

em geral é referente a sismos com epicentro no território continental ou Açores. A ação sísmica tipo 1 

é caracterizada por grandes magnitudes, maior duração e baixas frequências enquanto que a ação 

sísmica tipo 2 é caracterizada por magnitudes moderadas, curta duração e altas frequências. 

Para a ação sísmica tipo 1, a cidade de Lisboa corresponde à zona sísmica 1.3 com uma aceleração 

máxima de referência igual a 1,5 𝑚2/𝑠 enquanto que para a ação sísmica tipo 2, Lisboa corresponde à 

zona sísmica 2.3 com uma aceleração máxima de referência igual a 1,7 𝑚2/𝑠. Os valores da aceleração 

máxima de referência foram reduzidos por 0,75 e 0,84 para uma ação sísmica tipo 1 e 2 respetivamente, 

como é indicado no EC8-3 (CEN, 2017)  para o estado limite de danos severos, por o edifício em estudo 

ser antigo e desta forma ser verificada a segurança para um período de retorno inferior ao de uma 

construção nova. Os valores da aceleração máxima de referência reduzidos encontram-se na Tabela 

5.5. O edifício em estudo é considerado um edifício corrente e como tal pertencente à classe de 

importância II, para o qual, de acordo com o NP EN 1998-1, o coeficiente de importância 𝛾1 

correspondente é igual a 1,0. 

Tabela 5.5 - Valores reduzidos da aceleração à superfície (agR) para um terreno do tipo A. 

Sismo tipo 1 Sismo tipo 2 

1,125 m/s2 1,428 m/s2 

A definição do espectro de resposta elástico, é feita em função da aceleração de solo, do tipo de terreno, 

e de um conjunto de valores de período de referência (𝑻𝑩, 𝑻𝐶 e 𝑻𝐷) que permitem adaptar o modelo 

geral do espectro de modo a representar o efeito de diferentes tipos de solo ou de diferentes tipos de 

ação sísmica. De acordo com o estudo realizado por (Meireles, 2012) o edifício é fundado sobre um 

terreno do tipo C (depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo ou 

argila rija com uma espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metro).  A Tabela 5.6 

apresenta os parâmetros utilizados para a determinação do espectro de resposta elástico. 
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Tabela 5.6 - Parâmetros para a determinação do espectro de resposta 

Zona Sísmica 1.3 2.3 

𝜸𝟏 1,00 1,00 

𝒂𝒈𝒓(𝒎/𝒔𝟐) 1,125 1,428 

𝒂𝒈(𝒎/𝒔𝟐) 1,125 1,428 

𝜼  1,0 1,0 

Tipo de solo C C 

𝑺𝒎𝒂𝒙 1,6 1,6 

𝑺 1,58 1,51 

𝑻𝑩(𝒔) 0,1 0,1 

𝑻𝑪(𝒔) 0,6 0,25 

𝑻𝑫(𝒔) 2,0 2,0 

 

Para a aplicação do método abordado na próxima secção é possível representar graficamente o 

espectro no formato ADRS (Acceleration Displacement Response Spectrum) onde os valores 

espectrais da aceleração são definidos em função dos valores espectrais do deslocamento através da 

equação 5.1 

𝑆𝑎𝑒 =
4𝜋2

(𝑇)2
𝑆𝑑𝑒 5.1 

Em que 𝑆𝑎𝑒 e 𝑆𝑑𝑒 são, respetivamente, os espectros de resposta elástica de aceleração e de 

deslocamento. 

5.4.2 Avaliação do desempenho sísmico do edifício – método N2 

O método N2 é um método originalmente proposto por (Fajfar, 2000) e atualmente inserido na parte 1 

do Eurocódigo 8 (CEN, 2009) cujo objetivo é determinar o deslocamento objetivo da estrutura obtido 

através da intersecção da curva de capacidade de um sistema com um grau de liberdade (SDOF – 

single degree of freedom) e o espectro de resposta. O deslocamento objetivo é posteriormente 

comparado com o deslocamento limite da estrutura de modo a avaliar a segurança estrutural.  

Uma vez que a estrutura em análise apresenta vários graus de liberdade é necessário convertê-la num 

sistema com 1 grau de liberdade. Esta transformação é possível através do cálculo de um fator de 

transformação apresentado na Equação 5.2. 

𝛤 =
∑ 𝑚𝑖Φ𝑖

∑ 𝑚𝑖Φ𝑖
2 =

𝑚∗

∑ 𝑚𝑖Φ𝑖
2 5.2 

 

em que 𝑚𝑖 Φ𝑖 e 𝑚∗ são, respetivamente, a massa do piso 𝑖, o deslocamento normalizado do piso 𝑖 e a 
massa do sistema equivalente de um grau de liberdade   

Este fator permite reduzir a força de corte basal (𝐹𝑏) e o deslocamento de topo do nó de controle (𝑑) na 

força F* e no deslocamento d* do sistema equivalente com um grau de liberdade a partir das equações 

(Equação 5.3 e 5.4). 
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𝐹∗ =
𝐹𝑏

𝛤
 5.3 

𝑑∗ =
𝑑

𝛤
 5.4 

No programa TREMURI é possível retirar os valores do fator de transformação para a direção X e Y. 

Estes valores encontram-se apresentados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 - Fatores de transformação do edifício para a direção x e y 

𝜞𝒙 𝜞𝒚 

1.181 1.347 

 

Após a obtenção das curvas de capacidade da estrutura através da realização de análises estáticas 

não lineares, define-se as curvas do SDOF equivalente e posteriormente é realizada uma bi-

linearização de modo a obter uma curva de capacidade elasto-perfeitamente plástica. Esta curva é 

caracterizada pela força de cedência (𝐹𝑦
∗), pelo deslocamento que faz a transição entre a zona elástica 

e a zona plástica (𝑑𝑦
∗ ) e pelo deslocamento último (𝑑𝑢

∗ ) e é obtida de acordo com os seguintes critérios: 

• O deslocamento último (𝑑𝑢
∗ ) é obtido através do critério definido na secção 3.2.3; 

• A rigidez inicial do sistema idealizado é obtida a partir do ponto da curva de capacidade que 

corresponde a 70% da máxima força de corte atingida; 

• A força de cedência (𝐹𝑦) é atingida quando as áreas por baixo da atual e da idealizada curva 

força-deslocamento sejam iguais. Esta parâmetro representa a força de corte basal necessária 

para a formação do mecanismo plástico.  

 
Na Tabela 5.8 estão apresentados os valores característicos das curvas de capacidade bilineares do 

sistema equivalente, obtidas para as análises mais condicionantes registadas anteriormente, e para a 

situação inicial e para as configurações de assentamento. Os valores de 𝐹𝑦
∗/𝑚∗, 𝑑𝑦

∗  , 𝑑𝑢
∗  foram obtidos 

a partir dos critérios anteriormente mencionados, os valores de ductilidade (𝜇∗) foram obtidos através 

do rácio entre o deslocamento último (𝑑𝑢
∗ ) e o deslocamento de cedência (𝑑𝑦

∗ ) e o valor do período 

fundamental da estrutura (T∗) foi obtido a partir da Equação 5.5. Na Figura 5.42 estão representadas 

as curvas de capacidade bilineares do sistema de 1 grau de liberdade equivalente.  

𝑇∗ = 2𝜋√
𝑚∗𝑑𝑦

∗

𝐹𝑦
∗

 5.5 

 
Para a direção Y da configuração T_linear o colapso da estrutura ocorre no limite da fase elástica 

(comportamento frágil). Desta forma, para esta direção, o valor de 𝑑𝑦
∗  é igual ao valor de deslocamento 

que conduz ao colapso (𝑑𝑦
∗ = 𝑑𝑢

∗ ) e 𝐹𝑦
∗ a força de corte respetiva.  
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Tabela 5.8 - Valores característicos das curvas de capacidade bilineares para a configuração L_curvo de acordo com o critério 

proposto. 

  X,T,-  Y,T,+ 

  S. inicial L_curvo T_linear  S. inicial L_curvo T_linear 

(𝑭𝒚
∗ /𝒎∗) [𝒎/𝒔𝟐]  2,46 1,89 2,37  1,55 1,06 0,54 

𝒅𝒚
∗  [𝒎]  0,012 0,017 0,016  0,008 0,007 0,013 

𝒅𝒖
∗  [𝒎]  0,043 0,037 0,051  0,013 0,022 0,013 

𝝁∗ = 𝒅𝒖
∗ /𝒅𝒚

∗   3,46 2,19 3,13  1,58 3,29 1,00 

𝐓∗ [𝐬]  0,45 0,59 0,52  0,45 0,50 0,97 

 
 

  

(a) (b) 

Figura 5.42 – Curvas de capacidade bilineares do sistema equivalente com um grau de liberdade para as três situações 

estudadas para a (a) direção X e (b) direção Y. 

Uma análise às curvas bilineares do sistema equivalente permite obter as mesmas conclusões retiradas 

do estudo realizado através das análises estáticas não lineares da secção 5.2. 

 

Através da intersecção das curvas bilineares com o espectro de resposta da ação sísmica obtido na 

secção 5.4.1, retira-se o valor do deslocamento objetivo (𝑑𝑡
∗) do sistema idealizado. O modo de 

determinar este deslocamento depende do valor do período elástico (𝑇∗) e da resposta da estrutura. 

Se o período da estrutura for considerado curto (𝑇∗ < 𝑇𝐶), admite-se que os deslocamentos lineares e 

não lineares são diferentes, mas se o período da estrutura for considerado médio-longo (𝑇∗> 𝑇𝐶) admite-

se que os deslocamentos lineares e não lineares são iguais (Fagundes, 2015). 

 

De modo a verificar o desempenho sísmico da estrutura, o deslocamento objetivo (dt) é comparado 

com o deslocamento último (dDS) da estrutura. O rácio entre estes deslocamentos permite avaliar o 

desempenho sísmico da estrutura e por conseguinte verificar, ou não, a segurança da mesma, que é 

verificada quando o deslocamento último da estrutura (dDS) é superior ao deslocamento objetivo (dt).  

O deslocamento último considerado para o edifício escolhido para caso de estudo (edifício residencial 

corrente) corresponde ao estado limite de danos severos. 
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A verificação de segurança realizou-se apenas para as duas distribuições de forças laterais estudadas 

na secção anterior (X,T,-) e (YT,+) para as três situações estudadas: 

i. Situação inicial: sem assentamentos; 

ii. Caso L_curvo: onde se verifica um assentamento longitudinal com perfil curvo; 

iii. Caso T_linear: onde se verifica um assentamento transversal com perfil linear. 

A Figura 5.43 apresenta a comparação da relação entre o deslocamento último e o deslocamento 

objetivo (𝑑𝑆𝐷/𝑑𝑡), tendo em conta apenas o critério 1 e tendo em conta o critério proposto na secção 

3.2.3 (critério 1 e 2).  

 

Figura 5.43 - Rácio dDS/dt obtido através do critério 1 e através do critério proposto (critério 1 e 2) para a distribuição de forças 

laterais (X,T,-) e (Y,T,+) para um sismo do tipo 1. 

Apenas é apresentado o rácio 𝑑𝐷𝑆/𝑑𝑡 para o sismo 1 uma vez este rácio é bastante superior para o 

sismo 2, constatando-se que o sismo 1 é mais condicionante para a estrutura em estudo. No Anexo C 

encontram-se os valores obtidos de deslocamento último para o estado limite de danos severos e 

deslocamento objetivo para um sismo do tipo 1 e 2, juntamente com os valores do quociente entre os 

mesmos para as análises pushover realizadas.  

Apesar de se ter concluído que o efeito do assentamento condiciona o desempenho sísmico do edifício, 

com a determinação do deslocamento último definido de acordo com o critério 1, chega-se a resultados 

surpreendentes e incorretos, onde as situações com assentamento, contribuem para um melhor 

desempenho sísmico. Se apenas se tiver em conta este critério verifica-se que apenas a configuração 

longitudinal sujeita a uma distribuição de forças laterais (X,T,-) verifica a segurança, o que é 

extremamente improvável uma vez que este tipo de configuração é extremamente condicionante para 

a direção X ao provocar um assentamento diferencial nas fachadas do edifício. 

Analisando os resultados obtidos através da consideração de ambos os critérios, observa-se uma 

redução deste rácio para uma análise na direção X da configuração longitudinal e para uma análise na 

direção Y da configuração transversal. Estes resultados vão ao encontro das conclusões obtidas través 

da análise às curvas de capacidade onde se verificou que a configuração longitudinal conduz a um pior 

desempenho sísmico na direção das fachadas (direção X) e que a configuração transversal conduz a 

um pior desempenho sísmico na direção das empenas (direção Y). 
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Chama-se assim a atenção que, para edifícios como o caso de estudo, com pisos de madeira (sem 

comportamento rígido no plano), a definição dos diferentes deslocamentos limites e a avaliação do 

desempenho deve ter em conta não só as curvas de capacidade resistente da estrutura, mas também 

a avaliação dos danos dos elementos críticos (os elementos verticais principais). Estes resultados 

justificam o critério proposto nesta dissertação para a definição do nível de danos global da estrutura. 

Analisando os resultados obtidos para ambas as direções, constata-se que um sismo na direção Y é 

mais condicionante para estrutura registando-se valores bastante inferiores quando comparados com 

a direção X. 

Uma vez que a verificação de segurança tem de ser cumprida para todas as análises realizadas, e o 

mesmo não se verifica, conclui-se que a estrutura em estudo não cumpre os requisitos de desempenho 

sísmico, impostos pelo EC8-3, para ambos os tipos de ação sísmica. 

Outro método utilizado para a verificação do desempenho sísmico do edifício é através do rácio entre 

a aceleração do solo máxima admissível para o deslocamento último da estrutura (ag,máx) e a aceleração 

máxima de referência à superfície de um terreno do tipo A (agR). Para ser verificada a segurança, o 

valor de ag,máx tem que ser superior a agR. Os valores de ag,máx foram obtidos através da Equação 5.6 

para 𝑇∗ < 𝑇𝐶 e através da Equação 5.7 para 𝑇∗ ≥ 𝑇𝐶 e os valores de agR encontram-se na Tabela 5.5. 

 

𝑎𝑔,𝑚á𝑥 =
𝐹𝑦

∗

2,5𝑆η𝑚∗
[1 +

𝑇∗

𝑇𝐶

(
𝑑𝐷𝑆

∗ 𝑚∗

𝐹𝑦
∗(𝑇∗/2𝜋)2

− 1)] 5.6 

𝑎𝑔,𝑚á𝑥 =
𝑑𝐷𝑆

∗ (2𝜋)2

2,5𝑆η𝑇∗𝑇𝐶

 5.7 

A Figura 5.44 apresenta a comparação do rácio ag,máx/agR obtidos através da definição do deslocamento 

último (𝑑𝑆𝐷) apenas através da consideração do critério 1 e através da consideração de ambos os 

critérios (método proposto). Através deste método, os resultados obtidos considerando o deslocamento 

último através do critério 1, aproximam-se mais à realidade uma vez a configuração longitudinal e 

transversal apresentam-se respetivamente como as situações mais desfavoráveis para uma análise 

sísmica na direção X e Y. Isto acontece por este método ter em consideração, para além do período 

fundamental da estrutura (𝑇∗), a força de cedência (𝐹𝑦
∗) do sistema equivalente, que é bastante inferior 

para as situações com assentamento.  

Todos os valores obtidos através deste método são superiores ao da Figura 5.43, verificando-se a 

segurança para uma análise na direção X da situação inicial e da configuração transversal. No entanto, 

as conclusões retiradas são as mesmas. 
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Figura 5.44 - Rácio ag,máx/agR obtido através do critério 1 e através do critério proposto (critérios 1 e 2) para a distribuição de 

forças laterais (X,T,-) e (Y,T,+). 

5.4.3 Nível de danos final 

Nesta secção define-se o nível de danos final para o edifício sem assentamento, com assentamento 

L_curvo e assentamento T_linear e sujeito à ação sísmica condicionante (sismo tipo 1) regulamentar 

(EC8-3). Para cada direção define-se o nível de danos global proposto e o nível de danos final da 

estrutura será o maior dos níveis que se atingiu em cada direção (Tabela 5.9). 

Como já foi referido anteriormente, na ocorrência de um sismo com epicentro na região Atlântica, a 

segurança da estrutura não é verificada uma vez que o deslocamento objetivo (dt) é quase sempre 

superior ao deslocamento último da estrutura, que para a análise em estudo corresponde ao 

deslocamento correspondente ao estado limite de danos severos (dDS). 

A Tabela 5.9 permite identificar o intervalo em que se insere o deslocamento objetivo. Para a direção 

X da situação inicial e da configuração T_linear, o deslocamento imposto pelo sismo na estrutura 

encontra-se entre o deslocamento correspondente ao estado limite de danos severos e ao estado limite 

último enquanto que para a direção X da configuração L_curvo, o deslocamento objetivo insere-se entre 

o deslocamento último e o deslocamento correspondente ao colapso. Para a direção Y de todas as 

situações analisadas, o deslocamento objetivo é superior ao deslocamento de colapso da estrutura. 

Tabela 5.9 - Nível de danos final 

 Situação inicial  L_curvo  T_linear 

Direção X Y  X Y  X Y 

Deslocamento último 

[m] 
0,038 0,013  0,028 0,022  0,045 0,010 

Deslocamento objetivo 

[m] 
0,044 0,051  0,048 0,053  0,045 0,090 

Intervalo do 

deslocamento objetivo 

Entre dDS 

e du 

Depois 

de dc 
 

Entre du 

e dc 

Depois 

de dc 
 

Entre dDS 

e du 

Depois 

de dc 

Nível de dano global 

proposto 
DG4 DG5  DG5 DG5  DG4 DG5 

Nível de dano final DG5  DG5  DG5 

Nível de dano LSTM D5  D5  D5 
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Verifica-se que, para todas as situações consideradas, o edifício atinge o dano final global DG5, 

correspondente a danos extremamente severos (Tabela 3.3). No entanto, a situação correspondente 

ao assentamento longitudinal curvo é a mais gravosa, conduzindo a maiores danos uma vez que se 

atinge o nível final DG5 em ambas as direções. 

Por último determinou-se o valor de PGA (peak ground acceleration) que provoca o colapso (i.e. que 

conduz a atingir o valor de deslocamento limite para o estado limite de danos severos) da estrutura, ou 

seja, a aceleração máxima de solo necessário para provocar o colapso da estrutura (Tabela 5.10). Este 

valor foi determinado para as duas direções da situação inicial e para as direções mais condicionantes 

de cada configuração de assentamento. Relembra-se que estes resultados foram obtidos para o edifício 

sujeito a uma distribuição de forças laterais pseudo triangular no sentido negativo da direção X (X,T,-) 

e no sentido positivo da direção Y (Y,T,+) e de acordo com uma ação sísmica Tipo 1. De acordo com 

os valores obtidos é possível referir que para atingir o mesmo estado limite a intensidade de ação (PGA) 

deveria reduzir aproximadamente para metade se se tivesse uma configuração de assentamento do 

tipo L_curvo e reduzir 5 vezes para uma configuração de assentamento T_linear. 

 

Tabela 5.10 - Valores de PGA para a situação de colapso da estrutura para a situação inicial, L_curvo e T_linear (Valores em 

g=m/s2). 

 Direção X Direção Y 

S. Inicial 1,61 0,53 

L_curvo 0,77 - 

T_linear - 0,10 

 

 

5.5 Capacidade resistente do edifício para diferentes valores de 
distorção angular 

 

Nesta secção pretende-se analisar a variação da capacidade resistente do edifício sujeito a uma 

configuração de assentamento L_curvo com diferentes valores de distorção angular. Foi apenas 

considerado esta configuração de assentamento uma vez que a configuração transversal apresentava 

problemas numéricos para valores superiores da distorção angular. Foram consideradas três situações:  

i) situação inicial sem assentamento;  

ii) ano 2020 com um assentamento diferencial de 3,4 cm na fachada principal e de tardoz o 

que corresponde a uma distorção angular igual a 1/510; 

iii) ano 2030, com um assentamento diferencial de 5,4 cm na fachada principal e de tardoz o 

que corresponde a uma distorção angular igual a 1/320.  

Para estimar o assentamento correspondente ao ano 2030, utilizou-se novamente a taxa de 

assentamento determinada na secção 2.2.2. 
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Foram apenas consideradas as análises pushover mais condicionantes para a capacidade resistente 

do edifício, definidas na secção anterior.  

5.5.1 Capacidade resistente do edifício para a análise (X,T,-) 

Na Figura 5.45 encontram-se representadas as curvas de capacidade para a distribuição de forças 

laterais (X,T,-) para diferentes valores de distorção angular, β. Verifica-se uma diminuição na 

capacidade resistente da estrutura para um aumento do valor de β, observando-se uma diminuição de 

cerca de 25% da força de corte máxima atingida e de cerca de 40% da rigidez na fase elástica entre a 

situação sem assentamento e a situação para o ano 2020. No entanto, os valores de força de corte e 

de rigidez são aproximadamente os mesmos para as configurações de assentamento para o ano 2020 

e 2030. À medida que a estrutura é submetida a uma distorção angular maior, é observado que o 

deslocamento último para a direção X vai diminuindo. 

 

 

Figura 5.45 – Curvas de capacidade para a análise (X,T,-) e para β=(0, 1/510 e 1/320). 

 

Na Figura 5.46 observa-se a evolução do drift para o lintel mais condicionante da fachada principal e 

da fachada de tardoz para a situação de imposição de uma distorção angular igual a 1/510 e 1/320. 

Relembra-se que a imposição de assentamento decorre até ao passo 90, iniciando de seguida a análise 

pushover até ao último passo. Para o lintel 115, uma distorção angular igual a 1/320 provoca um drift 

superior a 0,8% (limite de drift considerado para elementos sujeitos à flexão para um estado limite de 

danos severos) durante a fase de imposição do assentamento. Para uma distorção angular igual a 

1/510, o colapso deste elemento ocorre mais tarde, durante a análise pushover. Para o lintel 20, 

pertencente à fachada de tardoz, o colapso deste elemento ocorre durante a fase de imposição do 

assentamento. 

Em ambos os lintéis se observam valores superiores de drift para uma distorção angular de 1/320 do 

que para 1/510. Durante a fase de imposição do assentamento, a taxa de variação deste parâmetro é 

superior para uma distorção angular de 1/320 do que para 1/510. Durante a análise pushover, a taxa 

de variação é igual para ambas as situações.  
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Figura 5.46 - Evolução do drift de um lintel da fachada principal (l215) e da fachada de tardoz (l20) para diferentes valores de 

distorção angular (com a indicação do dDS). 

A Figura 5.47 compara a evolução do drift para os nembos mais condicionantes da fachada principal 

(nembo 392) e da fachada de tardoz (nembo 132) para a situação de imposição de uma distorção 

angular igual a 1/510 e 1/320.  

Durante a imposição de assentamento, a deformação destes elementos para os diferentes valores de 

distorção angular é aproximadamente o mesmo. Um pouco depois do início da análise pushover, 

observa-se em ambos os nembos que a distorção angular 1/510 atinge valores mais elevados de drift 

que 1/320, uma vez que são atingidos deslocamentos últimos superiores Em relação ao nembo 132 

(fachada de tardoz), os valores de drift são bastante semelhantes.  

 

  

 

Figura 5.47 - Evolução do drift de um nembo da fachada principal (n392) e da fachada de tardoz (n132) para diferentes valores 

de distorção angular (com a indicação do dDS). 

Analisando o desempenho sísmico para β=1/320 verifica-se que, através das duas verificações de 

segurança utilizadas, o rácio (dDS/dt) e (ag,máx/agR) diminui significativamente quando comparado com 

β=1/510, evidenciando novamente que a configuração de assentamento longitudinal é bastante 

condicionante para a capacidade resistente da estrutura na direção X. Os resultados estão dispostos 

na Figura 5.48. 
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(a) (b) 

Figura 5.48 - Avaliação do desempenho sísmico do edifício para a direção X através da utilização do: (a) Método N2 e (b) 

Método das acelerações 

5.5.1 Capacidade resistente do edifício para a análise (Y,T,+) 

Na Figura 5.49 encontram-se representadas as curvas de capacidade para a distribuição de forças 

laterais (Y,T,+) para diferentes valores de distorção angular.  

Comparando a situação inicial sem assentamento com as situações em que se verifica um 

assentamento, ocorre uma diminuição de cerca de 23% da força de corte máxima atingida relevando a 

diminuição da resistência da estrutura após a imposição de assentamento. No entanto, a rigidez na 

fase elástica das três curvas é bastante semelhante. 

 

 

Figura 5.49 – Curvas de capacidade para a análise (Y,T,+) para β=(0, 1/510 e 1/320). 

 

Na Figura 5.50 está representada a evolução do drift do nembo do primeiro piso da empena que sofre 

um assentamento e do lintel 20, que pertence à fachada de tardoz, para diferentes valores de distorção 

angular e para uma distribuição de forças laterais (Y,T,+).  

Como já era esperado, o aumento da distorção angular no assentamento da configuração longitudinal 

não provoca alterações significativas nos danos dos elementos das empenas, uma vez que nestas 

paredes não ocorre assentamentos diferenciais. No entanto, como foi verificado anteriormente, a 

distorção angular 1/320 provoca deformações superiores nos elementos das fachadas durante a 
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imposição de assentamento. No entanto, a partir da análise pushover, verifica-se que os valores de drift 

do lintel 20 estabilizam num patamar, o que demonstra que uma distribuição de forças laterais na 

direção das empenas (Y) não provoca deformações nos macro elementos.  

 

  

(a) (b) 

Figura 5.50 - Evolução do drift para diferentes valores da distorção angular para (a)  nembo do primeiro piso da empena P6 e 

(b) lintel 20 da fachada de tardoz (com a indicação do dDS). 

Em relação ao desempenho sísmico da estrutura para β=1/320 verifica-se que, através das duas 

verificações de segurança utilizadas, diminui muito pouco quando comparado com β=1/510, 

evidenciando que o aumento do distorção angular do assentamento com a configuração longitudinal 

não influencia a capacidade resistente do edifício para a direção Y. (Figura 5.51). 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.51 - Avaliação do desempenho sísmico do edifício para a direção Y através da utilização do: (a) Método N2 e (b) 

Método das acelerações 
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6 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

6.1 Conclusões 

Através do mapa de isolinhas de deformação acumulada da Baixa Pombalina, detetaram-se duas zonas 

com padrões de assentamento distintas que foram caracterizadas através de perfis tipo linear e curva. 

Através da monotorização do movimento vertical do terreno durante um período de 7 anos, foi possível 

extrapolar o valor de assentamento diferencial para o ano de 2020, que corresponde a uma distorção 

angular de aproximadamente 1/510, tendo sido este o valor aplicado em ambas as configurações, o 

que corresponde a um assentamento total máximo de 34 mm e 20 mm para a configuração L_curvo 

(segundo a direção das fachadas) e T_linear (direção das empenas), respetivamente. É importante 

referir que estes valores correspondem a uma situação limite máxima, pois foram admitidos os valores 

máximos de assentamento para o ano 2020 numa extremidade do edifício assumindo que a outra 

extremidade não sofre assentamento.  

Foram introduzidas duas metodologias a fim de realizar uma avaliação de danos ao edifício sujeito a 

assentamentos. A primeira metodologia (LSTM) relaciona o nível de danos do edifício com a abertura 

de fendas e com a extensão dos elementos, apresentando seis níveis de dano distintos. No entanto, 

este método não pode ser utilizado diretamente porque não é possível determinar a abertura de fendas 

dos elementos através do programa 3MURI/TREMURI. A segunda metodologia, correspondente a uma 

proposta definida no âmbito deste estudo, pretende complementar esta lacuna, realizando a avaliação 

do nível de danos na estrutura e do seu desempenho sísmico a dois níveis distintos. Numa primeira 

abordagem, a nível global, foram estabelecidos cinco limites (DG1, DG2, DG3, DG4 e DG5) limitados 

por diferentes valores de deslocamento de topo do edifício (𝑑𝑓, 𝑑𝑦, 𝑑𝑆𝐷, 𝑑𝑢, 𝑑𝑐) (secção 3.2.1). Numa 

segunda abordagem, avaliaram-se o os danos ao nível dos elementos estruturais. Para tal recorreu-se 

ao parâmetro drift que foi dividido em cinco limites (𝛿𝑓, 𝛿𝑦, 𝛿𝐷𝑆, 𝛿𝑢, 𝛿𝑐) (secção 3.2.2). À exceção do drift 

de fendilhação (𝛿𝑓), todos os limites foram expressos em função do drift último (𝛿𝑢), cujo valor resultou 

da análise dos regulamentos atuais e de estudos realizados por diferentes autores. A partir dos 

resultados obtidos através da aplicação destas duas abordagens, procedeu-se à correspondência dos 

danos com a tabela LSTM. 

O edifício em estudo é residencial e antigo e deste modo a sua segurança estrutural foi verificada para 

o estado limite de danos severos (DS). A identificação do deslocamento último da estrutura foi definida 

de acordo com a proposta apresentada na seção 3.2 e que teve origem em dois critérios. No primeiro 

critério (Critério 1) o deslocamento último coincide com o 𝑑𝑆𝐷 (resultando da análise global da estrutura, 

a partir da sua curva de capacidade), no segundo critério (Critério 2) o deslocamento último é 

determinado pelo deslocamento em que o primeiro elemento vertical crítico atinge 𝛿𝐷𝑆 (análise local). 

Para a modelação da estrutura, teve-se em consideração a existência de edifícios adjacentes na 

direção das fachadas (longitudinal X), uma vez que influencia positivamente o comportamento sísmico 

da estrutura nesta direção e é a situação mais frequente na cidade de Lisboa. Assim estudou-se o 

comportamento de um edifício pombalino, representativo dos edifícios existentes e tendo em conta o 

efeito dos edifícios adjacentes. Para a definição dos pavimentos de madeira, optou-se por se utilizar 
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um módulo de distorção igual a G=300 MPa para se prevenir possíveis problemas de convergência do 

TREMURI durante a imposição de assentamentos. 

Através de uma análise dinâmica modal realizada ao caso de estudo obtiveram-se as frequências 

fundamentais da estrutura para a direção X e Y, constatando-se que a frequência para a direção X é 

superior à frequência da estrutura na direção Y. Comparando estes valores com a frequência obtida 

para o mesmo edifício mas sem edifícios adjacentes e com um módulo de distorção dos pisos igual a 

700 MPa, concluiu-se que esta situação ocorre devido ao confinamento da estrutura na direção X  por 

edifícios semelhantes e com pisos à mesma cota que fazem aumentar rigidez nesta direção. 

Comparando os valores obtidos com um conjunto de valores de referência para frequências médias 

para edifícios pombalinos e edifícios posteriores verificou-se que os valores obtidos para o caso de 

estudo encontram-se ligeiramente abaixo dos valores de referência. No entanto, o edifício em estudo 

representa um edifício pombalino original que não sofreu alterações estruturais ao longo do tempo ao 

passo que os valores de referência, obtidos através de ensaios experimentais in situ, foram obtidos em 

edifícios que sofreram certamente alterações à sua estrutura ao longo do tempo que alteraram as suas 

características dinâmicas.  

O estudo realizado ao efeito de diferentes tipos de assentamentos permitiu verificar que (i) a 

configuração longitudinal provoca danos na fachada principal e de tardoz enquanto que a configuração 

transversal provoca danos nas paredes de empena (ii) apenas a configuração longitudinal apresenta 

danos significativos nos lintéis da estrutura; (iii) nenhum dos tipos de assentamento considerados 

provoca o colapso da estrutura; e (iv) o perfil curvo é mais condicionante para a configuração 

longitudinal enquanto que o perfil linear mostrou ser mais condicionante para a configuração 

transversal. Ao nível dos elementos de alvenaria, constatou-se o assentamento máximo imposto na 

configuração longitudinal provoca um nível de dano DP4 nos lintéis e DP1 nos nembos enquanto que 

o assentamento máximo imposto na configuração transversal provoca um nível de dano DP2 nos 

nembos e nos lintéis. 

Determinaram-se as curvas de capacidade resistente a partir de análises pushover, para o edifício sem 

assentamentos e com diferentes tipos de assentamentos. A partir das curvas de capacidade da 

estrutura observou-se que na direção das fachadas, direção X, a estrutura tem maior rigidez na fase 

elástica e atinge maiores valores de força de corte e de deslocamento último devido à influência dos 

edifícios adjacentes nesta direção. Na direção das empenas, direção Y, observam-se mecanismos de 

rotura frágeis. Na maioria dos casos, as análises efetuadas com o carregamento lateral com distribuição 

triangular são mais desfavoráveis. Comparando as diferentes situações, verifica-se uma redução da 

capacidade resistente da estrutura quando o edifício foi sujeito a assentamentos. No entanto observam-

se valores superiores de deslocamento último pelo critério 1. De uma maneira geral, comparando as 

diferentes configurações de assentamento, a configuração L_curvo conduz a uma melhor capacidade 

resistente da estrutura para a direção Y e a configuração T_linear conduz a uma melhor capacidade 

resistente para a direção X. 

O deslocamento último do edifício foi determinado de acordo com o proposto nesta dissertação (ver 

secção 3.2.3), função dos dois critérios apresentados. Os resultados obtidos com o caso de estudo, 
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edifício com pisos elevados de madeira (flexíveis), permitem concluir que o método proposto no EC8-

3 para determinar o deslocamento último (correspondente, nesta dissertação ao Critério 1) não é 

adequado e pode não ser representativo do real comportamento global da estrutura. 

Através da análise ao nível de danos nos elementos estruturais do edifício observou-se que a imposição 

de assentamento na estrutura conduz a danos mais gravosos para um mesmo nível de dano global 

(DGi) quando comparados com a situação inicial, edifício sem assentamento. Para DG4 e DG5, 

observa-se uma distribuição de danos uniforme pelos lintéis das fachadas, para uma distribuição de 

forças laterais na direção X, e os danos concentrados nos nembos do primeiro piso das empenas, para 

uma distribuição de forças laterais na direção Y.  

A avaliação do desempenho do edifício foi realizada através da aplicação do método N2, tendo em 

conta dois processos. No primeiro processo, observou-se o rácio entre o deslocamento último da 

estrutura e o deslocamento objetivo do sismo. Utilizaram-se os valores de deslocamento último obtidos 

apenas através do EC8-3 (critério 1) e através do procedimento proposto. Verificou-se que utilizando 

apenas o preconizado no EC8-3 chega-se a resultados desadequados, onde as situações com 

assentamento conduzem a um melhor desempenho sísmico apesar de já se ter concluído que a sua 

capacidade resistente é inferior. Tendo em conta a obtenção do deslocamento último a partir de ambos 

os critérios, verificou-se que o edifício não cumpre a segurança para as diferentes situações analisadas 

e com todas as hipóteses admitidas neste estudo. No entanto, em relação às diferentes configurações 

de assentamento consideradas, verifica-se que na maioria das análises e como esperado, a 

configuração de assentamento transversal conduz a um desempenho sísmico superior na direção das 

fachadas enquanto que na direção das empenas, a configuração longitudinal leva a um melhor 

desempenho sísmico. Observou-se também que o sismo do tipo 1 é mais condicionante e exigente do 

que o sismo do tipo 2 para o edifício estudado. Com a análise de todos os resultados obtidos verificou-

se que, para todas as situações, o edifício atinge o dano final global DG5, correspondente a danos 

extremamente severos. No entanto, a situação correspondente ao assentamento longitudinal curvo é a 

mais gravosa, conduzindo a maiores danos uma vez que se atinge o nível final DG5 em ambas as 

direções. 

O segundo processo de verificação foi através do rácio entre a aceleração do solo máxima admissível 

para o deslocamento último da estrutura (𝑎𝑔, 𝑚𝑎𝑥) e a aceleração máxima de referência à superfície de 

um terreno do tipo A (𝑎𝑔𝑅). Uma vez que este método tem em consideração a força de cedência do 

sistema equivalente (𝐹𝑦
∗), a determinação do deslocamento último apenas a partir do critério 1 conduz 

a resultados semelhantes à aplicação de ambos os critérios. Os valores obtidos para este processo 

são superiores aos do processo anterior, mas, no entanto, não é verificada a segurança do edifício para 

o estado limite de danos severos. 

Por fim, através da comparação do comportamento do edifício sujeito a uma configuração longitudinal 

de assentamento com diferentes valores da distorção angular constatou-se que para uma distorção 

angular de 1/320, a capacidade resistente e o desempenho sísmico diminuem moderadamente para 

ambas as direções. Em relação à evolução do drift dos elementos, a distorção angular de 1/320 provoca 
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deformações superiores nos elementos durante a imposição de assentamento para a fachada principal 

e de tardoz não se verificando alterações para os elementos das empenas uma vez que os mesmos 

não são afetados pelo assentamento desta configuração. Em relação ao desempenho sísmico do 

edifício sujeito a uma distorção angular igual a 1/320, verificou-se uma diminuição do rácio (dDS/dt) e 

(ag,máx /agR) para ambas as direções quando comparado com a distorção angular igual a 1/510, 

salientando a diminuição da capacidade resistente sísmica do edifício com o aumento de 

assentamentos diferenciais. 

É importante salientar que durante a ocorrência de um sismo, a amplitude dos assentamentos 

identificados na Baixa Pombalina pode ser agravada devido às condições das fundações destes 

edifícios, condicionando ainda mais a capacidade resistente sísmica e o desempenho sísmico dos 

mesmos.  

 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Na sequência desta dissertação, identificam-se os seguintes desenvolvimentos futuros: 

- Validar as classificações propostas (Tabela 3.3 e Tabela 3.7) que relacionam os níveis de danos com 

dimensões para aberturas de fendas com resultados de outros modelos e de casos reais; 

- Levantamento dos danos nos edifícios da Baixa para estabelecer uma relação entre danos nos 

edifícios com o tipo de assentamento que estão a ser sujeitos; 

- Mitigar os problemas de convergência do TREMURI para o edifício em análise; 

- Propor soluções de reforço com vista a aumentar o desempenho sísmico do edifício;  

- Realizar, através de uma análise multicritério, um estudo mais detalhado à determinação do 

deslocamento último em estruturas com pisos de madeira (flexíveis) como o caso de estudo 

apresentado. 
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Anexo A - Planta da localização da instrumentação de 
medição utilizada 

 

 

Figura A.1 – Planta da localização da  instrumentação de medição utilizada: marcas de superfície (rosa); réguas de 

nivelamento (verde); piezómetros (azul) (com a indicação da marca M53)   
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Anexo B - Mapa de isolinhas do assentamento acumulado 
da Baixa Pombalina 

Figura B.1 – Mapa de isolinhas do assentamento acumulado da Baixa Pombalina (com a indicação da marca M53) 
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Anexo C - Comparação da evolução do drift dos elementos 
estruturais para as duas configurações de assentamento 

 

  

Figura C.1 - Evolução do drift dos lintéis da fachada principal para os dois perfis de assentamento longitudinal 

  

Figura C.2 - Evolução do drift dos nembos da fachada principal para os dois perfis de assentamento longitudinal 

  

Figura C.3 - Evolução do drift dos nembos das empenas para os dois perfis de assentamento longitudinal 
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Figura C.4 - Evolução do drift dos lintéis da fachada principal para os dois perfis de assentamento transversal 

  

Figura C.5 - Evolução do drift dos nembos da fachada principal para os dois perfis de assentamento transversal 

  

Figura C.6 - Evolução do drift dos lintéis da fachada de tardoz para os dois perfis de assentamento transversal 

  

Figura C.7 - Evolução do drift dos nembos da fachada de tardoz para os dois perfis de assentamento transversal 
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Anexo D - Evolução do drift dos elementos estruturais para 
as três situações estudadas 

 

Figura D.1 - Evolução do drift dos elementos da fachada principal para a situação inicial e para uma distribuição de forças 

laterais (X,T,-) 

 

Figura D.2 - Evolução do drift dos elementos da fachada de tardoz para a situação inicial e para uma distribuição de forças 

laterais (X,T,-) 

 

Figura D.3 - Evolução do drift dos nembos da fachada de tardoz para a situação inicial e para uma distribuição de forças 

laterais (X,T,-) 
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Figura D.4 - Evolução do drift dos elementos estruturais da fachada principal para a situação inicial e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,-) 

 

Figura D.5 - Evolução do drift dos elementos estruturais da fachada de tardoz para a situação inicial e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,-) 

 

Figura D.6 – Evolução do drift dos nembos das empenas para a situação inicial e para uma distribuição de forças laterais (Y,T,-

) 
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Figura D.7 - Evolução do drift dos nembos das empenas para a configuração L_curvo e para uma distribuição de forças laterais 

(X,T,-) 

 

Figura D.8 - Evolução do drift dos nembos das empenas para a configuração T_linear e para uma distribuição de forças laterais 

(X,T,-) 

 

Figura D.9 - Evolução do drift dos elementos da fachada principal para a configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,+) 
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Figura D.10 - Evolução do drift dos elementos da fachada de tardoz para a configuração T_linear e para uma distribuição de 

forças laterais (Y,T,+) 
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Anexo E - Valores do quociente dDS/dt e ag,máx/agR  

 

Tabela E.1 – Valores do quociente dDS/dt para o sismo 1 e 2 tendo em consideração o critério 1. 

Análise Configuração 𝒅𝒖 𝒅𝑫𝑺 
sismo 1 sismo 2 

𝒅𝒕 𝒅𝑫𝑺/𝒅𝒕  𝒅𝒕  𝒅𝑫𝑺/𝒅𝒕   

X,U,+ 

S. inicial 0,043 0,032 0,037 0,88 0,016 1,99 

L_curvo 0,056 0,042 0,041 1,02 0,021 1,94 

T_linear 0,051 0,038 0,038 0,97 0,019 2,03 

Y,T,+ 

S. inicial 0,013 0,009 0,038 0,25 0,016 0,58 

L_curvo 0,022 0,016 0,039 0,42 0,018 0,90 

T_linear 0,024 0,018 0,067 0,27 0,035 0,51 

 

Tabela E.2 – Valores do quociente dDS/dt para o sismo 1 e 2 tendo em consideração o critério 1 e 2. 

Análise Configuração 𝒅𝒖 𝒅𝑫𝑺 
sismo 1 sismo 2 

𝑑𝑡 𝑑𝐷𝑆/𝑑𝑡   𝑑𝑡  𝑑𝐷𝑆/𝑑𝑡   

X,U,+ 

S. inicial 0,043 0,032 0,037 0,88 0,016 1,99 

L_curvo 0,037 0,028 0,041 0,68 0,021 1,29 

T_linear 0,051 0,038 0,038 0,99 0,019 2,02 

Y,T,+ 

S. inicial 0,013 0,009 0,038 0,25 0,016 0,58 

L_curvo 0,022 0,016 0,039 0,42 0,018 0,90 

T_linear 0,013 0,010 0,067 0,15 0,035 0,28 

 

Tabela E.3 – Valores do quociente ag,máx/agR para o sismo 1 e 2 tendo em consideração o critério 1 

Análise Configuração 
sismo 1 sismo 2 

𝒂𝒈,𝑚á𝑥 𝒂𝒈,𝑚á𝑥/𝑎𝑔𝑅  𝒂𝒈,𝑚á𝑥  𝒂𝒈,𝑚á𝑥/𝑎𝑔𝑅 

X,U,+ 

S. inicial 1,34 1,19 2,85 1,99 

L_curvo 1,16 1,03 2,78 1,94 

T_linear 1,29 1,14 2,89 2,02 

Y,T,+ 

S. inicial 0,44 0,39 0,83 0,58 

L_curvo 0,59 0,52 1,30 0,91 

T_linear 0,30 0,27 0,73 0,51 

 

Tabela E.4 - Valores do quociente ag,máx/agR para o sismo 1 e 2 tendo em consideração o critério 1 e 2 

Análise Configuração 
sismo 1 sismo 2 

𝒂𝒈,𝒎á𝒙 𝒂𝒈,𝒎á𝒙/𝒂𝒈𝑹  𝒂𝒈,𝒎á𝒙  𝒂𝒈,𝒎á𝒙/𝒂𝒈𝑹 

X,U,+ 

S. inicial 1,34 1,19 2,85 1,99 

L_curvo 0,77 0,69 1,84 1,29 

T_linear 1,29 1,14 2,89 2,02 

Y,T,+ 

S. inicial 0,44 0,39 0,83 0,58 

L_curvo 0,59 0,52 1,30 0,91 

T_linear 0,17 0,15 0,40 0,28 
 


