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Resumo 

O presente estudo baseia-se na análise do comportamento sísmico de um edifício ‘’de placa’’.  

Começou-se por reconhecer a importância e contexto histórico do empreendimento. 

O caso de estudo localiza-se na Avenida António Augusto de Aguiar, evidenciando uma grande 

volumetria e opulência face à época. Representativo de uma elevada ostentação do Estado Novo, foi 

concebido em 1945, marcando a transição da construção em alvenaria tradicional para o início da 

utilização do betão armado como método construtivo.  

Destacam-se não só, os arquitetos de renome envolvidos, como Pardal Monteiro, Cassiano Branco, 

entre outros, bem como os Prémios Valmor e Municipal da Arquitetura atribuídos. 

Gradualmente acumulou-se um maior conhecimento relativo à estrutura, com a caraterização 

geométrica, a observação de danos e, a identificação e caraterização mecânica dos diversos materiais. 

Estes parâmetros obtiveram-se mediante a consulta de documentos específicos, aliada à realização de 

visitas ao local. Em termos de regulamentação, recorreu-se aos Eurocódigos e à norma italiana NTC 

2008. 

Validou-se o modelo numérico, através da calibração das variáveis, cujo conhecimento envolveu 

maiores incertezas. Modelaram-se três casos distintos, associados ao estudo do comportamento dos 

pisos e influência dos edifícios adjacentes.  

Avaliou-se a vulnerabilidade da estrutura, sujeita à combinação de ações estática e, dinâmica, mediante 

uma análise dinâmica linear, quantificando-se a resistência dos elementos de betão armado e das 

paredes de alvenaria. Por fim, analisaram-se os diagramas de tensões de determinados alinhamentos 

de paredes. 

Da análise de resultados, destacaram-se: diferenças entre os modelos numéricos, relativamente às 

caraterísticas modais, e a não verificação de segurança de certos elementos, que podem comprometer 

o desempenho da estrutura. 

Assim, sugerem-se, qualitativamente, eventuais reforços estruturais ajustados ao edifício em questão. 

 

Palavras-chave: 

Edifícios ‘’de placa’’; Estrutura mista (alvenaria-betão armado); Análise sísmica linear; Vulnerabilidade 

sísmica; Património  
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Abstract 

The main purpose of this study is to analyze the seismic behavior of a ‘’placa’’ building. 

An intervention methodology, begins with a value avaliation of the building by recognizing his historical 

background. 

The case study is located in Avenida António Augusto de Aguiar, revealing a great volumetry and 

opulence in relation to the period. Representative of a typical ostentation from Estado Novo, it was 

designed in 1945, pointing out the transition in terms of construction from traditional masonry to 

reinforced concrete. Concerning the block, stands out not only the famous architects involved, as Pardal 

Monteiro, Cassiano Branco, among others, as the given awards called Prémios Valmor e Municipal da 

Arquitetura. 

The increasing knowledge of the structure is described, as a geometric characterization, a damage 

observation, and identification and mechanical characterization of the different materials. These 

parameters were obtained from specific documents, complemented with visits to the local. In terms of 

regulation, it was used the Eurocode and the Italian regulation, NTC 2008. 

The validation of the numeric model was reinforced by the calibration of variables with greater 

uncertainties. Then, three different cases were modeled, due to the floor behavior and the influence of 

adjacent buildings. 

Afterwards, the vulnerability of the structure was evaluated, due to the combination of static and, 

dynamic loads, through a linear dynamic analysis. Therefore, it was quantified the resistance of the 

reinforced concrete elements and the masonry walls, complemented with the tension diagrams of certain 

alignments. 

Finally, there were find some divergences between the modal characteristics from the different models, 

and some elements that may compromise the building performance. Consequently, there are presented 

suggestions of structural rehabilitation solutions adjusted to the building. 

 

 

 

 

Keywords  

‘’Placa’’ buildings; Mixed structure (masonry-reinforced concrete); Linear seismic analysis; Seismic 

vulnerability; Heritage 
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1.Introdução 

  ENQUADRAMENTO   

Uma elevada percentagem do parque edificado em Portugal, foi construído em épocas em que o cálculo 

sísmico ainda não era contemplado. Embora esse facto não prejudique automaticamente a qualidade 

da construção, muitos casos apresentam níveis de risco elevados face à ação sísmica, destacando-se 

as zonas de maior risco sísmico do país. Agravando-se este problema com a falta de manutenção do 

parque construído, que, por consequência, leva ao desenvolvimento de patologias diversas ao longo 

do tempo (Costa, 2008). 

A preservação do património nacional e segurança da população constituem aspetos de enorme 

relevância numa sociedade e, como tal, através do conhecimento atual deve-se procurar colmatar os 

efeitos decorrentes do fenómeno sísmico, não só numa fase de conceção de uma estrutura, como 

também na manutenção das já existentes, garantindo um melhor desempenho sísmico. 

Por norma, é usual referir-se às catástrofes sísmicas como naturais, porém após a observação das 

consequências de sismos do passado pode-se concluir que as catástrofes sísmicas não são naturais, 

mas sim provocadas pelas construções edificadas pelo Homem (Delgado e Lopes, 2008). 

  OBJETIVOS 

No que concerne o contexto do fenómeno sísmico em Portugal, pretende-se estudar o comportamento 

sísmico de um edifício existente ‘’de placa’’ e refletir sobre a sua vulnerabilidade face a esta ação. 

Procura-se que a sequência dos vários capítulos constitua uma abordagem prática e elucidativa no que 

diz respeito à análise de edifícios existentes, respeitando e evidenciando a importância de cada fase.  

No decorrer das demais etapas, descrevem-se as adversidades e considerações, que levaram à 

obtenção do modelo numérico representativo do caso de estudo. 

Não só a percentagem deste tipo de edifícios é elevada no país, como também, a possibilidade das 

características variarem de caso para caso reforçam a importância do estudo do comportamento 

estrutural deste tipo de edifícios face às possíveis ações. Como tal, é objetivo contribuir com este estudo 

para um maior conhecimento relativo a esta temática. 

Pretende-se contabilizar os efeitos da ação sísmica na estrutura através de uma análise dinâmica 

linear, por forma a compreender a resposta da estrutura, revelando também as suas eventuais 

debilidades. 

Por fim, por forma a colmatar os danos a que a estrutura poderá estar sujeita, sugerem-se, 

qualitativamente, eventuais propostas de reforço estrutural.  
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Procura-se com o fim do estudo, fundamentar a qualidade da abordagem realizada, os resultados 

obtidos e os eventuais desenvolvimentos futuros relativamente a este caso de estudo. 

Posto isto, pretende-se que este estudo sirva de motivação à forma como o património do país deve 

ser abordado e que, essencialmente, pode e deve ser preservado.  

 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos e os anexos. De seguida, realiza-se uma breve 

descrição de cada capítulo pertencente a este trabalho.  

No presente capítulo realiza-se uma breve introdução ao tema e definem-se os objetivos propostos 

para o estudo em questão e a forma como este é estruturado. 

O segundo capítulo incide sobre o caso de estudo, iniciando-se com o seu enquadramento, a nível 

histórico, época na qual o edificado foi realizado e eventuais influências, bem como a nível 

arquitetónico, sua localização e regulamentação vigente. De seguida, procede-se à caraterização do 

edifício e das eventuais alterações funcionais e estruturais realizadas com o decorrer dos tempos. 

O terceiro capítulo baseia-se na modelação do caso de estudo, complementada pelas demais 

considerações. Primeiramente, expõe-se a razão pela qual a modelação é importante, advertindo-se 

para uma adequada reflexão aquando da análise de resultados. Seguidamente, indica-se o programa 

utilizado, e as demais variáveis necessárias à análise de um edifício. Assim como, o tipo de análise 

realizado, as propriedades mecânicas dos materiais presentes, os fatores que influenciam o nível de 

conhecimento relativo ao caso de estudo e como este tem influência na análise de resultados, a 

definição dos vários elementos estruturais, a definição da massa e das cargas presentes, a calibração 

do modelo, a definição da ação sísmica e das combinações de ações propostas, e, por fim, a 

representação dos modelos numéricos associados ao caso de estudo. 

No quarto capítulo apresentam-se os diversos modelos numéricos, cada qual com o seu objetivo 

específico. Numa primeira instância, apresenta-se a calibração das variáveis, que incidiu sobre o 

modelo representativo do quarteirão. De seguida, realizou-se uma caraterização modal de cada 

modelo, por forma a compreender as consequências das hipóteses consideradas. Após a descrição de 

cada modelo, prossegue-se à etapa de verificação de segurança, na qual se analisa em primeiro lugar 

a resistência dos elementos de betão armado, e de seguida, não só a resistência ao corte global da 

estrutura, como de um ponto de vista mais local, a quantificação da resistência ao corte das paredes 

de alvenaria. A etapa de análise dos resultados culmina na análise quantitativa dos diagramas de 

tensões de certos alinhamentos. Por fim, atingindo-se um maior grau de compreensão relativo ao 

comportamento da estrutura, sugerem-se, de forma qualitativa, eventuais soluções de reforço 

estrutural. 

No último capítulo procura-se essencialmente efetuar uma análise crítica ao trabalho desenvolvido e 

aos respetivos resultados, apresentando as principais dificuldades encontradas e limitações, e 

sugerindo potenciais desenvolvimentos futuros. 
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2. Caso de Estudo 

  ENQUADRAMENTO 

São vários os fatores que podem influenciar as caraterísticas de um edifício e a forma como esse se 

integra num dado local (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fatores que influenciam as caraterísticas de um edifício 

De seguida, realiza-se uma breve descrição dos fatores acima referidos e o modo como estes podem 

ter influenciado o caso de estudo. 

2.1.1 ÉPOCA 

Esta tipologia construtiva (edifícios ‘’de placa’’) teve a sua predominância em Portugal entre 1930 e 

1960, enquadrando-se numa altura em que vigorava um regime político autoritário, autocrata e 

corporativista do Estado, que se denominou por Estado Novo.  

Foi a partir de meados da década de 1930, que o regime político liderado por Oliveira Salazar deu início 

a uma política de obras públicas em larga escala (Ferro, 1934). 

Nesta época, a cultura era usada como um meio de propaganda, isto é, os movimentos culturais deviam 

ser orientados no sentido de glorificar o regime e o seu chefe, tendo como base os seus ideais 

(Fernandes, 2018). 

Por sua vez, o regime demonstrava ser muito conservador, tentando controlar o processo de 

modernização do País, ao conciliar as velhas tradições e os antigos valores. Salazar temia que este 

avanço pudesse afetar os valores religiosos, culturais e rurais da Nação (Fernandes, 2018). 

Este tipo de cultura, nacionalista e popular, pretendia ser simples, procurando distrair o povo, 

dificultando a sua reflexão naquilo que, segundo os membros do governo do Estado Novo, não era da 

sua competência (CITI, 2018). 

Tendo em consideração, a data de construção do edifício (1945), deduz-se que o caso de estudo possa, 

de algum modo, apresentar influências associadas à época em que se inseriu. 

2.1.2 ARQUITETURA 

O Estado Novo deixou marcas do regime e da estética do poder na arquitetura do país, em pontes, 

universidades, estádios e monumentos que guardam a memória da época da ditadura (SAPO, 2018). 
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É de notar, a tendência dos regimes totalitários tirarem partido da arquitetura para manifestar o seu 

poder e mostrar a superioridade do Estado através da construção de edifícios públicos grandiosos, 

dotados de uma estética de monumentalidade (Coelho, 2015). 

O modelo arquitetónico presente na altura, entre as décadas de 40 e 50 do século XX, praticado em 

edifícios públicos e privados, intitulou-se de Estilo Português Suave (Figura 2). Este estilo, originado 

por uma corrente de arquitetos, no início do século XX, pretendia caraterizar-se por uma arquitetura 

genuinamente portuguesa (Fernandes,2018). 

Figura 2 - Edifício exemplar do Estilo Português Suave 

Revelando-se este estilo, tradicionalista e nacionalista, como uma marca do estado ditatorial imposta 

pela linguagem arquitetónica (Coelho, 2015). 

Nos primórdios da política das obras públicas proposta pelo regime, prevalecia um estilo modernista 

com elementos monumentais da art déco, exemplos disso são o Instituto Superior Técnico, Instituto 

Nacional de Estatística e o Liceu Nacional de Beja (Fernandes, 2018). 

Posteriormente, sucedida a Exposição do Mundo Português em 1940, contando com José Cottinelli 

Telmo, como arquiteto chefe, começou-se por privilegiar o estilo nacionalista nas construções públicas 

vindouras (Fernandes, 2018). 

Por sua vez, não foi exclusivamente no setor público que este estilo se impôs, mas também no setor 

privado. Vários são os edifícios deste meio que apresentam este tipo de arquitetura, desde casas 

unifamiliares a prédios de apartamentos, como edifícios de escritórios, comércio e de indústria (Coelho, 

2015). 

No entanto, este estilo veio a ser duramente criticado por arquitetos, acusado de ser desprovido de 

imaginação e de possuir um tom provinciano.  

Por fim, foi no I Congresso Nacional de Arquitetura em 1948, que o estilo sofreu um grande golpe, 

sendo afastado gradualmente das construções públicas e particulares. Desta forma, a partir de meados 

da década de 1950, a arquitetura modernista voltou a ser privilegiada nas obras de cariz público 

promovidas pelo Estado (Ucha, 2015). 

Este estilo constituiu uma mudança de paradigma na construção civil nacional. A título de exemplo, 

começou-se por conjugar as mais recentes inovações técnicas internacionais com as caraterísticas 

tradicionalistas e conservadoras da época. Não só, a introdução das mais recentes técnicas da 

engenharia, como a introdução do betão armado (como material estrutural) e o sistema laje-viga-pilar, 

vieram a revolucionar o modo de construir, mas também a forma como a construção seria concebida. 
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Isto é, desde então, os edifícios comuns seriam atribuídos a técnicos especializados, inviabilizando o 

desenho e conceção por mestres-de-obras, não especializados (Ucha, 2015). 

O governo português, conservador e puritano, disfarçava a técnica moderna através de elementos 

ornamentais clássicos, numa tentativa de dificultar culturalmente o progressismo internacional. O 

modernismo não era todo tão bem aceite como no resto da Europa, que se encontrava, por sua vez 

mais focada no futuro e modernidade (Ucha, 2015). 

A arquitetura tradicional das várias regiões portuguesas do século XVII e XVIII manifestou-se como 

uma grande influência nos tipos de elementos ornamentais aplicados. Os elementos decorativos típicos 

eram socos, pedra rusticada, cunhais e guarnições de vãos em cantaria, coberturas de águas inclinadas 

com beirais e telha vermelha, colunatas, falsas cornijas, pináculos, pilastras em varandins. As colunatas 

foram principalmente aplicadas em edifícios com funções administrativas e judiciais, impondo um 

espaço de entrada bastante austero e forte, devido à sua verticalidade e repetição ao longo da fachada 

(Ucha, 2015). 

Foram assim realizados edifícios dotados de um grande despojamento formal, e uma estética muito 

linear e volumétrica (Ucha, 2015). 

A seguinte descrição sintetiza as caraterísticas da fachada típica (Figura 3): ‘’O estilo nacionalista do 

regime representativo deste conjunto de prédios evidencia-se pela grande fachada com uma frente 

seguida, uniforme e geométrica, a duas cores, que conjuga uma racionalidade e monumentalidade 

modernas, por um lado, e uma arquitetura tradicional, por outro, conferindo-lhe um aspeto sólido e, até, 

algo monótono’’ (CML, 2018). 

 

Figura 3 - Exemplo de uma fachada típica 

Devido ao considerável crescimento anual da população lisboeta, a habitação na capital constituiu um 

dos maiores desafios a resolver pelo regime Salazarista. Como tal, decidiu-se construir diversas 

categorias de habitação (Figura 4), em vários locais (Coelho, 2015). 

 

Figura 4 - Categorias de habitação 
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Das três categorias, é dado maior ênfase à de prédios de rendimento, categoria na qual o caso de 

estudo se insere. Estes prédios são caraterizados por possuírem volumes simétricos com fachadas 

lisas, conjugadas por materiais tradicionais pouco salientes. Como já foi referido anteriormente, 

evidenciam-se pormenores típicos como, os embasamentos em pedra, janelas enquadradas de peito, 

vãos de sacada com varanda em ferro forjado decorativo, coberturas telhadas e colunatas de pedra na 

fachada (Ucha, 2015). 

Contemporaneamente, surgiram edifícios idênticos porém, mais progressistas na tecnologia praticada 

(betão armado, sistema laje-viga-pilar), conservando a tradicional expressão arquitetónica (Ucha, 

2015). 

O edifício sujeito a análise foi projetado pelo arquiteto Cassiano Branco e pelo engenheiro Manuel 

Gomes, integrado num conjunto urbano com caraterísticas semelhantes, paradigmático da arquitetura 

e do urbanismo de cariz nacionalista praticados na altura.  

Cassiano Branco (Figura 5) destacou-se como um dos mais importantes arquitetos da primeira metade 

do século XX em Portugal. No contexto da arquitetura nacional, mostrou-se capaz de virar a página 

das tradições rudimentares e arcaicas para uma atualidade moderna e vanguardista (Ucha, 2015). 

 

Figura 5 - Arquiteto Cassiano Branco 

Fez parte de um grupo notável de arquitetos como: Pardal Monteiro, Cottinelli Telmo, Carlos Ramos, 

Cristino da Silva, Jorge Segurado, entre outros, protagonistas da transição modernista da arquitetura 

portuguesa (Ucha, 2015).  

Ao longo da sua carreira profissional demonstrou possuir um caráter multifacetado, de exigência e de 

visão, traduzido nas obras de referência da primeira modernidade nacional de grande escala urbana 

realizadas, incluídas no património arquitetónico da cidade e do país. O seu histórico de projetos é 

substancialmente diverso (Figura 6), sendo composto desde edifícios de habitação/escritórios, 

monumentos, hóteis, coliseus, a cinemas (Ucha, 2015). 

 

Figura 6 - Exemplos de obras projetadas pelo arquiteto Cassiano Branco 

Deste modo, o destaque arquitetónico atribuído a este conjunto urbano, pode ser facilmente justificável 

não só pelos arquitetos de renome envolvidos, bem como pelos Prémios Valmor e Municipal de 

Arquitetura atribuídos. 
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‘’Desde há mais de cem anos que o Prémio Valmor, mais tarde fundido com o Prémio Municipal de 

Arquitetura, vem distinguindo os melhores exemplares da arquitetura da cidade de Lisboa, e desta 

forma, também inúmeros arquitetos que vieram a ficar na história da arquitetura do nosso país. Este 

prémio, cuja reputação vai além da capital, tornou-se muito justamente um símbolo maior da 

competência nesta disciplina e um estímulo para todos os arquitetos que se dedicam à conceção e 

construção da cidade’’ (Trienal de Arquitetura de Lisboa, 2018). 

Este prémio de arquitetura é um dos mais prestigiados em Portugal, atribuído com base numa certa 

qualidade arquitetónica, distinguindo-se pelos bons e maus exemplos, influenciados pelos gostos 

dominantes das diferentes épocas. Com o decorrer dos tempos, adaptou-se a mudanças, a nível de 

mentalidade, quer nas diversas práticas arquitetónicas, quer ainda a nível de regulamento (CML, 2018). 

2.1.3 REGULAMENTOS 

A regulamentação, por sua vez, equipara-se a uma linha orientadora sob a qual os vários intervenientes 

no processo de conceção e construção se devem guiar, respeitando as várias disposições presentes. 

O início do designado período de transição deveu-se em grande parte à implementação do 

Regulamento Geral da Construção Urbana (RGCU) pela Câmara de Lisboa em 1930. Este regulamento 

apresentou a particularidade de, por um lado desincentivar, por decreto, as práticas construtivas típicas 

dos edifícios ‘’Gaioleiros’’ e, por outro, influenciar de forma decisiva a construção de edifícios ‘’de placa’’ 

(Ferrito, 2014). 

Assim sendo, constatou-se uma introdução gradual dos elementos de betão armado na construção, 

atribuindo-se, inicialmente, a zonas particulares, tais como consolas e elementos salientes, e 

pavimentos de zonas húmidas, como cozinhas e casas de banho (Appleton, 2008). 

Após publicada a 3ª edição do Regulamento Geral da Construção Urbana, em 1936, denotou-se um 

elevado progresso na qualidade das construções realizadas, muito distante relativamente à presente 

na tipologia anterior ‘’Gaioleiro’’, o que consequentemente induziu uma redução do número de vistorias 

de edifícios que ameaçavam ruir. Este regulamento teve como principal objetivo capacitar os novos 

edifícios de uma maior resistência e segurança (Ferrito, 2014). 

Porém, foi apenas anos mais tarde, em 1958, que se publicou o primeiro regulamento moderno, 

Regulamento de Segurança das Construções Contra os Sismos (RSCCS), em Portugal, caraterizado 

pela filosofia de projeto sismo-resistente das construções (Delgado e Lopes, 2008). 

Aliado a este facto evidencia-se a não contemplação da ação sísmica no projeto do caso de estudo. 

2.1.4 LOCALIZAÇÃO 

Dadas as semelhanças deste conjunto urbano escolheu-se um dos edifícios dos quarteirões localizados 

entre a Avenida António Augusto de Aguiar e a Avenida Sidónio Pais, pertencentes à freguesia das 

Avenidas Novas, em Lisboa (Figura 7). 
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Figura 7 - Localização do caso de estudo 

Esta é uma zona consolidada por edifícios de utilização coletiva mista, numa das mais movimentadas 

artérias da cidade onde se pode encontrar todo o tipo de serviços, comércio, habitação e espaços 

verdes. É servida de bons acessos rodoviários bem como de transportes públicos, sendo um local 

bastante movimentado, quer pelo trânsito automóvel, quer pelos peões. 

Na Figura seguinte verifica-se o declive da Avenida e o desalinhamento relativo entre edifícios 

adjacentes. 

 

Figura 8 - Avenida António Augusto de Aguiar 

O plano de crescimento de Lisboa para norte, iniciou-se da seguinte forma: primeiro a Avenida das 

Picoas ao Campo Grande, da autoria do Engenheiro Ressano Garcia, foi aprovada em 1888 e 

posteriormente, deu-se início às terraplenagens nas ruas Fontes Pereira de Melo e António Augusto de 

Aguiar por volta de 1897. Em 1901, a canalização de água para esta zona da cidade encontrava-se 

concluída e considerou-se que as artérias já podiam ser abertas.  

As avenidas envolventes deste conjunto urbano são integrantes das Avenidas Novas, designação dada 

devido ao desenvolvimento urbano responsável pelo avanço da cidade de Lisboa para norte, nos finais 

do século XIX e primeira metade do século XX. Consequentemente, surgiram novos bairros compostos 

por moradias unifamiliares e imóveis de rendimento, ocupados por uma classe média, média-alta e alta 

em expansão (CML, 2018.a). 

 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO  

Como já foi referido anteriormente, o edifício em causa (de ‘’placa’’) foi construído em 1945, assente 

em normas regulamentares (RGCU), por decreto.  

Na Figura seguinte apresenta-se a fachada principal do edifício em estudo. 
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Figura 9 - Fachada do edifício em análise 

As caraterísticas estruturais e construtivas do edificado em questão, foram obtidas consultando os 

adequados documentos disponíveis no Arquivo Municipal de Lisboa, tais como, a memória descritiva e 

justificativa, cálculos justificativos, plantas, cortes, alçados e eventuais projetos de alterações (maior 

detalhe no Anexo 1).  

Da análise do edifício em questão e de acordo com estudos relacionados com esta tipologia construtiva, 

apresentam-se as diversas caraterísticas que o definem. 

Segundo um estudo relacionado com edifícios de placa realizado por Lamego e Lourenço (2012):‘’A 

caraterística fundamental e que define um edifício como sendo de ‘’placa’’ é o facto de este possuir 

lajes em betão que descarregam diretamente em paredes’’. 

Além disto, apresenta uma condição híbrida de construção, na qual tanto o material betão armado como 

a alvenaria (de pedra, tijolo) possuem um papel ativo na resistência da estrutura. 

Embora esta tipologia tenha persistido num curto período de tempo, entre 1930 e 1960, foram 

concebidos vários edifícios com diferentes tipos de sistemas construtivos globais.  

Nesta altura, construíram-se edifícios dos mais variados portes, desde pequeno (um ou dois pisos 

elevados), a médio (3 a 5 pisos elevados) e grande porte (6 ou mais pisos) (Lamego e Lourenço, 2012). 

A tipologia ‘’Rabo-de-Bacalhau’’ divide-se em diferentes tipos de habitação (Figura 10), que se definem 

em função de certos fatores: como o comprimento da fachada principal, a profundidade do corpo 

saliente, o uso funcional respetivo, o tipo e número de acessos verticais no edifício, o estabelecimento 

da circulação e o número e tipo de quartos (Eloy, 2012). 

 

Figura 10 – Tipos de habitação associados à tipologia ‘’Rabo-de-Bacalhau’’ (Eloy, 2012) 

Este caso concreto insere-se na categoria de edifício de grande porte, devido ao número de pisos que 

possui (6 pisos), como se pode verificar na Figura 9. Tendo em conta o formato em planta do edifício 

(Figura 11) pode-se afirmar que este corresponde ao tipo de habitação A (Figura 10). 

Tomou-se como eixo x a direção paralela à fachada principal, e eixo y a direção transversal. 
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Figura 11 – Identificação em planta dos corpos da estrutura 

A designação ‘’Rabo-de-Bacalhau’’ é uma característica de certos edifícios pertencentes a esta 

tipologia ‘’de placa’’, que se define pela saliência de forma retangular na fachada de tardoz do edifício. 

Por norma, é nesta saliência, que se localizavam as áreas de serviço (cozinha, casa de banho e 

despensa) e uma segunda escada (de serviço), situando-se no corpo principal do edifício as restantes 

divisões.  

Ou seja, como se pode constatar houve uma tendência para a segregação dos espaços, 

especificamente de serviço e habitação, que de certa forma funcionavam como espaços 

independentes, porém interligados pelas eventuais necessidades de quem lá habitava.  

Em vários edifícios pertencentes a esta tipologia foram criados espaços amplos, com grandes vãos, no 

rés-do-chão, com o propósito de albergar espaços comerciais, como lojas, que por sua vez eram 

sustentados por um sistema porticado de vigas e pilares, o que também se veio a verificar no caso de 

estudo (Figura 12). 

 

Figura 12 - Planta do rés-do-chão 

Como tal, este piso requer um pé-direito superior ao dos restantes pisos (Tabela 1). 

Tabela 1 - Pé-direito dos andares 

Localização Pé-direito [m] 

Rés-do-chão 3,70 

Restantes andares 3,25 

 

A transição existente entre o piso térreo e os restantes andares representa não só uma mudança a 

nível funcional, mas também a nível estrutural. Isto é, no seu interior, enquanto o piso térreo é 

constituído por um sistema porticado (ver Figura A1.1), de pilares e vigas, os restantes andares são 
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compostos maioritariamente no seu interior por paredes de alvenaria, apresentando um número muito 

reduzido de vigas colocadas em lugares estratégicos, de onde ‘’nascem’’ paredes nos pisos superiores. 

Reforçando esta ideia, deve referir-se que os elementos de betão armado (vigas e pilares) encontram-

se sobretudo ao nível do rés-do-chão. 

Nesta tipologia denotou-se ser comum a aplicação de vários tipos de materiais distintos nos vários 

elementos construtivos (Figura 13). 

 

Figura 13 - Tipo de materiais presentes e respetiva localização 

Com o decorrer dos tempos e mediante o porte dos edifícios, denotou-se uma maior aplicação dos 

elementos em betão armado em diversas zonas da estrutura. 

Segundo Lamego e Lourenço (2012): ‘’O tipo de elementos existentes em betão armado, bem como a 

sua localização no edifício, variam consoante o número de pisos construídos, ou seja, dependente do 

tipo de porte do edifício’’. 

Seguidamente, com base na composição e distribuição, tanto em altura como em planta, descrevem-

se os elementos estruturais e não estruturais. 

2.2.1 FUNDAÇÕES 

Previamente à descrição do tipo de fundações presente, deve-se definir o tipo de terreno no qual o 

edifício foi implantado. Segundo a memória descritiva, mais especificamente das folhas de fiscalização 

(ver Figura A1.7) o tipo de terreno é descrito como argiloso muito compacto, diagnosticado como 

suficientemente resistente. Tendo em conta a descrição qualitativa do terreno, atribuiu-se uma 

classificação do terreno de tipo B. Os parâmetros apresentados na Tabela seguinte, são 

representativos das propriedades médias para um terreno deste género apresentado no Eurocódigo 8. 

Tabela 2 - Definição do terreno e das respetivas caraterísticas  

Tipo de Terreno Descrição 
Parâmetros 

𝛎𝐬,𝟑𝟎[𝐦 𝐬⁄ ] 𝐂𝐮 [𝐤𝐏𝐚] 𝐍𝐒𝐏𝐓 [pancadas/30cm] 

B Argiloso Muito Compacto 360-800 >250 600000 

 

Da análise da memória descritiva e da planta de fundações, ressaltam à vista dois tipos de fundações 

presentes.  

Por um lado, realizaram-se sapatas isoladas em betão armado (Figura 14), que constituíram uma 

novidade representativa da época, localizadas na base dos pilares. Estas sapatas possuem um formato 

retangular e  armaduras próximas da face inferior, distribuídas de igual forma, em ambas as direções. 
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Figura 14 - Identificação das sapatas em betão armado 

Por outro lado, realizaram-se sapatas contínuas, em alvenaria de pedra, representando o 

prolongamento das paredes ao solo, com uma constituição análoga, porém com larguras superiores, 

que no caso das paredes se designam como espessura. 

O aumento desta dimensão deve-se à transição entre a parede de alvenaria e o solo, que constitui um 

elemento menos resistente, necessitando de uma  área superior para resistir à compressão em causa 

(Pomba, 2007). 

A altura destas sapatas é de 1m e a largura varia mediante a localização e as paredes que suportam 

(Tabela 3). 

Tabela 3 - Largura das sapatas contínuas em função da respetiva localização 

Localização Largura [m] 

Fachada Principal 1,20 

Fachada de Tardoz 0,70 

Empenas  0,80 

Corpo Saliente  0,80 

Frontais 0,70 

 

2.2.2 LAJES 

Os edifícios ‘’de placa’’ destacaram-se substancialmente pela inovação realizada à época, com a 

substituição dos pavimentos de madeira, típicos nas tipologias anteriores, pelas lajes em betão armado 

(Monteiro e Bento, 2012.b). 

De seguida, apresenta-se a espessura das lajes em função da sua localização (Tabela 4).  

Tabela 4 - Espessura das lajes 

Lajes Espessura [m] 

Interiores 0,10 

Varanda 
0,14 

Marquise 
 

Como é natural atualmente as exigências relativas às espessuras das lajes são mais elevadas: ‘’No 

que se refere a lajes maciças, em geral, a espessura varia entre 0,12m e 0,30m, dependendo do vão 

em questão. O valor inferior é, em geral, desaconselhável, até porque com as exigências atuais de 

recobrimento a sua eficiência à flexão é muito reduzida, como se compreende’’ (Appleton et al., 2013). 

Como se pode constatar, as espessuras das lajes deste edifício apresentam valores muito reduzidos, 

face às exigências atuais, o que pode resultar em problemas de deformabilidade excessiva. Além disto, 
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podem ocorrer patologias relacionadas com a corrosão das armaduras e carbonatação do betão 

(Simões et al., 2012). 

Enquanto nos edifícios antigos de alvenaria as cargas gravíticas dependiam essencialmente das 

paredes, neste tipo de edifícios, o peso próprio das lajes torna-se na carga com maior relevância para 

a estrutura, influenciando o seu comportamento face às ações horizontais (Simões et al., 2012). 

As lajes, dependendo da sua localização tanto podem descarregar nas paredes, como nos elementos 

de betão armado. O encaminhamento natural das cargas deste edifício é, por conseguinte, prosseguido 

da seguinte maneira: as cargas seguem o seu curso normal laje-parede nos pisos superiores, até que 

atingindo a transição do primeiro piso para o rés-do-chão todas as cargas acumuladas descarregam 

nas vigas, que, por sua vez, descarregam nos pilares e, por fim, nas fundações e no solo (Figura 15). 

 

Figura 15 - Encaminhamento natural das cargas  

Nestes edifícios, é comum ocorrerem estas transições bruscas de rigidez, tanto a nível de sistema 

construtivo, como dos materiais estruturais aplicados, ao nível do rés-do-chão o que conduz a uma 

enorme debilidade desta tipologia construtiva (Appleton, 2008). 

Na Figura seguinte apresentam-se os elementos estruturais da estrutura no corpo principal, no qual os 

elementos ‘’a cheio’’ representam a localização do material betão armado. O desenho encontra-se 

simplificado, devido à simetria segundo a direção y, isto é, esta simplificação associa-se à 

representação do rés-do-chão no lado esquerdo da planta, enquanto, no lado direito se representam 

os restantes pisos. 

 

Figura 16 - Disposição dos elementos estruturais em planta (maior detalhe no Anexo 1) 

As lajes eram armadas em ambas as direções, porém com uma reduzida quantidade de armadura. 

Além disto, dispunham-se as armaduras segundo uma maneira particular (Figura 17). 
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Figura 17 - Pormenorização de armaduras das lajes (maior detalhe no Anexo 1) 

A armadura longitudinal inferior, associada aos momentos positivos, tanto apresenta varões que são 

dispostos de uma extremidade à outra, como pode ou não apresentar dispensas de varões. Observa-

se uma prática comum que se carateriza pela dispensa das armaduras inferiores a 45º, que por sua 

vez se intersetam com as armaduras superiores, contribuindo também para a resistência ao corte da 

laje.  

A armadura longitudinal superior, associada aos momentos negativos, não é prolongada de uma 

extremidade à outra, sendo colocada apenas na zona de influência dos momentos negativos atuantes. 

Em determinados locais, efetuaram-se reforços de armadura na laje, com base nas exigências impostas 

pelas cargas verticais. 

A laje é contínua, não apresentando interrupções entre compartimentos. Como tal, deduz-se que as 

paredes encontram-se simplesmente apoiadas nas lajes. Relativamente à pormenorização das 

armaduras, constatam-se deficientes amarrações nas extremidades. 

Na Figura seguinte apresenta-se um desenho pormenor, no qual consta um corte da fachada principal.  

 

Figura 18 - Pormenor da ligação da laje à fachada principal (maior detalhe no Anexo 1) 

Da análise do desenho pormenor (Figura 18), denota-se que a laje de betão apresenta uma entrega 

considerável na fachada principal. Ou seja, indicia a ausência de continuidade das paredes da fachada 

principal entre pisos. Este aspeto constitui uma vulnerabilidade, que se manifesta no momento em que 

as tensões de tração, decorrentes dos momentos fletores fora do plano, originados pela ação sísmica, 

superem as tensões de compressão presentes. Este fenómeno originará fendilhações, que por sua vez, 

danificará e poderá colocar em causa a ligação das paredes à estrutura. 

2.2.3 VIGAS E PILARES  

A aplicação do betão armado não se restringiu exclusivamente às lajes, mas também incluiu as vigas 

e os pilares. 

Estes elementos estruturais encontram-se predominantemente no piso térreo, criando o tal sistema 

porticado capaz de cumprir as exigências típicas de espaços amplos e com grandes vãos (ver Figura 

A1.1). De forma muito pontual, surgem vigas e pilares de reduzidas dimensões nos restantes pisos. 
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Além dos elementos atrás indicados, o projeto faz também referência a outros elementos, como as 

vergas, que se localizam na fachada principal entre as prumadas dos pilares das portas das lojas, em 

todos os andares, e na fachada de tardoz, apenas no rés-do-chão.  

Os cálculos justificativos e os desenhos de pormenorização revelaram-se muito úteis, pois permitiram 

obter uma melhor interpretação e conhecimento dos pormenores e práticas construtivas correntes. Uma 

vez mais, verificam-se dispensas de armaduras longitudinais a 45º. Novamente, destacam-se os 

idênticos problemas de pormenorização existentes nas lajes, como a não dobragem dos varões nas 

extremidades, uma prática que resulta numa má amarração das armaduras. 

Relativamente aos estribos, denota-se um especial cuidado, não usual na maioria dos edifícios 

construídos na altura, em colocar os estribos ao longo do comprimento da viga com um espaçamento 

variável. Naturalmente com espaçamentos menores junto aos apoios, devido à maior exigência relativa 

ao esforço transverso (Figura 19). 

 

Figura 19 - Desenho de pormenorização de uma viga  

No que diz respeito às secções das vigas interiores e da fachada de tardoz, pode-se aferir que possuem 

na sua maioria dimensões adequadas, o que contribui significativamente para uma boa resistência à 

flexão (Tabela 5).  

Para identificar a localização dos diversos elementos de betão armado, consultar Anexo 1. 

Tabela 5 - Secções de determinadas vigas localizadas no tecto do rés-do-chão 

Direção Designação b [m] h [m] 

 X 

23-24 0,60 1,20 

29-30 0,30 0,80 

31-32 0,50 0,80 

7-8 0,40 0,80 

I-J 0,50 1,00 

E-F 0,40 1,00 

1-2 0,12 0,40 

 

As secções das vigas pertencentes à fachada principal diminuem gradualmente em altura (Tabela 6), 

devido às menores exigências impostas pelas cargas nos pisos superiores.  

Tabela 6 - Secções das vigas presentes na fachada principal (fx) e de tardoz (tx) 

Direção Designação b [m] h [m] 

X 

fx1 1,00 0,60 

fx2 0,90 0,50 

fx3 0,80 0,40 

fx4 0,70 0,40 

fx5 0,60 0,40 

fx6 0,50 0,40 

fx7 0,40 0,40 

tx 0,60 1,40 
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Nas vigas pertencentes à fachada principal, verificou-se que a dimensão maior das secções era a 

largura, em detrimento da altura, provavelmente esta particularidade teve como fundamento eventuais 

condicionamentos arquitetónicos (Tabela 6).  

Tal como as vigas, os pilares predominam no rés-do-chão, localizando-se primordialmente na periferia, 

adaptando-se aos requisitos dos espaços a que são destinados. Além destes, existe exclusivamente 

um pilar interior de reduzidas dimensões que se repete em todos os pisos acompanhado de uma viga, 

para melhor compreensão desta descrição, ver Figura 16. As suas dimensões variam em função da 

localização e a respetiva exigência face às cargas verticais (Tabela 7). 

Tabela 7 - Secções dos pilares  

Designação b [m] h [m] 

P1 (12) 0,70 1,00 

P2 (33) 0,80 0,60 

P3 (23) 1,10 0,60 

P4 (10) 0,23 0,50 

P5 (24) 0,30 0,60 

P6 (9) 0,12 0,12 
 

Segundo um estudo do comportamento sísmico de edifícios ‘’de placa’’ realizado por Lamego e 

Lourenço (2012) refere-se que:‘’Por norma, a armadura longitudinal, tem pelo menos a área mínima 

necessária, no entanto encontra-se por vezes mal distribuída, com a quase totalidade dos varões 

colocados nos cantos dos pilares’’. 

Constata-se que no caso dos pilares as armaduras de esforço transverso (cintas) não apresentam um 

espaçamento variável, mas sim constante e por vezes demasiado elevado (Figura 20). 

Novamente de acordo com o estudo de Lamego e Lourenço (2012), verifica-se uma cintagem dos 

varões verticais dos pilares muitas vezes insuficiente. 

Por norma, nos pórticos em betão armado eram concebidos esquadros nas vigas sobre os apoios em 

pilares (secção variável), com o propósito de reforçar essa zona crítica face aos momentos negativos 

atuantes (Appleton, 2008). 

Na Figura seguinte, encontra-se representado o pórtico típico existente no rés-do-chão, no qual se pode 

interpretar a forma como as ligações pilar-viga e pilar-fundação eram executadas. 

 

Figura 20 - Pórtico em betão armado da estrutura (maior detalhe no Anexo 1) 

Segundo (Lamego e Lourenço, 2012): ‘’A ligação das vigas ao pilar é um ponto fraco, pois a amarração 

ao mesmo é reduzida e, nalguns casos, praticamente inexistente’’.  
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Decorrente da falta de informação na memória de cálculo, mas tendo em conta o que era a prática 

corrente à época considerou-se o betão C16/20 e o aço, em varão liso, correspondente à classe A235. 

O betão aplicado na época, não só detinha uma resistência precária, como também era pouco 

compacto (Simões et al., 2012). 

O facto dos varões serem lisos, pressupõe à partida um mau comportamento das vigas e pilares face 

à solicitação de ações cíclicas, como é o caso da ação sísmica (Lamego e Lourenço, 2012). 

A estrutura foi dimensionada tirando partido de uma grande variedade de armaduras, as quais tinham 

a particularidade de serem referenciadas em polegadas nos desenhos de projeto. O uso de 

determinadas armaduras presentes na altura, hoje em dia seriam inviáveis devido aos requisitos 

mínimos relativos aos diâmetros de varões e nervuras. 

Tabela 8 - Conjunto de armaduras aplicadas 

Polegadas Φ [mm] 

3/16’’ 4,76 

1/4’’ 6,35 

5/16’’ 7,94 

3/8’’ 9,53 

1/2'’ 12,70 

5/8’’ 15,88 

3/4'’ 19,05 

7/8’’ 22,23 

1’’ 25,40 

 

Todos os restantes vãos, de portas e janelas, levam vergas de betão armado com uma altura de 30cm, 

apresentando só por carga o peso próprio, o da alvenaria até ao piso imediato e o respetivo piso. 

Decorrente do período de transição, ainda não se contemplavam determinados requisitos específicos 

que contribuissem para a dutilidade global do sistema, como por exemplo as quantidades de armaduras 

mínimas e respetiva pormenorização (Simões et al., 2012). 

2.2.4 PAREDES  

Como se pode apreender na Figura 21 e na Tabela 9, o edifício apresenta uma grande diversidade de 

paredes, que variam tanto em planta, como em altura, em função do material constituinte e da 

localização. 

De igual forma no estudo realizado por Lamego e Lourenço (2012), também se verificou esta 

caraterística: ‘’É vulgar encontrar dois ou três tipos de materiais distintos para a construção das paredes 

de um mesmo edifício’’. 
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Figura 21 - Identificação dos vários tipos de paredes presentes na estrutura  

A Tabela seguinte sintetiza a descrição das paredes acima identificadas. 

Tabela 9 - Descrição das paredes da estrutura 

Identificação Localização Tipo 
Variação de 

espessura em altura 

Preto Fachada Principal Alvenaria de Pedra Sim 

Cinzento escuro Empenas Betão Armado Sim 

Cinzento claro Fachada de Tardoz Betão Armado Sim 

Azul Corpo Saliente 
Betão Armado + Alvenaria de 

Tijolo Maciço 
Sim 

Laranja Paredes Interiores Alvenaria de Tijolo Maciço-Furado Sim 

Vermelho Paredes Interiores Alvenaria de Tijolo Maciço Não 

Castanho Frontais Alvenaria de Tijolo Maciço-Furado Sim 

Verde claro Caixa de Escadas Alvenaria de Tijolo Maciço Não 

Verde escuro Paredes Interiores Alvenaria de Tijolo Maciço-Furado Sim 

 

Por conseguinte, procede-se a uma caraterização dos diferentes tipos de paredes existentes. 

2.2.4.1 Fachada Principal 

A parede da fachada principal é constituída por alvenaria de pedra rija com argamassa de cimento, a 

qual apresenta uma redução gradual da sua espessura em altura (Tabela 10), efetuando-se a transição 

entre espessuras diferentes ao nível dos pavimentos. 

Esta fachada (Figura 22) possui outros elementos estruturais, como as vigas, que se localizam entre 

as prumadas das lojas e se repetem em altura com secções progressivamente menores, e os lintéis de 

betão armado, que por sua vez, são alocados aos restantes vãos das várias aberturas. 

 

Figura 22 - Identificação dos elementos presentes na fachada principal 

Na zona inferior das aberturas localizam-se elementos com espessuras mais reduzidas, denominados 

de panos de peito de alvenaria, que servem de muro de apoio às janelas. 
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Tabela 10 - Espessura das paredes da fachada principal 

Localização Espessura [m] 

Rés-do-chão 1,00 

1ºAndar 0,90 

2ºAndar 0,80 

3ºAndar 0,70 

4ºAndar 0,60 

5ºAndar 0,50 

6ºAndar 0,40 

 

2.2.4.2 Fachada de Tardoz 

Relativamente à fachada de tardoz, observou-se, como esperado, uma apresentação não tão 

monumental, desprovida dos materiais de revestimento aplicados na fachada principal (Figura 23). No 

interior do quarteirão existe uma rua interior, destinada principalmente ao pessoal dos serviços, daí a 

despreocupação e ausência de rigor e qualidade nos materiais presentes. 

 

Figura 23 - Identificação dos elementos presentes na fachada de tardoz 

Além disto, consultando o cálculo justificativo e desenhos do edifício, denota-se uma conceção diferente 

comparativamente à da fachada principal, que se traduz no uso exclusivo de uma viga ao nível do rés-

do-chão e no uso de betão armado nas paredes. Porém, prevalecem novamente os peitos de alvenaria, 

com espessuras mais reduzidas, a servir de apoio às aberturas. 

De referir, a ausência de informação nos documentos específicos do edifício, relativa às quantidades 

de armaduras presentes nestas paredes de betão. 

Em termos de designação, consideraram-se os elementos de betão desta fachada dos pisos 

superiores, não como pilares, mas como paredes, devido às suas dimensões irregulares. 

Uma vez mais, as espessuras das paredes diminuem em altura ao nível dos pisos (Tabela 11). 

Tabela 11 - Espessura das paredes da fachada de tardoz 

Localização Espessura [m] 

1ºAndar 0,30 

2ºAndar 0,30 

3ºAndar 0,25 

4ºAndar 0,25 

5ºAndar 0,25 

6ºAndar 0,25 
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Situando-se na rua de serviço (rua interior do quarteirão), torna-se bem visível o corpo saliente 

(caraterística da tipologia ‘’Rabo-de-Bacalhau’’), zona esta onde se localiza a porta de entrada de 

serviço.  

As paredes associadas a este corpo apresentam uma constituição análoga à das empenas, 

complementadas por um revestimento de pano de tijolo a meia vez com interposição de uma caixa-de-

ar de 8cm. Neste corpo destaca-se outra saliência, representativa das marquises da cozinha. 

2.2.4.3 Empenas 

As paredes laterais são de betão armado, com uma espessura de 30cm nos três primeiros pisos e com 

20cm nos quatro seguintes (Tabela 12), e não são partilhadas com os edifícios adjacentes. Segundo o 

cálculo justificativo, a armadura é constituída por uma malha de ϕ3/16’’ (equivalente a 4,76mm) com 

um espaçamento de 16cm.  

Tabela 12 - Espessura das paredes das empenas 

Localização Espessura [m] 

Rés-do-chão 0,30 

1ºAndar 0,30 

2ºAndar 0,30 

3ºAndar 0,20 

4ºAndar 0,20 

5ºAndar 0,20 

6ºAndar 0,20 

 

Como já foi referido anteriormente, revela-se de grande importância a presença do material betão 

armado nestas paredes, uma vez que possuem grandes dimensões, continuidade e ausência de 

aberturas, porém poderia se tirar maior partido das caraterísticas descritas, caso as quantidades de 

armadura fossem mais elevadas. 

2.2.4.4 Paredes Interiores 

As paredes interiores são formadas por alvenaria de tijolo maciço e/ou furado e a sua espessura varia, 

tanto em altura, como em planta, entre 0,25m e 0,15m. 

Segundo (Lamego e Lourenço, 2012) é comum nesta tipologia construtiva os materiais com maior 

capacidade resistente localizarem-se nos pisos inferiores, o que se verifica também neste caso em 

específico, pela diminuição gradual das espessuras das paredes em altura. 

 
As paredes são constituídas por alvenaria de tijolo, as quais podem variar segundo a sua disposição, 

dimensões e material. 

Denota-se um maior número de paredes orientadas segundo a direção y (perpendicular às fachadas), 

facto justificável pela grande dimensão do edifício segundo a direção x e a consequente necessidade 

de compartimentar os vários espaços. 

Com base no cálculo justificativo, tornou-se possível identificar os diferentes tipos de paredes, com 

espessuras e pesos distintos, mediante a sua posição em planta e em altura.  
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2.2.5 ESCADAS E COBERTURA 

No edifício a circulação vertical pode ser realizada segundo dois tipos de escadas, ambas constituídas 

por betão armado, com propósitos e configurações diferentes.  

Por um lado, dispõe-se da escada principal, localizada no centro do edifício, complementada por um 

elevador. Esta é constituída por três lanços e um patim, e apresenta uma espessura de 12cm. 

Por outro lado, dispõe-se da escada de serviço, localizada no corpo saliente do edifício e acessível 

através da rua interior do quarteirão ou pela entrada principal do edifício. Esta por sua vez é constituída 

por dois lanços, apoiada nas paredes e na cortina, e apresenta uma espessura de 7cm. 

Na Figura seguinte, apresenta-se um corte do edifício, o qual torna percetível a disposição das escadas 

e de outros elementos presentes.    

 

Figura 24 - Corte da estrutura (maior detalhe no Anexo 1) 

Como se pode verificar, existe uma comunicação entre os dois corpos, principal e saliente, pelo nível 

abaixo do rés-do-chão. 

O edifício apresenta dois tipos de cobertura (Figura 25), uma tradicional constituída por telhas e por 

três águas localizada no corpo principal, e uma executada em betão armado localizada na zona da 

caixa de escadas e no corpo saliente. 

 

Figura 25 - Tipos de cobertura da estrutura 

A estrutura da cobertura do corpo principal era constituída por asnas e madres de madeira, porém 

aquando de uma inspeção, realizada em 1991, segundo elementos de projeto colhidos no Arquivo 

Municipal de Lisboa, observou-se a existência de várias peças já deformadas e apresentando sinais de 

ataque biótico por insetos do tipo larvar, o que é normal em estruturas de madeira com a idade em que 

esta se presenteava (≈40 anos).  
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Posto isto, hoje em dia está presente uma estrutura constituída por lajes pré-fabricadas formando um 

sistema triangulado, com apoios nas paredes das fachadas ligados por tirantes embebidos numa 

camada de betão que recobre a laje de esteira. A viga de cumeeira representa a ligação do nó superior, 

tornando-o indeformável.  

Esta alteração destacou-se essencialmente de forma positiva não só devido ao estado em que a 

estrutura da cobertura antiga se apresentava, bem como pela realização de adequadas ligações entre 

a estrutura existente e a nova cobertura, que contribuem para um comportamento em conjunto da 

estrutura e cobertura. Adicionalmente, deve-se referir que esta nova cobertura constitui uma solução 

mais pesada, devido ao material constituinte betão armado, no entanto este aumento de peso não 

representa qualquer ameaça face ao comportamento dinâmico do edifício. 

Foi neste tipo de edifícios ‘’Rabo-de-Bacalhau’’, que se começou por conceber a cobertura plana do 

corpo saliente em terraço de betão armado (Monteiro e Bento, 2012.a). 

A cobertura do corpo saliente e da caixa de escadas apresentam uma espessura de 12cm. 

 ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS 

É de conhecimento geral, a tendência dos edifícios ao longo do seu período de vida serem sujeitos a 

alterações, nomeadamente estruturais e funcionais. Muitas vezes, estas são consequências do uso 

exigido por determinados espaços. Como não é exceção, também este edifício foi alvo de mudanças, 

as quais foram realizadas por entidades diferentes.  

Segundo Appleton (2008):‘’Acresce o facto de estes edifícios serem frequentemente objeto de 

alterações que ainda para mais comprometem a continuidade estrutural, já que são feitas à custa da 

demolição de paredes nos pisos elevados e da supressão de alguns pilares no rés-do-chão’’. 

As várias informações relativas à história deste edifício foram extraídas dos documentos presentes no 

Arquivo Municipal de Lisboa. 

Assim, este conjunto de informações, contribui para a realização de uma modelação mais realista e 

coerente com o estado atual do edifício associado ao caso de estudo em questão. 

No diagrama abaixo indicado, apresentam-se cronologicamente as sucessivas alterações realizadas:   

 1945: Início da construção 

 1973: Projeto de alterações executado por uma entidade hoteleira no quinto andar 

 1989: Projeto de remodelação executado por um banco no rés-do-chão e cave 

 1991: Projeto de estabilidade da estrutura da cobertura 

 2013: Projeto de alteração e ampliação 
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3. Modelação do Edifício 

 ENQUADRAMENTO 

Neste capítulo descreve-se o processo de modelação do tipo de edifícios em causa, a sua relevância 

e propósito, as hipóteses assumidas e as suas consequências inerentes. 

É de conhecimento geral a existência de risco sísmico no território português, porém por vezes este 

tem tendência a ser desprezado e a deixar de ser tido em conta como um perigo autêntico, capaz de 

provocar consequências graves na sociedade. 

‘’Como tem sido comprovado ao longo da história, as perdas humanas, sociais e económicas causadas 

por sismos intensos devem-se, em grande parte, ao dano excessivo nas construções e ao colapso de 

edifícios, pelo que a resistência sísmica dos edifícios desempenha um papel fundamental no contexto 

da proteção das sociedades. Esta proteção apenas pode ser assegurada se, para além de se atribuir 

às construções novas a resistência sísmica adequada, se reduzir a vulnerabilidade, em alguns casos 

extremamente elevada, das construções mais antigas’’ (LNEC, 2005). 

Além disto, em Portugal, a legislação técnica que obriga ao cálculo sísmico de edifícios novos surgiu 

em 1958, porém não existe fiscalização sistemática da sua aplicação no projeto e na construção de 

edifícios correntes (SPES, 2012).  

Acresce o facto, de ainda não ter sido implementada uma legislação técnica relativa às obras de 

reabilitação de edifícios existentes. Daí que, até obras que negligenciem a resistência sísmica dos 

edifícios não deixam de ser legais (SPES, 2012). 

Após refletir sobre a inevitabilidade e recorrência associadas ao fenómeno sísmico, torna-se lógico e 

sensato efetuar um estudo da vulnerabilidade sísmica de determinados edifícios existentes e, 

consequentemente, estabelecer prioridades a nível de intervenção e reabilitação sísmica.  

Como tal, para proceder a este estudo utilizou-se o programa de cálculo de elementos finitos SAP2000 

(SAP2000, 1995), no qual foram introduzidos diversos parâmetros necessários a uma simulação o mais 

realista possível do comportamento do edifício em regime linear e das ações a que este se pode 

encontrar sujeito.  

A compreensão do comportamento estrutural do modelo numérico, depende em grande parte de uma 

correta definição das variáveis em jogo. Isto é, o tipo de análise a realizar, as caraterísticas dos 

materiais existentes, a compreensão e definição dos elementos estruturais presentes e a correta 

introdução das ações e respetivas combinações (Figura 26). 
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Figura 26 - Parâmetros indispensáveis ao estudo de um modelo numérico 

Adverte-se para o facto dos resultados obtidos dependerem não só do programa, mas essencialmente 

dos valores e hipóteses consideradas por parte do utilizador, ou seja, os resultados serão de confiança, 

caso os dados e respetivas hipóteses sejam também de confiança. 

Ao longo da descrição dos vários tópicos expõem-se as hipóteses e simplificações consideradas. 

Em termos de regulamentação, usaram-se os Eurocódigos, complementados quando necessário pela 

norma italiana (NTC 2008), analisando e aplicando os procedimentos e requisitos presentes.  

Num modelo do edifício pretende-se representar a distribuição de rigidez e de massa de forma 

adequada, de tal maneira que todos os modos de deformação significativos e as forças de inércia sejam 

devidamente representadas para a ação sísmica em causa (CEN, 2009.c).  

 TIPO DE ANÁLISE  

Os efeitos da ação sísmica induzidos numa estrutura poderão ser determinados com base em 

diferentes métodos de análise, linear ou não linear, que se encontram descritos no Eurocódigo 8 (Figura 

27). 

 

Figura 27 - Tipos de análises propostos pelo EC8 

Por um lado, em função das caraterísticas estruturais do edifício, podem-se realizar dois tipos de 

análises elásticas lineares: o ‘’método de análise por forças laterais’’ (estática), e a ‘’análise modal por 

espetro de resposta’’ (dinâmica), aplicável a todo o tipo de edifícios. 

Por outro lado, caso se pretenda entrar em conta com a resistência dos elementos estruturais e o seu 

comportamento pós-elástico, existem os métodos de análise não lineares, tais como: a análise estática 

não linear, conhecida como Pushover, e a análise dinâmica no tempo, por integração numérica da 

equação do movimento. 

O crescente grau de complexidade de execução dos vários métodos de análise, por norma relaciona-

se com um propósito específico aliado a um maior grau de rigor e precisão pretendido. 
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O estudo da resposta sísmica da estrutura em questão foi realizado baseando-se no método de ‘’análise 

modal por espetro de resposta’’.  

A possibilidade de executar um método simples, associada à possibilidade de obter resultados credíveis 

e consequentes interpretações que se revelem coerentes com o comportamento real da estrutura, 

fomentam a justificação do método escolhido. 

Nesta análise, o comportamento não linear da estrutura é contabilizado, dividindo os esforços obtidos 

através de análises elásticas lineares por um coeficiente de comportamento (Lopes, 2008). 

O inconveniente inerente a esta análise é a forma simplificada como o comportamento não linear da 

estrutura é considerado. 

A conceção do modelo é realizada, por regra, segundo uma sequência lógica, a qual é apresentada no 

decorrer deste capítulo. 

 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS 

O processo de modelação de um edifício pressupõe a existência de uma informação base, a qual deve 

ser recolhida a partir de diversas fontes como: documentação disponível específica do edifício em 

questão (disponível no Arquivo Municipal de Lisboa), códigos e normas de construção 

contemporâneos, e, caso possível, trabalhos de campo e medições, e ensaios in situ.  

A redução das incertezas decorre de uma verificação da coerência dos dados provenientes de cada 

fonte (CEN, 2017).  

Através da documentação obtida no Arquivo Municipal de Lisboa, identificaram-se os vários tipos de 

materiais presentes neste edifício com função estrutural, como o betão armado, a alvenaria de pedra e 

a alvenaria de tijolo. 

Em primeiro lugar, definiram-se os vários parâmetros associados a cada material, dos quais se 

destacam o peso volúmico, o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o coeficiente de 

amortecimento, devido ao grande impacto e influência que induzem no comportamento dinâmico do 

edifício modelado (Figura 28). 

 

Figura 28 - Parâmetros dos materiais 

O peso volúmico e o módulo de elasticidade, como é natural, são caraterísticas próprias de cada 

material e responsáveis, respetivamente pela contribuição do peso total da estrutura e da rigidez dos 

vários elementos presentes e, consequentemente da estrutura no seu global.  

O coeficiente de Poisson por sua vez também deve ser definido, no entanto não possui a mesma 

relevância que as variáveis acima mencionadas.  
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O coeficiente de amortecimento de 5% serve para o material betão armado e para uma alvenaria de 

boa qualidade e pouco degradada, porém para uma ação sísmica mais intensa, a degradação seria 

maior, e porventura, seria defensável tirar-se partido de um valor ligeiramente superior. Mas não tendo 

informação para estimar esse valor, de forma conservativa, considerou-se o valor de 5%.  

No que diz respeito à alvenaria, a sua composição e variabilidade tendem a dificultar a sua definição, 

tornando-a por vezes ‘’traiçoeira’’. Posto isto, deve-se ter consciência da dificuldade em prever de forma 

precisa os seus parâmetros. 

Por norma, para garantir uma definição mais precisa e fundamentada das propriedades mecânicas das 

paredes de alvenaria, realizam-se ensaios in situ.  

No entanto, estes ensaios revelaram-se inviáveis, tendo em consideração não só a sua natureza 

destrutiva e onerosa, como o facto de o próprio edifício não se encontrar numa situação de abandono 

ou inatividade que facilitasse a sua realização. 

Desta forma, as propriedades das alvenarias foram estimadas, com base em estudos e ensaios já 

realizados em paredes com caraterísticas semelhantes. Na maioria das vezes os valores enquadram-

se em intervalos, devido à grande heterogeneidade das alvenarias, além das demais variáveis, como 

a origem e o próprio processo construtivo (consultar Anexo 2). 

Fruto da época em que se inserem estes edifícios, primeira fase do betão armado, constatam-se certas 

debilidades no que diz respeito ao material betão armado. 

Estas traduzem-se essencialmente na aplicação de um betão de fraca qualidade, com baixa resistência 

e compacidade, e decorrem da ausência de conhecimento de engenharia sísmica e de conhecimento 

técnico relativo ao betão armado (Ferreira, 2014.b). 

Dos documentos consultados no Arquivo Municipal de Lisboa, não se encontraram explícitas as 

caraterísticas do betão utilizado, no entanto várias são as bibliografias que se referem aos betões mais 

comuns, como um B20 e B25, atualmente denominados por C16/20 e C20/25, respetivamente. 

Neste estudo considerou-se o betão C16/20 como material presente na estrutura, de forma 

conservativa e com base no que se considerava usual. 

Relativamente ao módulo de elasticidade, considerou-se um valor de 29 GPa, valor caraterístico deste 

tipo de betão e retirado do quadro das caraterísticas mecânicas do betão (Appleton et al, 2013). 

O material betão armado como um conjunto não se encontraria completamente descrito, sem antes se 

ter definido o tipo de armaduras presente. Novamente, a sua definição não se encontrava explícita no 

cálculo justificativo, porém em outros trabalhos realizados é referido que o tipo de aço contemporâneo 

era o A235 e os varões eram lisos. 

Tabela 13 - Propriedades do material betão armado 

Material Classe 

Betão C16/20 

Aço (Varão Liso) A235 
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Segundo o estudo realizado a um edifício ‘’de placa‘’ por Monteiro (2013) refere-se que: ‘’No que diz 

respeito, à alvenaria, esta define-se como um material heterogéneo, anisotrópico e descontínuo e as 

suas propriedades variam consoante os seus elementos constituintes, a técnica construtiva e estado 

de conservação’’. 

Tendo em vista, o âmbito deste trabalho, inserido numa análise global da estrutura e do seu 

comportamento dinâmico, torna-se aceitável efetuar algumas simplificações. A título de exemplo, tendo 

em conta a análise global e não local da estrutura, associou-se a alvenaria a um material homogéneo 

equivalente, contínuo e isotrópico. Esta hipótese simplifica consideravelmente a modelação, não 

tornando o modelo excessivamente pesado sem necessidade. 

Segundo o cálculo justificativo, a alvenaria da fachada principal é de pedra rija com argamassa de 

cimento com um peso volúmico de 22kN m3⁄ . Os valores relativos ao peso volúmico foram deduzidos 

através do cálculo justificativo. 

Por fim, a alvenaria de tijolo, material representativo das paredes interiores do edifício, pode variar em 

termos de, tijolo furado ou maciço, e segundo variadas disposições, o que origina um conjunto diverso 

de pesos volúmicos (Tabela 14).  

Tabela 14 - Distribuição das paredes de alvenaria interiores em altura 

Andares Espessura [𝐦] Peso Volúmico, γ [𝐤𝐍 𝐦𝟑⁄ ] Tipo 

5º e 6º 0,15 12,3 1/2 vez de tijolo furado 

3º e 4º 0,15 16,3 1/2 vez de tijolo maciço 

2º  0,18 16,7 1/2 vez de tijolo duplo maciço 

1º  0,25 18,4 1 vez de tijolo maciço 

 

Os valores apresentados na Tabela seguinte correspondem já aos valores definitivos, na qual os 

módulos de elasticidade das alvenarias foram definidos com base na calibração do modelo. 

Tabela 15 - Propriedades mecânicas dos materiais 

Material 
Peso Volúmico,  

γ [𝐤𝐍 𝐦𝟑⁄ ] 

Módulo de Elasticidade,  
E [𝐆𝐏𝐚] 

Coeficiente  
de Poisson, ν 

Betão Armado 24 29 

0,2 
Alvenaria 

 Pedra 22 1 

 Tijolo Maciço Varia 1 

 Tijolo Furado Varia 0,8 

 

As restantes propriedades mecânicas dos materiais são apresentadas posteriormente, aquando da 

análise e verificação de segurança da estrutura. 

3.3.1 NÍVEL DE CONHECIMENTO 

Na avaliação e reabilitação de edifícios existentes, uma análise cuidada depende em grande parte de 

um dado nível de conhecimento, o qual é definido pela quantidade e qualidade de informação disponível 

(CEN, 2017). 
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O conhecimento relativo a uma avaliação estrutural rege-se segundo determinados fatores (Figura 29), 

os quais estão associados à geometria da estrutura, aos processos construtivos típicos e aos materiais 

existentes, permitindo caraterizar o nível de conhecimento como limitado, normal ou integral. 

 

Figura 29 – Fatores necessários à quantificação do nível de conhecimento (EC8-3) 

De modo a reforçar a credibilidade e coerência relativa à informação disponível, é recomendado, 

segundo o Eurocódigo a execução de ensaios e inspeções in situ, cujo grau de exaustão depende da 

quantidade e qualidade de informação disponível. 

Naturalmente, o nível de conhecimento acarreta algumas consequências na análise da estrutura, isto 

é, em função do nível de conhecimento atingido subsistem certos métodos de análise aplicáveis e 

valores estipulados a adotar como fatores de confiança. Por exemplo, caso se tivessem realizado 

ensaios in situ nos elementos da estrutura, naturalmente que o nível de conhecimento se tornaria mais 

elevado e o valor associado ao fator de confiança menor. 

Por fim, é no âmbito de uma verificação de segurança, que estes fatores impõem o seu impacto, 

traduzido numa minoração dos valores médios resistentes dos materiais através dos coeficientes de 

confiança.  

Tendo em consideração, a informação resultante dos documentos referentes ao edifício em questão, 

definiram-se dois níveis de conhecimento.  

Por um lado, a informação relativa às propriedades mecânicas dos materiais revelou-se muito precária, 

daí assumiu-se um nível de conhecimento limitado. Este nível está associado a um valor de coeficiente 

de confiança de 1,35. 

Por outro lado, conhece-se a geometria a partir dos desenhos (plantas, alçados,…) do projeto original 

e de eventuais alterações realizadas ao longo do tempo, enquanto as disposições construtivas são 

conhecidas a partir de desenhos de pormenor que se revelaram incompletos. Por conseguinte, 

considerou-se um nível de confiança normal, associado a um valor de coeficiente de confiança de 1,20. 

De momento, realizou-se apenas uma síntese do funcionamento e propósito do nível de conhecimento, 

porém é mais tarde numa fase de verificação de segurança (4.3.2) que se aplica o coeficiente de 

confiança às propriedades mecânicas dos materiais com maiores incertezas. Pode-se desde já referir 

que se utilizou o coeficiente de confiança mais condicionante de 1,35. 
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 DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

3.4.1 PILARES E VIGAS  

Os pilares e vigas, são peças lineares dispostas segundo a vertical e a horizontal respetivamente, e 

foram modelados como elementos barra (frame). Estes elementos constituídos por dois nós são 

capazes de simular o comportamento viga-coluna, o qual depende do material usado (betão armado) 

e dos vários vãos e secções existentes.  

Tendo em conta a análise realizada (linear), não foi necessário definir as quantidades de armaduras na 

modelação da estrutura. 

3.4.2 LAJES  

Por sua vez, as lajes são elementos estruturais que possuem dimensões em planta muito superiores à 

sua espessura, revelando um comportamento bidirecional (Tabela 16). 

Tabela 16 - Espessura das lajes 

Localização Espessura [m] 

Pisos 0,10 

Cobertura  0,12 

Varanda/Marquise  0,14 

 

A laje foi modelada como um elemento shell-thin, bidimensional constituído por quatro nós, tendo como 

base a formulação de Kirchhoff, no qual o esforço transverso é desprezado, dada a reduzida 

importância deste esforço nestes elementos.  

Para avaliação dos efeitos da ação sísmica, optou-se por efetuar um modelo à parte no qual as lajes 

não foram diretamente modeladas, mas sim equiparadas a um diafragma rígido, no qual a massa e o 

respetivo momento polar de inércia, compostos pelo peso próprio e respetivas cargas aplicadas, 

concentraram-se no centro de gravidade dos vários pisos. Desta forma, devido à espessura das lajes 

e suas caraterísticas, pretende-se comparar o comportamento de ambos os modelos e averiguar a 

ocorrência de eventuais diferenças. 

Calculou-se a massa dos pisos, 𝑀𝑖, com base na seguinte fórmula [4.1], no qual 𝐴𝑖 corresponde à área 

de cada piso, 𝐺𝑘  e 𝑄𝑘 , às cargas permanentes (peso próprio e restante carga permanente) e à 

sobrecarga respetivamente, e 𝑔, à aceleração da gravidade. 

            𝑀𝑖 =
𝐴𝑖 × (𝐺𝑘 + 𝜓𝑖 . 𝑄𝑘)

𝑔
            [4.1] 

Calculou-se o momento polar de inércia, 𝐼𝑝𝑖, dividindo o formato do piso em três blocos (Figura 30), 

calculando-se o momento associado a cada um e somando-os no final. Na fórmula [4.2], 𝑎𝑖  e 𝑏𝑖 , 

referem-se às dimensões dos vários blocos segundo a direção x e y respetivamente, 𝑀𝑖, à massa do 

piso, 𝐴𝑖, à sua área e 𝑑𝑖, à distância relativa entre o centro de gravidade do piso no seu global e o dos 

vários blocos. 
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                𝐼𝑝𝑖 =
𝑀𝑖

12
. (𝑎𝑖

2 + 𝑏𝑖
2) + 𝐴𝑖. 𝑑𝑖

2
            [4.2] 

Este procedimento realiza-se normalmente num contexto no qual o comportamento dos pisos é 

equiparado a um diafragma rígido.  

 

Figura 30 - Divisão da planta para cálculo auxiliar 

3.4.3 PAREDES 

Relativamente às paredes, a grande heterogeneidade e variabilidade das suas propriedades 

mecânicas, não facilita a respetiva modelação numérica.  

A representação numérica pode ser realizada a partir da modelação dos diferentes componentes 

(unidades e argamassas) ou considerando a parede como um compósito. 

O comportamento global da alvenaria pode ser equivalente ao de um compósito homogéneo e 

isotrópico, quando as unidades, argamassa e interfaces são representadas como um só elemento 

contínuo, fictício e equivalente (Ferreira, 2014.a). 

As paredes foram modeladas como elementos shell-thick, bidimensionais constituídos por quatro nós, 

tendo como base a formulação de Mindlin-Reissner, no qual o esforço transverso é contabilizado.  

A opção escolhida permite ter em conta o comportamento da parede fora do seu plano e no seu plano. 

No entanto, não se procurou no âmbito deste trabalho estudar o comportamento fora do plano das 

paredes existentes.  

Esta formulação permite simplificar o modelo, definindo as paredes como peças laminares solicitadas 

no seu próprio plano com uma espessura suficientemente reduzida relativamente às restantes 

dimensões. De forma conservativa, aplicou-se a hipótese de desprezar as componentes do tensor das 

tensões perpendiculares ao plano do elemento, dada a fraca resistência das paredes fora do seu plano 

(Freitas, 2009). 

Como tal, desprezou-se o comportamento das paredes fora do seu plano, reduzindo a sua rigidez. 

Na modelação procurou-se representar todas as paredes interiores e exteriores indicadas na planta 

arquitetónica e estrutural, assim como determinadas aberturas.  

Todas as paredes foram sujeitas à modelação acima indicada, o que as distingue umas das outras são 

a sua localização, os materiais aplicados, as dimensões e a existência ou não de aberturas. 
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3.4.4 FUNDAÇÕES 

Relativamente às fundações verificou-se que modelar como apoios encastrados ou apoiados não 

suscitaram diferenças consideráveis no modelo, isto deve-se à geometria e peso das sapatas. Como 

tal, optou-se por modelar as sapatas como apoios encastrados. 

3.4.5 VARANDA, ESCADAS E COBERTURA 

Estes elementos não foram modelados devido à pouca influência que impõem no comportamento global 

da estrutura, no entanto a sua massa não pode, nem foi desprezada.  

 DEFINIÇÃO DA MASSA E DAS CARGAS  

A resposta dinâmica de um edifício, carateriza-se pelas suas frequências e modos de vibração, que 

são condicionados pela massa total, daí a elevada importância em distribuí-la e defini-la de forma 

correta e clara. 

Seguidamente, descreve-se a forma como se consideraram as diversas cargas no modelo em que as 

lajes foram diretamente modeladas. 

Em primeiro lugar, considerou-se o peso dos elementos estruturais, com base no peso próprio do 

material constituinte.  

Os elementos como a cobertura, varanda e escadas não foram modelados, no entanto contabilizaram-

se os seus pesos como cargas equivalentes aplicadas na estrutura. 

De seguida, demonstra-se como foi realizada a distribuição dessas cargas (Figura 31 e 32). 

 

Figura 31 – Distribuição das cargas associadas às varandas 

O processo de definição das cargas não variou, isto é, em primeiro lugar calculou-se a área da zona 

em questão, multiplicou-se pela respetiva carga distribuída e por fim dividiu-se pelo comprimento do 

troço onde deveria ser aplicada a carga linear. 

 

Figura 32 – Distribuição das cargas associadas às escadas e cobertura, respetivamente 
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As restantes cargas permanentes completam o conjunto de cargas que se encontram 

permanentemente na estrutura, os valores destas foram retiradas da memória descritiva (1945) e 

aplicadas por sua vez de forma uniformemente distribuída e perpendicular ao plano dos pavimentos. 

Por fim, resta entrar em conta com as cargas variáveis, sobrecargas, onde deve ser dado especial 

atenção à discrepância entre os valores presentes na memória descritiva e os valores recomendados 

no Eurocódigo 1 (CEN, 2009.b). 

Neste caso, o que outrora se caraterizava por uma categoria de utilização associada a habitação (A), 

hoje em dia corresponde à categoria de escritórios (B). Assim, consideraram-se os valores presentes 

no Eurocódigo 1 (CEN, 2009.b). 

Naturalmente, esta mudança de utilização específica, prevê um valor de sobrecarga diferente, neste 

caso superior. Este carregamento também foi uniformemente distribuído perpendicularmente aos 

pavimentos da estrutura. 

Na Tabela seguinte, apresentam-se as cargas distribuídas a que a estrutura está sujeita. 

Tabela 17 – Distribuição do peso nas diversas zonas 

Zonas 
Peso Próprio 

[𝐤𝐍 𝐦𝟐⁄ ] 

Restante Carga Permanente 

[𝐤𝐍 𝐦𝟐⁄ ] 

Sobrecarga 

[𝐤𝐍 𝐦𝟐⁄ ] 

Laje (interiores) 2,4 0,4 3 

Laje (cobertura) 2,88 0,62 3 

Escada principal 2,88 0,4 3 

Escada de serviço 1,68 0,4 3 

Varanda 3,36 0,4 5 

Marquise 3,36 0,4 5 

Cobertura - Betão armado 2,88 0,62 - 

Cobertura - Telha 3,2 - 0,3 

 CALIBRAÇÃO DO MODELO 

Segundo Lopes (2010): ‘’Todas as estruturas possuem caraterísticas de rigidez, massa e 

amortecimento que determinam qual o seu comportamento face a ações dinâmicas. O seu 

conhecimento permite determinar as caraterísticas modais das estruturas, sejam elas as frequências 

próprias de vibração ou as deformadas modais associadas a cada frequência’’. 

As variáveis com maior impacto na caraterização dinâmica da estrutura são o peso volúmico dos 

materiais constituintes e os respetivos módulos de elasticidade. Destas propriedades a que apresenta 

maiores incertezas é o módulo de elasticidade, mais especificamente o das alvenarias.  

A calibração baseou-se num processo iterativo, que se definiu como a tentativa gradual em alcançar a 

melhor aproximação possível entre os resultados obtidos no modelo e no ensaio de identificação 

dinâmica realizado, procurando-se simultaneamente obter um comportamento da estrutura realista e 

coerente com o esperado. Como tal, foram aplicadas diversas combinações de módulos de 

elasticidade, com valores enquadrados em intervalos (consultar Anexo 2). 
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3.6.1 CARATERIZAÇÃO DINÂMICA IN SITU 

A caraterização dinâmica in situ realizou-se através de um ensaio de identificação dinâmica baseado 

em vibrações ambientais num dos edifícios do quarteirão. Neste ensaio, não existe um controlo sobre 

as ações que atuam na estrutura, estas são induzidas através de ações dinâmicas a que habitualmente 

a estrutura se encontra sujeita, como por exemplo: o vento, a passagem dos carros, do metro,… 

O facto de o ensaio não ter sido efetuado especificamente no edifício em análise pode, porventura, 

suscitar ligeiras variações nos resultados, no entanto estes valores não deixam de perder a sua 

validade, dado que os edifícios pertencentes a este conjunto são muito similares. 

Dentro dos ensaios possíveis, este é um dos mais simples e frequentemente mais utilizado. As maiores 

amplitudes de vibração ambiental ocorrem nos pisos mais elevados de uma estrutura, daí ser 

aconselhável executar o ensaio no piso mais elevado do edifício. 

Por vezes estes resultados também são alvos de algumas incertezas, neste caso obteve-se uma 

identificação pouco rigorosa dos períodos associados aos modos de vibração mais relevantes (Figura 

33). 

 

Figura 33 - Registos obtidos no último andar do edifício para identificação de frequências 

Atribui-se a esta dificuldade um conjunto de fatores, a título de exemplo: não só o peso da estrutura é 

elevado, o que pode dificultar as vibrações desta, como a vibração ambiental aquando da realização 

do ensaio possa não ter sido suficiente. Uma obtenção de resultados mais nítidos e explícitos poderia 

exigir um aparelho dotado de uma maior sensibilidade. 

Posto isto, este ensaio serviu de grande auxílio à calibração das caraterísticas do modelo realizado, o 

que permitiu obter uma boa aproximação entre os resultados do modelo e do ensaio. 

É de acrescentar, que se realizaram outras medições em edifícios semelhantes do mesmo quarteirão, 

sendo as frequências similares à do ensaio da Figura 33. 

Após esta etapa, procede-se à definição da ação sísmica que atua na estrutura. 

 DEFINIÇÃO DA AÇÃO SÍSMICA  

Em primeiro lugar, a ação sísmica definiu-se de acordo com o Eurocódigo 8. Parte 1 (CEN, 2009.c), 

sendo complementada com o Anexo Nacional, onde constam os parâmetros indispensáveis 

caraterísticos do país. 
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‘’O Eurocódigo 8 aplica-se ao projeto e à construção de edifícios e de outras obras da engenharia civil 

em regiões sísmicas. Tem por finalidade assegurar, em caso de ocorrência de sismos, que: 

-as vidas humanas são protegidas; 

-os danos são limitados; 

-as estruturas importantes para a proteção civil se mantém operacionais’’ (CEN, 2009.c). 

Porém, tanto a natureza aleatória dos sismos, como a limitação de recursos disponíveis para fazer face 

aos seus efeitos, dificultam a concretização destes objetivos em particular em intervenções em edifícios 

existentes, tornando-os parcialmente possíveis e apenas mensuráveis em termos probabilísticos (CEN, 

2009.c). 

3.7.1 ESPETRO DE RESPOSTA 

Como já foi referido anteriormente, realizou-se uma análise linear modal por espetro de resposta. Posto 

isto, procede-se à definição do espetro de resposta, identificando-se as variáveis em jogo (Figura 34). 

 

Figura 34 - Parâmetros que definem um espetro de resposta 

Primeiramente, para se estabelecer a aceleração máxima de referência das várias zonas sísmicas, 

deve se explicitar a necessidade de, em Portugal, se considerarem dois tipos de ações sísmica, 

resultantes da possível ocorrência de dois cenários de geração de sismos capazes de afetar o território 

português (Figura 35). 

No EC8 e no Anexo Nacional, define-se a ação sísmica Tipo 1, como um cenário designado de 

‘’afastado’’, com magnitude elevada, referente, em geral, aos sismos com epicentro na região Atlântica 

(sismo interplacas). 

Por outro lado, define-se a ação sísmica Tipo 2, como um cenário designado de ‘’próximo’’, com 

magnitude moderada, referente, em geral, aos sismos com epicentro no território continental, ou no 

arquipélago dos Açores (sismo intraplacas) (Azevedo, 2008). 

O coeficiente de importância depende da categoria de utilização do edifício, que por sua vez permite 

obter o valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A. 

Segundo o Eurocódigo 8 (CEN, 2009.c), este edifício (de escritórios), classifica-se como um edifício 

corrente, não pertencente às outras categorias. A definição da classe de importância relativamente a 

este edifício suscitou algumas dúvidas, já que neles se encontram variados serviços, consultórios, ou 

seja, lidam com um grande fluxo diário de pessoas. No entanto, manteve-se a escolha tomada (Tabela 

18). 
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Tabela 18 - Zona e classe de importância do caso de estudo 

Zona  Lisboa 

Classe de Importância (𝜸𝑰=II) 1 

 

O valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A, 𝑎𝑔, calcula-se com base na 

seguinte fórmula [4.3], onde, 𝑎𝑔𝑟, representa o valor de referência da aceleração máxima à superfície 

para terrenos do tipo A e, 𝛾𝐼, o coeficiente de importância: 

𝑎𝑔 = 𝑎𝑔𝑟 × 𝛾𝐼            [4.3] 

Em função da zona em que se localiza o caso de estudo, obtiveram-se as acelerações à superfície para 

os dois tipos de ação sísmica (Tabela 19). 

Tabela 19 - Zonas e acelerações referentes aos dois tipos de ação sísmica 

 Ação sísmica Tipo 1 Ação sísmica Tipo 2 

Zona 1.3 2.3 

𝒂𝒈,𝒓 [𝒎/𝒔𝟐] 1,5 1,7 

𝒂𝒈 [𝒎/𝒔𝟐] 1,5 1,7 

 

A aceleração máxima nominal, varia com a localização geográfica do edifício, decorrente de uma maior 

ou menor atenuação das ondas sísmicas desde a fonte sísmica ao local em estudo. 

Já se fez referência previamente ao tipo de terreno (B) em que o edifício foi implantado, variável que 

também possui uma grande influência sobre a ação em jogo.  

A partir do tipo de solo, definem-se outros parâmetros, como o coeficiente de solo e os valores dos 

períodos caraterísticos dos espetros. 

Em Portugal, para a definição dos espetros de resposta elástico o valor do coeficiente de solo varia 

consoante os intervalos apresentados na Figura seguinte. 

 

Figura 35 - Determinação do coeficiente de solo 

Posto isto, apresentam-se na Tabela seguinte, todos os parâmetros que definem o espetro de resposta 

elástico: 

Tabela 20 - Valores recomendados dos parâmetros que definem os espetros de resposta elástica  

Ação Sísmica  𝐒𝐦𝐚𝐱 𝐒 𝐓𝐁 [𝐬] 𝐓𝐂 [𝐬] 𝐓𝐃 [𝐬] 
Tipo I 1,35 1,29 0,1 0,6 2 

Tipo II 1,35 1,27 0,1 0,25 2 

 

Por fim, a obtenção do espetro de cálculo, depende do coeficiente de comportamento definido. 
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3.7.1.1 Coeficiente de comportamento 

Este coeficiente tem como objetivo tirar partido da capacidade dos sistemas estruturais resistirem às 

ações sísmicas no domínio não linear, o que advém num cálculo sujeito a forças sísmicas inferiores às 

que corresponderiam caso a resposta fosse elástica linear. Ou seja, realiza-se uma análise elástica que 

se baseia num espetro de resposta reduzido em relação ao de resposta elástico, designado por espetro 

de cálculo (Lopes, 2008). 

Revelou-se de difícil quantificação o valor do coeficiente de comportamento a atribuir a este edifício 

existente, dada a falta de informação no que concerne este tipo específico de estruturas (EC8-3), 

compostas por betão armado e alvenarias, aliado ao facto de se tratar de uma construção existente. 

Deste modo, tendo em conta vários fatores e de forma conservativa, atribuiu-se um valor de 1,5 para o 

coeficiente de comportamento. 

Em primeiro lugar, sobressaem incertezas relativas à capacidade de dissipação de energia deste tipo 

de estruturas, associadas à aptidão dos elementos estruturais para responder em regime não linear de 

forma satisfatória, tendo em conta o tipo de materiais existentes, principalmente as alvenarias, a ligação 

entre os vários elementos e determinados pormenores construtivos. Acresce o facto, de face à época 

não existir uma preocupação em conferir aos edifícios uma adequada resistência sísmica. 

Neste sentido, define-se na Figura seguinte o espetro de resposta de cálculo associado a este caso de 

estudo.  

 

Figura 36 - Espetro de resposta dos dois tipos de ação sísmica 

Desta forma, realiza-se uma verificação expedita sobre qual a ação mais condicionante (Tipo 1 ou 2), 

tendo em conta os períodos dos modos de vibração da estrutura, que permitem por sua vez extrair a 

respetiva aceleração imposta na base da estrutura. 

É no capítulo seguinte que consta a caraterização modal dos modelos numéricos, no entanto pode se 

adiantar desde já o facto dos períodos de vibração da estrutura rondarem os 0,3s, daí a ação sísmica 

Tipo 2 corresponder à ação mais condicionante. 

Além disto, julga-se adequado refletir relativamente ao impacto de se considerar uma ação sísmica 

com o mesmo grau de exigência aplicada nas edificações novas. 

De acordo com o EC8-3 (CEN, 2017), na avaliação de edifícios existentes, pode-se considerar uma 

ação sísmica com um período de retorno mais reduzido, em função do estado limite e da classe de 

importância do edifício, que por sua vez, resulta na redução da intensidade da ação sísmica. 
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Segundo a regulamentação italiana (NTC, 2008) é possível reduzir até 35% o nível da ação sísmica 

aplicada no dimensionamento de edifícios novos. 

Neste estudo optou-se maioritariamente por solicitar a estrututura a um nível de ação sísmica, igual ao 

praticado no dimensionamento de edifícios novos, porém a fim de uma análise de sensibilidade, 

comparam-se em certos casos, os efeitos decorrentes da ação sísmica com uma intensidade de 65%. 

Equiparar o nível da ação sísmica aplicado no projeto específico de edificações novas em edificações 

existentes pode conduzir a medidas drásticas e, provavelmente, desnecessárias (Lourenço, 2010). 

Posto isto, considerou-se inicialmente um nível de ação sísmica sem qualquer redução, e caso se 

verifiquem resultados excessivos e comprometedores realiza-se uma redução que se revele adequada. 

 COMBINAÇÃO DE AÇÕES 

Definidas todas as ações independentes a atuar na estrutura, procede-se à combinação destas, pois 

na realidade todas estarão presentes na estrutura e a atuar em conjunto (Figura 38). 

 

Figura 37 - Combinações de ações aplicadas 

A fim de analisar o impacto das ações dinâmicas numa estrutura, decidiu-se comparar os efeitos da 

combinação de ações quase permanente, ou seja, do carregamento estático, referente às cargas 

verticais que se consideram presentes numa situação de projeto sísmico, e a combinação sísmica, 

onde é ‘’adicionada’’ a componente da ação sísmica. Na expressão seguinte [4.4] estão representadas 

as variáveis indispensáveis às combinações escolhidas, onde  , 𝐺𝑘,𝑗, corresponde aos efeitos devido às 

cargas permanentes, 𝑄𝑘,𝑖, aos efeitos devido às sobrecargas, 𝜓2, ao coeficiente de combinação para o 

valor quase permanente da ação variável 𝑄𝑘,𝑖, e 𝐸𝐸  aos  efeitos devidos à ação sísmica: 

                         𝛴𝐺𝑘,𝑗 + 𝛴𝜓2.𝑄𝑘,𝑖 + 𝐸𝐸             [4.4] 

Propôs-se uma análise aos elementos estruturais do edifício sob a combinação de ações quase 

permanente não só em termos de comparação dos efeitos atrás referidos, mas também, devido à 

elevada exigência que a combinação fundamental, impunha na estrutura, e possivelmente, 

desnecessária e pouco realista na análise de um edifício antigo existente.  

O edifício enquadra-se na categoria B de acordo com o EC1 (CEN, 2009.b), zona de escritórios, sendo-

lhe atribuído como coeficiente de combinação o valor de 0,3 (Tabela 21). Este coeficiente de 

combinação diz respeito à possibilidade de as cargas variáveis não se encontrarem totalmente 

presentes em toda a estrutura durante a ocorrência de um sismo. 
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Tabela 21 - Valores recomendados para os coeficientes ψ para edifícios

 

Não se realizou uma análise aos estados limites de utilização, pois o edifício já se encontra em 

funcionamento há um tempo considerável, sem revelar problemas de funcionamento. 

Segundo o EC8, pode-se realizar a combinação dos efeitos das componentes das ações sísmica de 

distintas maneiras.  

Por norma, considera-se que as duas componentes horizontais da ação sísmica podem atuar em 

simultâneo. Desta forma, obtiveram-se os esforços da seguinte maneira: 

a) 𝐸𝐸𝑑𝑥 ‘’+’’ 0,3. 𝐸𝐸𝑑𝑥 

b) 0,3. 𝐸𝐸𝑑𝑥 ‘’+’’ 𝐸𝐸𝑑𝑦 

No qual ‘’+’’ significa ‘’a combinar com’’, 𝐸𝐸𝑑𝑥  representa os esforços decorrentes da ação sísmica 

segundo o eixo horizontal 𝑥 escolhido para a estrutura e 𝐸𝐸𝑑𝑦  representa os esforços decorrentes da 

ação sísmica segundo o eixo horizontal 𝑦. 

 REPRESENTAÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS 

Finalizada a definição e identificação de todos os fatores indispensáveis à modelação de uma estrutura, 

prossegue-se à representação dos modelos realizados. 

A modelação inicial incidiu sobre o modelo isolado, no qual se desprezou a presença dos edifícios 

adjacentes (Figura 39). 

 

Figura 38 - Modelo do edifício isolado com as lajes modeladas 
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De seguida, decidiu-se, representar o modelo da estrutura no qual se consideraram as lajes como 

diafragmas rígidos, ou seja, concentraram-se as massas dos vários pisos nos respetivos centros de 

massa (Figura 40). 

 

Figura 39 - Modelo do edifício isolado com a massa concentrada 

A comparação dos dois modelos acima representados justificou-se pela existência de dúvidas relativas 

ao comportamento estrutural dos seus pisos.   

Por fim, modelou-se o edifício disposto em quarteirão, que contribuiu para a calibração das variáveis 

dotadas de maiores incertezas (Figura 41). 

 

Figura 40 - Modelo dos edifícios dispostos em quarteirão 

Dada a dificuldade logística não só em termos de informação relativa aos vários edifícios integrantes 

do quarteirão, bem como à realização de uma modelação mais exaustiva e pormenorizada, realizou-se 

a análise e verificação de segurança sobre o edifício isolado. 
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4. Análise dos Resultados 

  ENQUADRAMENTO 

No decorrer deste capítulo, analisam-se determinados modelos numéricos, cada qual com o seu 

objetivo específico (Figura 42). 

 

Figura 41 – Modelos numéricos em análise  

Através de uma caraterização modal de cada modelo, obteve-se uma estimativa do comportamento de 

cada qual face às hipóteses consideradas. 

De salientar, que a contribuição da análise modal permite uma verificação inicial da correta modelação 

da estrutura, pois possibilita a identificação de modos de vibração espúrios. 

Embora a modelação se tenha iniciado com o edifício isolado (area-shell), a sequência que é dada ao 

texto segue o organigrama da Figura 42. 

 CARATERIZAÇÃO MODAL 

Como já foi referido anteriormente, a calibração das variáveis, incidiu sobre o modelo em que os 

edifícios se encontram dispostos em quarteirão (Figura 42). Posto isto, tendo como referência os 

valores dos períodos dos modos de vibração mais relevantes da estrutura, realizou-se um ajuste 

iterativo dos módulos de elasticidade das alvenarias existentes. 

Na Tabela seguinte apresentam-se as variáveis de referência obtidas no ensaio, isto é, sob as quais 

se baseou a calibração. 

Tabela 22 - Períodos e frequências resultantes do ensaio de identificação dinâmica 

Direção Período, T [s] Frequência, f [Hz] 

Y 0,313 3,2 

X 0,278 3,6 

4.2.1 MODELO COM OS EDIFÍCIOS ADJACENTES (1) 

Realizou-se a calibração no modelo em que os edifícios estão dispostos em quarteirão, pois no fim de 

contas é o que representa melhor a realidade em termos globais. No entanto, existem certos 

pormenores que não foram modelados, como o grau de rigidez entre as empenas, a não continuidade 

da fachada e das empenas, e o facto dos edifícios adjacentes apresentarem elevadas semelhanças a 
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nível estrutural, porém não serem completamente idênticos. Como tal, assume-se a existência de 

incertezas na modelação. A análise experimental permite reduzir algumas destas incertezas. 

A análise de um edifício pertencente a um quarteirão, é diferente do caso em que o edifício se encontra 

isolado, devido às interações entre os edifícios adjacentes e o edifício em estudo. O fenómeno de 

interação estrutural pode ser classificado em duas categorias: 1) devido ao aparecimento de ações 

verticais ou horizontais, provenientes dos edifícios adjacentes, especialmente devido à ação sísmica e 

2) devido a efeitos de restrição. Estas interações resultam numa alteração do mecanismo de colapso 

da estrutura (Borri e De Maria, 2009). 

A Figura 43 ilustra as eventuais interações que podem ocorrer entre edifícios adjacentes; no caso 

presente podem ocorrer interações do tipo c) e d), devido ao desalinhamento relativo entre edifícios 

adjacentes aliado ao facto dos respetivos pisos estarem dispostos em níveis distintos. 

 

Figura 42 - Exemplos de efeitos decorrentes da interação entre edifícios adjacentes  

A interação do tipo c) define-se como o choque entre edifícios adjacentes com alturas diferentes, onde 

um dos pontos mais prováveis para a ocorrência de danos é ao nível do topo do edifício mais baixo e 

no edifício que for mais fraco na zona de impacto (Lopes, 2008). 

A interação do tipo d), carateriza-se pelo impacto das lajes dos edifícios adjacentes nas empenas do 

edifício em estudo, que podem danificar seriamente estes elementos. 

Por conseguinte, definiram-se os módulos de elasticidade dos vários materiais presentes (Tabela 23). 

Tabela 23 - Definição dos módulos de elasticidade dos materiais presentes na estrutura 

Material Módulo de Elasticidade, E [GPa] 

Betão armado 29 

Alvenaria 

Pedra 1 

Tijolo maciço 1 

Tijolo furado 0,8 
 

Importa relembrar a adicional fonte de incertezas proveniente do ensaio de vibração ambiental. Desta 

forma, dada a variedade de incertezas decorrentes deste tipo de modelação de edifícios e do ensaio 

realizado, reconhece-se a natural presença de percentagens de erro, todavia, procurou-se ao máximo 

e de forma criteriosa reduzir essas folgas. 

A escolha final dos módulos de elasticidade definidos para a estrutura em análise resultou nas 

seguintes margens de erro, relativamente aos resultados obtidos no ensaio (Tabela 24). 
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Tabela 24 - Percentagens de erro dos períodos de vibração obtidas relativamente ao ensaio de vibração 

ambiental 

Direção 
T [s] 

Erro [%] 
Modelo Ensaio 

X 0,271 0,278 -2,58 

Y 0,314 0,313 0,45 

 

Após realizada a calibração do edifício em estudo, procede-se à caraterização modal do modelo (1) 

(Tabela 25). 

Tabela 25 - Caraterísticas modais do modelo (1) 

Modos Período, T [s] Frequência, f [Hz] 
Fatores de Participação de Massa [%] 

𝐔𝐱 𝚺𝐔𝐱 𝐔𝐲 𝚺𝐔𝐲 𝐔𝐳 𝚺𝐔𝐳 𝐑𝐳 𝚺𝐑𝐳 

1 0,314 3,19 0,00 0,00 0,53 0,53 0,01 0,01 0,00 0,00 

2 0,301 3,32 0,18 0,18 0,00 0,53 0,00 0,01 0,37 0,37 

3 0,271 3,70 0,44 0,62 0,00 0,53 0,00 0,01 0,12 0,50 

4 0,241 4,14 0,00 0,62 0,02 0,55 0,00 0,01 0,00 0,50 

5 0,163 6,12 0,00 0,62 0,00 0,55 0,00 0,01 0,03 0,53 

6 0,146 6,85 0,00 0,62 0,01 0,56 0,23 0,24 0,00 0,53 

7 0,146 6,86 0,00 0,62 0,00 0,56 0,06 0,30 0,00 0,53 

8 0,146 6,86 0,00 0,62 0,00 0,56 0,03 0,34 0,01 0,54 

9 0,144 6,94 0,00 0,62 0,00 0,56 0,02 0,35 0,00 0,54 

10 0,136 7,35 0,00 0,62 0,01 0,57 0,00 0,36 0,00 0,54 

 

Optou-se por representar exclusivamente os dez primeiros modos de vibração, devido aos reduzidos 

fatores de participação de massa associados aos restantes modos. 

De seguida, descrevem-se os principais modos de vibração da estrutura. 

4.2.1.1  Primeiro modo de vibração 

O primeiro modo de vibração da estrutura carateriza-se por uma translação segundo y, com um período 

de 0,314s e um fator de participação de massa de 53%. Esta translação ocorre nesta direção, 

essencialmente devido à presença dos edifícios adjacentes, que impoêm uma maior rigidez na direção 

das fachadas (Figura 44).  

 

Figura 43 - Primeiro modo de vibração do modelo (1): a) planta; b) vista 3D e c) alçado  

A deformação dos pisos é praticamente uniforme no edifício do meio, enquanto nos restantes, as 

empenas induzem uma maior restrição dos deslocamentos do piso. 
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No decorrer da calibração do modelo, foi o período deste modo que serviu de comparação face ao 

obtido no ensaio segundo a direção y. 

4.2.1.2 Segundo modo de vibração 

O segundo modo de vibração carateriza-se por uma parcela de rotação aliada a uma parcela de 

translação segundo x, com um fator de participação de massa de 37% e 18%, respetivamente e um 

período de 0,301s (Figura 45). 

 

Figura 44 - Segundo modo de vibração do modelo (1) 

4.2.1.3 Terceiro modo de vibração 

Por fim, o terceiro modo de vibração reflete-se numa translação segundo x, com um período de 0,271s 

e um fator de participação de massa de 44% (Figura 46). No decorrer da calibração do modelo, foi o 

período deste modo que serviu de termo de comparação face ao período obtido segundo a direção x 

no ensaio. 

 

Figura 45 - Terceiro modo de vibração do modelo (1) 

4.2.2 MODELO ISOLADO COM AS LAJES (2) 

Tendo em conta a não consideração dos edifícios adjacentes neste modelo, é natural que certos modos 

de vibração não reproduzam o comportamento real da estrutura, uma vez que o edifício não se encontra 

isolado.  

Na Tabela seguinte, representam-se os vários modos de vibração e respetivas caraterísticas 

dinâmicas. 
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Tabela 26 - Caraterísticas modais do modelo (2) 

Modos Período, T [s] 
Frequência, f 

[Hz] 

Fatores de Participação de Massa [%] 

𝐔𝐱 𝚺𝐔𝐱 𝐔𝐲 𝚺𝐔𝐲 𝐔𝐳 𝚺𝐔𝐳 𝐑𝐳 𝚺𝐑𝐳 

1 0,301 3,33 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

2 0,296 3,37 0,00 0,58 0,53 0,53 0,01 0,01 0,00 0,04 

3 0,172 5,82 0,04 0,61 0,00 0,53 0,00 0,00 0,48 0,53 

4 0,146 6,85 0,00 0,61 0,01 0,54 0,31 0,34 0,00 0,53 

5 0,129 7,76 0,00 0,61 0,00 0,54 0,00 0,00 0,01 0,54 

6 0,126 7,95 0,00 0,61 0,00 0,54 0,01 0,00 0,00 0,54 

7 0,112 8,91 0,00 0,61 0,12 0,66 0,04 0,01 0,00 0,54 

8 0,109 9,21 0,12 0,74 0,00 0,66 0,00 0,00 0,01 0,55 

9 0,107 9,33 0,01 0,75 0,02 0,68 0,00 0,02 0,00 0,55 

10 0,101 9,92 0,00 0,75 0,00 0,69 0,01 0,00 0,00 0,55 

… - - - - - - - - - - 

124 0,049 20,36 - 0,87 - 0,80 - 0,69 - 0,73 

 

A resposta global da estrutura deve ser composta por todos os modos de vibração que contribuam de 

forma significativa (CEN, 2009.c). 

‘’Como tal, devem-se verificar uma das seguintes condições: 

-a soma das massas modais efetivas para os modos considerados representa, pelo menos, 90% da 

massa total da estrutura; 

-todos os modos com massas modas efetivas superiores a 5% da massa total da estrutura são 

considerados’’ (CEN, 2009.c). 

De salientar, a dificuldade em cumprir as condições acima expostas, isto é, seria necessário um grande 

número de modos de vibração para que se atingisse um valor de percentagem de massa da ordem dos 

90%. Como tal, optou-se por entrar em conta somente com os dez primeiros modos de vibração. 

4.2.2.1 Primeiro modo de vibração 

O primeiro modo de vibração da estrutura (Figura 47), representa uma translação segundo x aliada a 

uma ligeira rotação, com um período de 0,301s e um fator de participação de massa de 57%.  

 

Figura 46 - Primeiro modo de vibração do modelo (2) 

Inicialmente, a configuração em planta da estrutura indiciava a que o primeiro modo de vibração 

ocorresse segundo a direção y, levando a crer que esta fosse a direção mais flexível. Este indício 

baseou-se na discrepância associada aos comprimentos segundo as direções x e y, de 41m da fachada 

principal e de 12 m das empenas, em planta. 
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Todavia, a rigidez global da estrutura não depende apenas do comprimento dos principais 

alinhamentos. Como é o caso das empenas, que face ao seu comprimento, apresentam uma elevada 

rigidez comparativamente aos restantes alinhamentos. Isto deve-se à própria constituição e 

continuidade destas paredes.  

A ausência de simetria segundo a direção x decorre do desalinhamento relativo entre o centro de rigidez 

e o centro de massa nesta direção, que por sua vez origina rotações do piso. 

A ausência de simetria segundo a direção x resulta no aparecimento de rotações do piso, que decorrem 

do desalinhamento relativo entre o centro de rigidez e o centro de massa do piso. 

4.2.2.2 Segundo modo de vibração 

O segundo modo de vibração da estrutura (Figura 48), representa a vibração da estrutura segundo a 

direção y, com um período de 0,296s e um fator de participação de massa de 53%.  

 

Figura 47 - Segundo modo de vibração do modelo (2) 

Como se pode notar, a deformação do piso nesta direção deixa de se comportar como um todo, o que 

possivelmente depende de um conjunto de fatores.  

Em primeiro lugar, a estrutura apresenta um comprimento de 41m segundo a direção x, ou seja, um 

comprimento elevado que provavelmente constitui uma dificuldade na uniformização dos 

deslocamentos do piso segundo a direção y. 

Adicionalmente, existe uma discrepância em termos de rigidez relativamente aos elementos que se 

opõem à direção do modo de vibração em questão. Isto é, as empenas de betão, devido à sua elevada 

rigidez, restringem os deslocamentos na periferia, enquanto o centro do edifício, tanto não possui esse 

grau de rigidez, como é composto por ‘’interrupções nas lajes’’, mais especificamente as caixas de 

escadas, que afetam a continuidade das lajes de betão. Consequentemente surgem maiores 

deslocamentos no centro da estrutura e menores na sua periferia.  

Como esperado, denota-se uma ausência de rotação neste modo, decorrente da simetria do piso 

segundo a direção y. Isto é, o centro de rigidez localiza-se no mesmo eixo que o centro de massa, daí 

apenas ocorrer um movimento de translação. 

4.2.2.3  Terceiro modo de vibração 

Do segundo para o terceiro modo de vibração denota-se uma transição mais elevada relativa ao valor 

dos períodos. Esta mudança justifica-se em grande medida por este constituir um modo mais rígido, 

menos suscetível de ocorrer nesta estrutura. 
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Este modo carateriza-se como uma rotação segundo o eixo z (Figura 49), com um período de 0,172s 

e um fator de participação de massa de rotação de 48%. Desta vez, o movimento do piso dá-se como 

um todo. 

 

Figura 48 - Terceiro modo de vibração do modelo (2) 

Optou-se por descrever apenas os três primeiros modos de vibração. 

Refira-se também que o edifício apresenta certos modos de vibração de translação verticais, que não 

devem ser menosprezados.   

Estes modos decorrem da presença de elevados vãos no piso do rés-do-chão solicitados por uma 

considerável percentagem de carga proveniente dos pisos superiores. Além disso, identificou-se este 

tipo de modos no ensaio de vibração, o que contribuiu de certa forma para uma validação deste 

comportamento (período experimental igual a 0,145s e período analítico igual a 0,146s). 

De seguida, interpretam-se as várias diferenças resultantes dos modos de vibração do modelo (1) e do 

modelo (2) (Tabela 27). 

Tabela 27 - Diferença entre os períodos de vibração do modelo (1) e modelo (2) 

Direção Diferença [%] 

X -9,6 

Y 6,3 

 

Como por exemplo, o primeiro modo de vibração no modelo em quarteirão define-se como uma 

translação segundo a direção y, enquanto no modelo isolado define-se como uma translação segundo 

a direção x. Este comportamento justifica-se à partida pelo aumento de rigidez na direção da fachada 

garantido pelos edifícios adjacentes. 

Por um lado, segundo a direção x, o modelo com os edifícios adjacentes (1) apresenta um período de 

vibração consideravelmente mais reduzido que o do modelo isolado (2). Como já foi explicado 

anteriormente, esta diferença reside no contributo de rigidez dos edifícios adjacentes. 

Por outro lado, segundo a direção y, o modelo com os edifícios adjacentes (1) apresenta um período 

superior ao do modelo isolado (2), que provavelmente decorre da presença de maior massa excitada, 

resultando num período de vibração ligeiramente superior. 

4.2.3 MODELO ISOLADO COM A MASSA CONCENTRADA (3) 

De seguida, descrevem-se as caraterísticas dinâmicas do modelo isolado considerando os vários pisos 

como diafragmas rígidos (Tabela 28), refletindo-se sobre as consequências decorrentes desta hipótese. 
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Tabela 28 - Caraterísticas modais do modelo (3) 

Modos 
Período, T 

[s] 
Frequência, f 

[Hz] 

Fatores de Participação de Massa [%] 

𝐔𝐱 𝚺𝐔𝐱 𝐔𝐲 𝚺𝐔𝐲 𝐔𝐳 𝚺𝐔𝐳 𝐑𝐳 𝚺𝐑𝐳 

1 0,293 3,41 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

2 0,258 3,87 0,00 0,65 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,04 

3 0,151 6,60 0,05 0,70 0,00 0,64 0,00 0,00 0,54 0,59 

4 0,113 8,85 0,00 0,70 0,00 0,64 0,22 0,22 0,00 0,59 

5 0,108 9,24 0,00 0,70 0,00 0,64 0,06 0,28 0,00 0,59 

6 0,098 10,18 0,04 0,73 0,00 0,64 0,00 0,28 0,02 0,60 

7 0,097 10,32 0,09 0,83 0,00 0,64 0,00 0,28 0,00 0,61 

8 0,085 11,74 0,00 0,83 0,00 0,64 0,01 0,29 0,00 0,61 

9 0,085 11,80 0,00 0,83 0,00 0,64 0,01 0,30 0,00 0,61 

10 0,084 11,85 0,00 0,83 0,00 0,64 0,00 0,30 0,00 0,61 

 

4.2.3.1 Primeiro modo de vibração 

O primeiro modo de vibração carateriza-se por uma translação segundo x aliada a uma ligeira rotação 

segundo o eixo z, com um período de 0,293s e um fator de participação de massa de 65% (Figura 50). 

 

Figura 49 - Primeiro modo de vibração do modelo (3) 

Comparativamente ao modelo (2), o período de vibração reduz-se ligeiramente, mas não o suficiente 

para descartar a possibilidade da laje se comportar como um diafragma rígido. 

4.2.3.2 Segundo modo de vibração 

O segundo modo de vibração (Figura 51) carateriza-se por uma translação segundo y, com um período 

de 0,258s e um fator de participação de massa de 64%.  

 

Figura 50 - Segundo modo de vibração do modelo (3) 

Desta vez, ressaltam à vista, não só uma redução mais elevada do período de vibração, como uma 

deformação uniforme do piso como um todo.  
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4.2.3.3 Terceiro modo de vibração 

O terceiro modo carateriza-se como um modo de torção, com um período de 0,151s e um fator de 

participação de massa de 54% (Figura 52). 

 

Figura 51 - Terceiro modo de vibração do modelo (3) 

Como se pode verificar a consideração dos pisos da estrutura como diafragma rígido originaram 

algumas diferenças (Tabela 29) nos modos de vibração relativamente aos modelos (2) e (3). 

Tabela 29 - Diferença entre os períodos de vibração do modelo (2) e do modelo (3) 

Direção Diferença [%] 

X 2,5 

Y 12,9 

 

Primeiramente, constata-se que os três primeiros modos de vibração são coerentes uns com os outros 

em termos de vibração tendencial (Tabelas 26 e 28), isto é, ocorrem todos segundo a mesma ordem. 

No entanto, denota-se uma redução dos períodos dos vários modos de vibração e um aumento dos 

fatores de participação de massa dos modos mais relevantes da estrutura. 

Desta forma, questiona-se a possibilidade de considerar o piso como um diafragma rígido, ou pelo 

menos, admitir que este comportamento ideal possa ser aceitável numa direção (x) e, porventura, não 

na outra (y). A hipótese de diafragma rígido era à partida aceitável, tendo em conta, a constituição da 

laje, tanto pela sua espessura como pelo material, no entanto, constata-se que existem outras variáveis 

influentes neste comportamento, como o elevado comprimento do piso, em comparação com o 

comprimento segundo a direção transversal, e a existência de determinadas descontinuidades do piso. 

O aumento dos fatores de participação de massa em cada direção advém de uma maior excitação de 

massa da estrutura, que pode ser explicada pelo facto do diafragma permitir que as forças de inércia 

sejam distribuídas pelos elementos verticais proporcionalmente às suas rigidezes, o que na realidade 

pode não acontecer tão acentuadamente.  

Outro pormenor relevante, que por vezes pode passar despercebido, é o facto de ao concentrarmos a 

massa do piso no centro, deixamos de entrar em consideração com as eventuais interrupções dos 

pavimentos previamente existentes, que podem afetar a eventual uniformidade de deformação do piso 

como um todo. 

Por conseguinte, procede-se à próxima etapa deste capítulo, nomeadamente, a análise e verificação 

de segurança do edifício para o modelo (2) - Edifício Isolado com Lajes. 
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Os vários modos de vibração da estrutura apresentam períodos muito próximos, daí se terem 

combinado as várias respostas modais através da ‘’Combinação Quadrática Completa’’. 

Não foram considerados os efeitos de torção acidental, pois os edifícios encontram-se num quarteirão 

fechado, o que torna pouco coerente a consideração dos movimentos de rotação do edifício isolado, 

independentemente das empenas não serem partilhadas. Além disto, a própria configuração em planta 

destes edifícios, resulta numa redução da importância destes modos de vibração. 

  VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

A verificação de segurança da estrutura vai depender em grande parte, da forma como esta reage à 

solicitação das seguintes combinações de ações (Figura 53). 

 

Figura 52 - Combinações de ações aplicadas na estrutura 

O impacto de cada combinação é medido comparando-se os esforços resistentes dos vários elementos 

estruturais com os esforços atuantes. 

Previamente concluiu-se que a ação sísmica Tipo 2 era a mais condicionante, no entanto, nesta altura, 

reforça-se uma vez mais essa afirmação comparando-se a força de corte basal decorrente de cada 

ação sísmica e segundo ambas as direções (Tabela 30). Tendo em conta, os espetros de cada sismo 

e os períodos de vibração da estrutura, é natural que a força de corte basal do sismo tipo 2 seja superior.  

Tabela 30 - Forças de corte basal do edifício sujeito à ação sísmica Tipo 1 e Tipo 2 segundo as direções x e y 

Sismo Tipo 𝐅𝐛,𝐱 [kN] 𝐅𝐛,𝐲 [kN] 

1 11141,6 10107,1 

2 11519,0 10544,4 

 

Da leitura da Tabela acima verifica-se que a diferença entre os efeitos da ação sísmica Tipo 1 e Tipo 2 

é mínima. Contudo, o efeito global de ambas as ações é significativo, conduzindo a um coeficiente 

sísmico da ordem dos 23%. Este valor elevado provém essencialmente de dois aspetos: não só a 

massa elevada acarreta períodos com valores elevados, que por sua vez localizam-se nas acelerações 

mais elevadas do espetro de resposta, mas também pelo facto do valor do coeficiente de 

comportamento ser reduzido (q=1,5). 

4.3.1  ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO 

Estes elementos são elementos lineares, e como tal, as suas resistências face às ações medem-se 

com base: para as vigas em momentos fletores e esforços transversos; para os pilares em momentos 

fletores, esforços transversos e axiais.  

Optou-se por não aplicar o fator de confiança nas propriedades do betão armado, pois poderia tornar-

se demasiado penalizador e, além do mais, este material não apresenta o nível de incertezas presente 

nas alvenarias.  
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Nas Tabelas seguintes, apresentam-se as caraterísticas associadas aos materiais que constituem os 

diversos elementos estruturais. 

Tabela 31 - Propriedades mecânicas do betão (fck - tensão caraterística de rotura do betão à compressão; fctm - 

valor médio da tensão de rotura do betão à tração; Ec - módulo de elasticidade do betão) 

Betão C16/20 

fck  [MPa] 16 

fctm [MPa] 1,9 

Ec [GPa] 29 

 

Tabela 32 - Propriedades mecânicas do aço (fyk - tensão caraterística de cedência do aço)  

Aço A235 

fyk [MPa] 235 

 

Previamente à verificação de segurança dos vários elementos, procedeu-se a uma recolha de 

informação, nos demais documentos obtidos no Arquivo Municipal de Lisboa, referente às caraterísticas 

(dimensões, armaduras, entre outras) das vigas e dos pilares. 

De seguida, possuindo as quantidades de armadura existentes calcularam-se os momentos fletores e 

esforços transversos resistentes e compararam-se com os esforços atuantes decorrentes de cada 

combinação. 

Os momentos fletores resistentes, 𝑀𝑟𝑑, obtiveram-se através da seguinte fórmula, onde 𝐴𝑠, representa 

a quantidade de armadura presente, 𝑧, o braço interno entre as resultantes das tensões axiais de flexão 

e tração, e 𝑓𝑦𝑘, a tensão caraterística de cedência do aço: 

𝑀𝑟𝑑 = 𝐴𝑠. 𝑧. 𝑓𝑦𝑘 

 

           [4.1] 

Considerou-se de forma simplificada o braço (z), através da seguinte expressão, onde d, representa a 

distância entre o centro de gravidade das armaduras tracionadas e a fibra mais comprimida da secção:  

𝑧 ≈ 0,9. 𝑑 

 

           [4.2] 

Os esforços transversos resistentes obtiveram-se através da seguinte fórmula, onde, 𝐴𝑠,𝑤 𝑠⁄ , representa 

a quantidade de estribos presente, e 𝛳 , o ângulo entre o eixo da peça e a direção das bielas 

comprimidas. De acordo com o EC2 e o Anexo Nacional o valor de 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛳 deve estar dentro dos 

seguintes limites: 1 ≤ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛳 ≤ 2,5. Neste caso considerou-se um 𝛳 = 30º, sugerido no livro ‘’Sismos e 

Edifícios’’. 

𝑉𝑟𝑑 =
𝐴𝑠,𝑤

𝑠
. 𝑧. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛳. 𝑓𝑦𝑘 

 

           [4.3] 

Decidiu-se separar os efeitos de cada combinação, por forma, a se compreender melhor o impacto da 

combinação sísmica face à combinação quase permanente. 

Como já foi referido anteriormente, as vigas e os pilares localizam-se essencialmente no piso do rés-

do-chão. 
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Constata-se, acima de tudo, que as vigas e os pilares possuem dois objetivos primordiais, o de 

possibilitar os espaços abertos presentes no rés-do-chão e o de sustentar o peso decorrente dos pisos 

superiores. 

Seguidamente, nas Tabelas em que se apresentam os esforços, decidiu-se assinalar a vermelho os 

esforços atuantes que ultrapassam os esforços resistentes. 

A identificação dos diversos elementos de betão armado que constam nas Tabelas seguintes, 

encontram-se apresentados no Anexo 1. 

4.3.1.1  Vigas  

Optou-se por apresentar apenas as armaduras de sinal positivo (+) e negativo (-) associadas aos locais 

mais condicionantes das vigas, como a meio vão e nos apoios, respetivamente. Para além disso, 

decidiu-se não representar todas as vigas existentes, por forma a não tornar a representação 

excessivamente exaustiva. 

Na Tabela seguinte, apresentam-se as dimensões e armaduras de algumas vigas pertencentes à 

fachada principal e de tardoz. 

Tabela 33 - Dimensões e armaduras das vigas localizadas na fachada principal (Vfx) e de tardoz (Vtx) 

Vigas 
Dimensões 

Sinal 
Armadura Longitudinal Armadura Transversal 

b [m] h [m] Varões 𝐀𝐬 [𝐜𝐦𝟐] Estribos 𝐀𝐬,𝐰 𝐬⁄  [𝐜𝐦𝟐 𝐦⁄ ] 

Vfx1 1 0,6 
(+) 17Φ1'' 86,1 

Φ5/16'' // 0,30m (c/4 ramos) 3,3 
(-) 6Φ1'' 30,4 

Vfx2 0,9 0,5 
(+) 6Φ1'' 30,4 

Φ1/4'' // 0,40m 1,6 
(-) 5Φ1’’ 25,3 

Vfx3 0,8 0,4 
(+) 7Φ1'' 35,5 

Φ1/4'' // 0,40m 1,6 
(-) 5Φ1'' 25,3 

Vfx4 0,7 0,4 
(+) 6Φ1''+1Φ3/8'' 31,1 

Φ1/4'' // 0,40m 1,6 
(-) 4Φ1'' 20,3 

Vfx5 0,6 0,4 
(+) 5Φ1''+1Φ1/2'' 26,6 

Φ1/4'' // 0,40m 1,6 
(-) 4Φ1'' 20,3 

Vtx 0,6 1,4 
(+) 14Φ1'' 70,9 

8Φ5/16'' em 3m (c/6 ramos) 4,5 
(-) 17Φ1'' 86,1 

 

Como se pode notar, as vigas da fachada apresentam uma diminuição gradual das suas dimensões 

em altura. 

Tabela 34 – Esforços resistentes e atuantes nas vigas das fachadas decorrentes de uma ação sísmica (100%) 

Vigas 
𝐌𝐫𝐝 (+) 
[kN.m] 

𝐌𝐫𝐝 (-) 
[kN.m] 

𝐕𝐫𝐝  
[kN] 

Combinação Sísmica 
Combinação Quase 

Permanente 

𝐌𝐞𝐝 (+) 
[kN.m] 

𝐌𝐞𝐝 (-) 
[kN.m] 

𝐕𝐞𝐝 
[kN] 

𝐌𝐞𝐝 (+) 
[kN.m] 

𝐌𝐞𝐝 (-) 
[kN.m] 

𝐕𝐞𝐝 
[kN] 

Vfx1  1038,5 366,5 137,8 489,4 727 640 412,1 620,2 590,1 

Vfx2 302,2 251,8 27,3 157,6 128,7 215,2 79,4 57,6 123,6 

Vfx3 277,6 198,3 21,5 79,6 66,4 158,9 26,5 20,6 53,4 

Vfx4 243,5 158,6 21,5 61,7 50,2 129,9 19,2 12,2 39,6 

Vfx5 208,2 158,6 21,5 50,6 41,3 112,1 16,95 11,6 29,5 

Vtx  
(34-9) 

2055,5 2496,0 645,7 435,5 342,8 822,5 304,8 264,1 606,5 
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No geral, os esforços que apresentam maiores problemas estão associados ao esforço transverso.  

A maior discrepância entre os valores resistentes e atuantes, relativamente ao momento fletor negativo 

e ao esforço transverso, verifica-se na viga do piso térreo. Este facto pode ser justificável, pela 

quantidade de carga proveniente dos pisos superiores que este elemento deve suportar. As restantes 

vigas também acabam por não cumprir os requisitos de segurança face ao esforço transverso, porém 

com diferenças menos acentuadas.  

Estas vigas localizadas na fachada principal apresentam uma configuração pouco recorrente, isto é, no 

qual a sua largura é superior à sua altura. A disposição contrária seria o ideal, pois contribuiria para um 

melhor comportamento destes elementos face à flexão e ao esforço transverso. Provavelmente, a 

opção tomada teve como motivo eventuais disposições e requisitos a nível arquitetónico. 

Nas Tabelas seguintes, apresentam-se as dimensões de algumas vigas localizadas no tecto do piso 

do rés-do-chão, segundo a direção x e y. 

Tabela 35 - Dimensões e armaduras das vigas interiores, segundo a direção x (Vx) e a direção y (Vy) 

Vigas 

Dimensões 

Sinal 

Armadura Longitudinal Armadura Transversal 

b [m] h [m] Varões  
𝐀𝐬 

[𝐜𝐦𝟐] 
Estribos 𝐀𝐬,𝐰 𝐬⁄  [𝐜𝐦𝟐 𝐦⁄ ] 

Vx  
(23-24) 

0,6 1,2 
(+) 16Φ1'' 81,1 8Φ5/16'' em 1,2m  

(c/6 ramos) 
22,3 

(-) 21Φ1''+1Φ5/16'' 106,9 

Vx 
(29-30) 

0,3 0,8 
(+) 7Φ3/4'' 20 

Φ5/16'' // 0,15m 3,3 
(-) 4Φ1''+3Φ5/16'' 21,8 

Vx  
(31-32) 

0,5 0,8 
(+) 12Φ1'' 60,8 Φ5/16'' // 0,20m 

(c/4ramos) 
9,9 

(-) 5Φ1'' 25,3 

Vy  
(16-15) 

0,5 1 
(+) 11Φ3/4'' 31,4 7Φ5/16'' em 1,2m  

(c/4 ramos)  
13,2 

(-) 12Φ3/4''+3Φ5/16'' 35,7 

Vy  
(11-12) 

0,4 0,8 
(+) 9Φ3/4'' 25,7 

9Φ5/16'' em 1,4m 7,1 
(-) 7Φ3/4''+3Φ1/4'' 20,9 

 

Tabela 36 - Esforços resistentes e atuantes nas vigas interiores  

Vigas 
𝐌𝐫𝐝 (+) 
[kN.m] 

𝐌𝐫𝐝 (-) 
[kN.m] 

𝐕𝐫𝐝  
[kN] 

Combinação Sísmica 
(Intensidade de 100%) 

Combinação Quase 
Permanente 

𝐌𝐞𝐝 (+) 
[kN.m] 

𝐌𝐞𝐝 (-) 
[kN.m] 

𝐕𝐞𝐝 
[kN] 

𝐌𝐞𝐝 (+) 
[kN.m] 

𝐌𝐞𝐝 (-) 
[kN.m] 

𝐕𝐞𝐝 
[kN] 

Vx2  
(23-24) 

2006,2 2645,4 954,4 492,6 815,8 704,8 470,9 798,5 664,5 

Vx3  
(29-30) 

324,9 354,3 93 144,2 85,6 248,1 125,6 71,9 208,7 

Vx4  
(31-32) 

990,2 412,6 279,1 200,7 107,3 272,1 188,6 98,9 263,9 

Vy1  
(16-15) 

643,2 732,1 468,9 110,8 193,1 287,9 96,4 177,9 209,4 

Vy4  
(11-12) 

417,8 340,4 199,4 139,99 182,4 205,4 131,2 156,8 187,6 

 

Das vigas expostas, apenas uma não cumpre os requisitos de segurança, nomeadamente ao esforço 

transverso. Como se pode verificar, as vigas no seu geral, demonstram resistir adequadamente às 

ações que lhe são solicitadas. Não só, as secções destes elementos apresentam dimensões bastante 

razoáveis, como também estes possuem quantidades adequadas de armaduras. 
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No entanto, deve-se ter em consideração a possibilidade de, não só considerar uma ação sísmica com 

uma intensidade mais reduzida, no mínimo de 65% (NTC, 2008), mas também de reduzir os módulos 

de elasticidade dos materiais, dada a consequente fendilhação decorrente da ação sísmica. Neste caso 

em particular, ambas as possibilidades apresentam como consequência a redução das acelerações na 

base devidas ao sismo, a primeira é facilmente percetível, e a segunda, basicamente, possui o efeito 

de tornar a estrutura mais flexível e dessa forma elevar os períodos dos modos de vibração da estrutura. 

Ou seja, no que diz respeito aos efeitos decorrentes da combinação sísmica, os resultados acima 

expostos podem, porventura, ser algo conservativos.  

Por conseguinte, optou-se por averiguar qual o impacto da ação sísmica com uma intensidade de 65% 

nas vigas acima expostas (Tabela 37). 

Tabela 37 – Esforços atuantes e resistentes nas vigas interiores  

Vigas 𝐌𝐫𝐝 (+) [kN.m] 𝐌𝐫𝐝 (-) [kN.m] 𝐕𝐫𝐝  [kN] 
Combinação Sísmica (Intensidade de 65%) 

𝐌𝐞𝐝 (+) [kN.m] 𝐌𝐞𝐝 (-) [kN.m] 𝐕𝐞𝐝 [kN] 

Vx2  
(23-24) 

2006,2 2645,4 954,4 487,7 810,8 693,3 

Vx3  
(29-30) 

324,9 354,3 93 131 81,7 236,2 

Vx4  
(31-32) 

990,2 412,6 279,1 197,3 105,9 269,7 

Vy1  
(16-15) 

643,2 732,1 468,9 79,7 174,4 245,7 

Vy4  
(11-12) 

417,8 340,4 199,4 133,5 175,1 200,3 

 

Como previsto, denotou-se uma diminuição dos esforços atuantes. Posto isto, pode-se concluir que 

numa análise de um edifício existente sujeito a uma ação sísmica com uma intensidade de 100%, não 

é alarmante a não verificação de segurança de certos elementos aquando de folgas reduzidas, entre 

os esforços atuantes e os esforços resistentes. 

4.3.1.2 Pilares 

Nas Tabelas seguintes, apresentam-se os vários pilares presentes e as suas caraterísticas. 

Tabela 38 - Dimensões e armaduras dos pilares 

Pilares 
Dimensões Armaduras Longitudinais Armaduras Transversais 

x [m] y [m] Varões As [𝐜𝐦𝟐] Cintas 𝐀𝐬,𝐰 𝐬⁄  [𝐜𝐦𝟐 𝐦⁄ ] 

P1 (12) 0,7 1 10Φ3/4'' 28,5 Φ5/16'' // 0,25m 3,96 

P2 (33) 0,7 1 10Φ3/4'' 28,5 Φ5/16'' // 0,25m 3,96 

P3 (23) 0,8 0,6 8Φ3/4''+2Φ1/2'' 25,3 Φ5/16'' // 0,25m 3,96 

P4 (10) 0,8 0,6 8Φ3/4''+2Φ1/2'' 25,3 Φ5/16'' // 0,25m 3,96 

P5 (24) 0,8 0,6 8Φ3/4''+2Φ1/2'' 25,3 Φ5/16'' // 0,25m 3,96 

P6 (9) 1,1 0,6 8Φ1'' 40,5 Φ5/16'' // 0,30m 3,30 
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Tabela 39 - Esforços resistentes e atuantes nos pilares  

 

Dada a proximidade entre o esforço atuante e o esforço resistente de certos elementos, optou-se por 

comparar os resultados decorrentes de ações sísmicas com diferentes intensidades, de 100% e 65% 

(Tabela 40). 

Tabela 40 - Esforços resistentes e atuantes nos pilares  

Pilares 
𝐍𝐜𝐪𝐩 

[kN] 

𝐌𝐫𝐝,𝐱 

[kN.m] 

𝐌𝐫𝐝,𝐲 

[kN.m] 

𝐕𝐫𝐝,𝐱 

[kN] 

𝐕𝐫𝐝,𝐲 

[kN] 

Combinação Sísmica (65%) 

𝐌𝐞𝐝,𝐱 

[KN.m] 

𝐌𝐞𝐝,𝐲 

[KN.m] 

𝐕𝐞𝐝,𝐱  

[KN.m] 

𝐕𝐞𝐝,𝐲 

[KN.m] 

P1 (12) 2085 286,9 413,6 85,5 123,2 221 54,3 107,8 28,1 

P1 (33) 1731,1 286,9 413,6 85,5 123,2 198,9 54,2 100,8 20,6 

P2 (23) 942,9 292,6 217,6 98,1 72,9 112,8 27,6 73,4 54,4 

P2 (10) 1816,3 292,6 217,6 98,1 72,9 176,7 92,2 80,3 40,2 

P2 (24) 833,4 292,6 217,6 98,1 72,9 406,3 39,9 171,7 17,9 

P3 (9) 2627,5 648,1 348,1 113,2 60,8 175,7 59,8 91,7 21,6 
 

Como se pode verificar, no geral ocorreu uma redução dos valores de momentos fletores e esforços 

transversos, o que resultou apenas na verificação de um elemento, nomeadamente no que diz respeito 

ao momento fletor do pilar P2 (24).  

De salientar, o facto de este cálculo corresponder a uma situação real, em que as paredes de alvenaria 

são capazes de suportar o carregamento vertical. Caso contrário, podem ocorrer mecanismos locais 

em determinadas paredes, que provocam uma redistribuição de esforços, resultando numa alteração 

dos valores dos esforços atuantes previamente obtidos.  

Porém, após uma inspeção ao edifício, verifica-se um bom funcionamento da estrutura face à 

combinação estática de ações, o que contribui de certa forma, para uma validação dos cálculos 

apresentados, considerando apenas as cargas estáticas. 

Além disto, os resultados foram obtidos através de uma análise linear; todavia, sabe-se que a melhor 

abordagem para verificar a resistência dos elementos de betão armado face à ação sísmica é a partir 

de uma análise estática não linear (Pushover), dado que se contabilizam as quantidades de armadura 

presentes nas diversas secções condicionantes (Monteiro e Bento, 2012.b). 

Por forma a tornar mais nítida a compreensão dos resultados acima expostos, comparam-se os vários 

esforços dos elementos analisados nas Figuras 54 e 55. 

Pilares 
𝐍𝐜𝐪𝐩 

[kN] 

𝐌𝐫𝐝,𝐱 

[kN.m] 

𝐌𝐫𝐝,𝐲 

[kN.m] 

𝐕𝐫𝐝,𝐱 

[kN] 

𝐕𝐫𝐝,𝐲 

[kN] 

Combinação Sísmica (100%) 

𝐌𝐞𝐝,𝐱 

[KN.m] 

𝐌𝐞𝐝,𝐲 

[KN.m] 

𝐕𝐞𝐝,𝐱  

[KN.m] 

𝐕𝐞𝐝,𝐲 

[KN.m] 

P1 (12) 2085 286,9 413,6 85,5 123,2 259,1 75,8 131,5 35,2 

P1 (33) 1731,1 286,9 413,6 85,5 123,2 236,3 68,6 124,5 23,3 

P2 (23) 942,9 292,6 217,6 98,1 72,9 139,9 38,1 96,0 69,4 

P2 (10) 1816,3 292,6 217,6 98,1 72,9 210,9 100,4 99,9 44,8 

P2 (24) 833,4 292,6 217,6 98,1 72,9 442,6 41,8 192 19,4 

P3 (9) 2627,5 648,1 348,1 113,2 60,8 220,96 64,5 112,2 22,8 
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Figura 53 - Comparação entre os esforços resistentes e atuantes associados às vigas para uma ação sísmica 

com intensidade de 100%  

 

Figura 54 - Comparação entre os esforços resistentes e atuantes associados aos pilares para uma ação sísmica 

com intensidade de 100%  

4.3.2  VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CORTE GLOBAL 

Antes de mais, apresentam-se na Tabela seguinte, as propriedades mecânicas dos vários materiais 

constituintes das paredes, divididos pelo fator de confiança de 1,35. 

Tabela 41 - Propriedades mecânicas dos materiais (fk - resistência média à compressão das alvenarias; 𝜏0 - 

resistência média ao corte das alvenarias; ft - resistência média à tração das alvenarias) 

Materiais ѵ E [GPa] 𝐟𝐦 [MPa]  𝛕𝟎 [MPa] 𝐟𝐭 [MPa] 

Pedra 

0,2 

1 2,96 0,148 0,22 

Tijolo maciço 1 2,6 0,068 0,10 

Tijolo furado  0,8 1,8 0,044 0,07 

 

Pretende-se com esta verificação, comparar a força de corte atuante com a força resistente do edifício 

de um ponto de vista global. 
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Em primeiro lugar, com base no modelo numérico obtém-se o valor da força de corte atuante na base 

da estrutura. De seguida, para finalizar esta verificação calcula-se a força de corte resistente, de forma 

muito aproximada e de acordo com o modelo Mohr-Coulomb. Como tal, para obter a força de corte 

resistente (Tabela 42) realizou-se o produto entre a soma das cargas verticais presentes na base, 

devido à combinação quase permanente, e o coeficiente de atrito, com um valor de 0,4, o qual é 

sugerido no Eurocódigo 6 (CEN, 2005). 

Tabela 42 - Peso da estrutura e forças de corte atuantes e resistentes na base 

𝐅𝐯 [kN] 56949,9 

𝐅𝐡,𝐱 [kN] 11458,6 

𝐅𝐡,𝐲 [kN] 11147,8 
  

𝐅𝐡,𝐫𝐝 [kN] 22779,9 
 

Como se pode apurar, a verificação da resistência ao corte global da estrutura encontra-se verificada. 

Este cálculo centra-se apenas no modo de rotura de deslizamento, já que o modo de fendilhação 

diagonal depende das caraterísticas individuais das paredes. Nesta fase, pretendeu-se essencialmente 

apreender o comportamento geral da estrutura, e como tal, realiza-se uma verificação mais 

aprofundada no decorrer em 4.3.3 e 4.3.4. 

4.3.3 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CORTE DAS PAREDES DE ALVENARIA 

POR PISO  

Nesta etapa, apresenta-se a resistência ao corte dos vários pisos da estrutura segundo ambas as 

direções, quando sujeita à combinação sísmica. 

Em primeiro lugar, expõe-se o método como se avalia a resistência ao corte das várias paredes, quando 

solicitadas sob ações horizontais.  

A resistência a uma ação está associada à prevenção de um dado modo de rotura ou de instabilização. 

Neste caso, as paredes podem instabilizar no plano ou fora deste, porém, desprezou-se o fenómeno 

de instabilidade fora do plano, dada a reduzida resistência das paredes face a este modo de rotura. 

Assim considerou-se apenas a resistência das paredes solicitadas no seu plano segundo cada direção. 

Todavia, para que uma estrutura funcione como um conjunto face à ação sísmica, deve-se garantir um 

adequado travamento tridimensional, mediante a criação de boas ligações entre paredes ortogonais, 

lajes e paredes, tirando partido do funcionamento das lajes como diafragmas rígidos (Monteiro, 2013). 

A presença de adequadas ligações entre os diversos elementos contribui para o melhoramento do 

comportamento global do edifício. Consequentemente, a ocorrência do colapso da estrutura, exigirá 

uma maior intensidade da ação sísmica (Borri e De Maria, 2009). 

Seguidamente, apresentam-se os modos de rotura (fendilhação diagonal e deslizamento) das paredes 

no seu plano (Figura 56) e a sua formulação. Desprezou-se o modo de rotura por derrubamento, dado 

o peso a que as paredes estão sujeitas e a contribuição das lajes para a estabilização das paredes face 

a este modo de rotura. 
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Figura 55 - Modos de rotura típicos num painel de alvenaria solicitado no plano: a) derrubamento; b) 

deslizamento; e c) fendilhação diagonal 

A ocorrência dos diferentes modos de rotura dependem de diversos fatores como: a geometria do 

painel, as condições de bordo, o carregamento vertical, as caraterísticas mecânicas dos constituintes 

da alvenaria (argamassa, blocos e interfaces) e as caraterísticas geométricas da alvenaria.  

Deve-se salientar a dificuldade em por vezes distinguir o tipo de mecanismo que ocorre numa dada 

parede, tendo em conta a quantidade de interações que podem ocorrer (Calderini, Cattari e 

Lagomarsino, 2008). 

 Fendilhação Diagonal 

Este modo de rotura ocorre quando as tensões principais que se desenvolvem na parede, devido às 

cargas horizontais e verticais a que está sujeita, excedem a resistência à tração da alvenaria. 

A formulação deriva do modelo de Turnsek e Cacovic, no qual, se assume a alvenaria como um material 

homogéneo e isotrópico, onde a fendilhação se desenvolve, indiscriminadamente segundo a principal 

direção de tensão (Calderini, Cattari e Lagomarsino, 2008). 

Considerando-se a alvenaria como um material isotrópico obtém-se a tensão principal de tração a atuar 

no centro de um painel de alvenaria (𝜎1), onde 𝜎0, representa a tensão associada ao carregamento 

vertical, 𝜏𝑢 a tensão tangencial (Segundo Turnsek e Cacovic, 𝛽 toma o valor de 1,5). 

𝜎1 =
𝜎0

2
+ √(𝛽. 𝜏𝑢)2 + (

𝜎0

2
)2            [4.4] 

A partir desta expressão e, tendo em conta que  𝜏𝑢 = 𝑉 𝑏. 𝑡⁄ , obtém-se a fórmula da resistência ao corte 

da parede relativa ao modo de rotura de fendilhação diagonal (𝑉𝑟𝑑,1), onde 𝑏 representa o comprimento 

da parede, 𝑡 a espessura da parede, 𝐶𝑢  a coesão do material constituinte (Calderini, Cattari e 

Lagomarsino, 2008). 

𝑉𝑟𝑑,1 = 𝑏. 𝑡.
1,5. 𝐶𝑢

𝛽
. √1 +

𝜎0

1,5. 𝐶𝑢

            [4.5] 

 

 Deslizamento 

Este modo de rotura ocorre potencialmente quando, tanto as cargas verticais atuantes, como o 

coeficiente de atrito são reduzidos, originando a ocorrência de fendas horizontais que se estendem ao 

longo de toda a largura da parede, criando-se um plano de deslizamento (Calderini, Cattari e 

Lagomarsino, 2008). 
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Figura 56 - Esquema de forças na base de um painel de alvenaria devido ao fenómeno de deslizamento 

Do esquema de forças apresentado (Figura 57), pode-se deduzir a resistência ao corte da alvenaria 

face a este fenómeno (Figura 58), no qual 𝐶𝑢 representa a coesão do material constituinte, 𝜎0 a tensão 

associada ao carregamento vertical, 𝑡𝑎𝑛(𝜙) o coeficiente de atrito, 𝜏 a tensão tangencial resistente, 𝑒 

a excentricidade do carregamento vertical, 𝐷 o comprimento do painel, 𝐷′ o comprimento efetivo à 

compressão, 𝑡  a espessura do painel e 𝑉𝑟𝑑 o esforço transverso resistente do painel (Magenes e Calvi, 

1997). 

 

Figura 57 - Formulação da resistência ao corte das paredes face ao fenómeno de deslizamento 

A determinação desta resistência dependeu da contribuição ao corte de cada parede presente nos 

vários alinhamentos que constituem cada piso.  

Desta forma, calculou-se a resistência ao corte de cada parede, associada ao modo de rotura de 

fendilhação diagonal (Vrd1) e de deslizamento (Vrd2), desprezando-se as aberturas e considerando-se 

apenas os elementos entre estas. O cálculo das respetivas resistências ao nível de cada piso e segundo 

cada direção requer, em primeiro lugar, o peso (P) presente em cada painel nas determinadas cotas, 

resultante da integração das tensões de compressão (σ22 ) atuantes devido à combinação quase 

permanente e, o esforço transverso atuante (Ved) resultante da integração das tensões de corte (σ12) 

devido à ação sísmica. 

Na Tabela seguinte apresentam-se os esforços atuantes nas paredes de alvenaria nos diversos pisos 

e segundo a direção x. 

Tabela 43 - Esforços atuantes e resistentes associados às paredes de alvenaria por piso segundo a direção x 

Piso P [kN] 𝐕𝐞𝐝 [kN] 𝐕𝐫𝐝,𝟏 [kN] 𝐕𝐫𝐝,𝟐 [kN] 

1 12609,5 2576,8 6614,1 6794,6 

2 9877,4 3049,3 5398,9 6838,8 

3 7285,0 2061,9 4511,0 6466,7 

4 5307,1 1766,1 3800,8 5249,2 

5 3589,4 1369,4 2921,4 4019,9 

6 2149,7 980,3 2291,7 2679,9 
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Na direção em questão, não se manifestaram quaisquer problemas, encontrando-se os esforços 

resistentes com uma boa folga relativamente aos atuantes. 

Comparando-se a resistência associada ao modo de rotura por deslizamento e por fendilhação 

diagonal, verifica-se uma diferença elevada nos pisos inferiores, que se vai atenuando nos últimos 

pisos. Este facto deve-se à maior influência que o peso impõe no modo de rotura por deslizamento em 

comparação com o modo por fendilhação diagonal. 

Tabela 44 – Esforços atuantes e resistentes associados às paredes de alvenaria por piso segundo a direção y 

Piso P [kN] 𝐕𝐞𝐝 [kN] 𝐕𝐫𝐝,𝟏 [kN] 𝐕𝐫𝐝,𝟐 [kN] 

1 7386,3 1339,5 3618,3 3275,3 

2 5578,9 1438,4 2637,8 3755,6 

3 4312,3 1532,6 2121,5 3812,0 

4 3255,0 1573,1 1919,5 3255,5 

5 2244,1 1519,2 1313,8 2575,2 

6 1495,8 1431,8 1127,5 1856,3 

 

Segundo a direção y, novamente não se verificaram quaisquer problemas, no entanto, observa-se um 

decréscimo razoável da folga anteriormente obtida. 

Constata-se que as paredes segundo x recebem maior carga vertical comparativamente à direção 

transversal, este facto pode ser justificável pelos maiores comprimentos dos alinhamentos na direção 

x, em particular o da fachada principal que é constituída por alvenaria de pedra, com um peso 

considerável. 

Em ambas as direções, observa-se uma tendência dos valores de esforço transverso diminuírem em 

altura, em exceção do primeiro piso para o segundo, devido à transição construtiva.  

Por um lado, sabe-se que as forças atuantes devido à ação do sismo, tendem a acumular de cima para 

baixo, o que se reflete neste decréscimo em altura das forças atuantes.  

Por outro lado, a resistência ao corte das várias paredes é em grande parte dependente do peso a que 

cada uma se encontra sujeita, daí que as forças de corte resistentes diminuam em altura. 

Deduz-se que o principal responsável pela folga de segurança obtida deve-se ao próprio peso que a 

estrutura confere às várias paredes. 

4.3.4 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CORTE DE DETERMINADAS PAREDES 

DE ALVENARIA 

Seguidamente, procede-se a uma análise mais aprofundada, que se baseia na verificação de 

segurança dos alinhamentos abaixo identificados por piso (Figura 59). 
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Figura 58 - Identificação dos alinhamentos sujeitos a uma verificação da resistência ao corte 

Pretendeu-se analisar a forma como os esforços resistentes ao corte das paredes de alvenaria variam, 

em função da constituição e localização destas e dos respetivos modos de rotura em questão, assim 

sendo, identificaram-se determinados alinhamentos de paredes. 

Apresentam-se os resultados referentes aos alinhamentos segundo a direção x e y ao longo dos vários 

pisos, respetivamente. 

4.3.4.1 Resistência ao corte das paredes de alvenaria identificadas 

Nas Tabelas seguintes, estão expostos os esforços atuantes e resistentes dos alinhamentos 

identificados na Figura 59. 

Tabela 45 – Verificação de segurança dos alinhamentos no piso 1  

Alinhamentos P [kN] Ved [kN] Vrd,1 [kN] Vrd,2 [kN] 

X1 - FP 7431,6 898,6 4434,0 2510,0 

X2 2490,8 546,4 877,5 1734,9 

X3 1226,6 376,4 527,8 653,9 

Y1 355,5 71,9 169,6 156,2 

Y2 647,6 145,7 254,6 314,4 
 

Tabela 46 - Verificação de segurança dos alinhamentos no piso 2  

Alinhamentos P [kN] Ved [kN] Vrd,1 [kN] Vrd,2 [kN] 

X1 - FP 6068,0 2108,5 3844,0 2586,7 

X2 1773,4 327,8 629,9 1771,6 

X3 914,9 242,2 293,0 352,9 

Y1 315,8 82,2 132,1 189,8 

Y2 564,5 130,2 196,9 390,9 
 

Tabela 47 - Verificação de segurança dos alinhamentos no piso 3  

Alinhamentos P [kN] Ved [kN] Vrd,1 [kN] Vrd,2 [kN] 

X1 - FP 4311,6 1122,8 3165,1 1999,4 

X2 1385,0 328,2 510,5 1745,6 

X3 698,4 207,4 310,9 733,8 

Y1 258,8 80,0 109,4 194,2 

Y2 469,7 135,8 163,8 309,2 
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Tabela 48 - Verificação de segurança dos alinhamentos escolhidos no piso 4  

Alinhamentos P [kN] Ved [kN] Vrd,1 [kN] Vrd,2 [kN] 

X1 - FP 3102,9 914,6 2584,5 1672,6 

X2 982,7 284,7 447,3 1333,7 

X3 521,3 190,7 280,2 603,0 

Y1 201,8 82,6 99,7 165,6 

Y2 387,2 133,7 152,2 341,3 
 

Tabela 49 - Verificação de segurança dos alinhamentos escolhidos no piso 5  

Alinhamentos P [kN] Ved [kN] Vrd,1 [kN] Vrd,2 [kN] 

X1 - FP 2075,2 677,8 2037,0 1340,3 

X2 643,4 220,9 290,1 922,2 

X3 348,1 143,7 183,2 413,5 

Y1 133,4 70,9 65,0 111,3 

Y2 306,1 129,4 106,5 264,1 
 

Tabela 50 - Verificação de segurança dos alinhamentos escolhidos no piso 6  

Alinhamentos P [kN] Ved [kN] Vrd,1 [kN] Vrd,2 [kN] 

X1 - FP 1227,8 411,5 1525,6 1018,6 

X2 348,8 191,4 235,4 598,6 

X3 202,6 120,6 154,8 299,3 

Y1 79,3 67,5 54,7 80,3 

Y2 227,8 114,5 95,3 214,4 

 

Dos vários alinhamentos previamente expostos, verifica-se que as paredes em alvenaria de pedra não 

só recebem uma grande percentagem de carga comparativamente aos restantes alinhamentos, como 

também apresentam valores resistentes mais elevados. Estes valores devem-se ao peso a que estas 

paredes são sujeitas e a um valor mais elevado de resistência ao corte deste material em relação aos 

restantes.  

Dos alinhamentos analisados verificaram-se problemas apenas nas paredes segundo a direção y, 

relativamente ao modo de rotura por fendilhação diagonal, dado que este modo não depende tanto do 

peso a que está sujeito, mas principalmente das caraterísticas geométricas das paredes.  

Seguidamente, averiguou-se a percentagem de cargas horizontais absorvidas por cada alinhamento, 

segundo a direção x (Tabela 51). 

Tabela 51 - Percentagem de forças horizontais que se dirigem para cada alinhamento num dado piso (FP - 

Fachada principal; FT - Fachada de tardoz; CS,x - Parede do Corpo Saliente segundo a direção x) 

Alinhamentos  𝐕𝐞𝐝 [%] 

X1 - FP 15,4 

X2 4,5 

X3 2,8 

X4 - FT 47,2 

X5 - CS,x 24,5 

 

Primeiramente, constata-se que os alinhamentos que recebem uma maior percentagem de carga estão 

associados às paredes da fachada de tardoz e do corpo saliente, constituídas por betão armado, e às 

paredes da fachada principal, constituídas por alvenaria de pedra. 
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Como tal, este aspeto reforça a hipótese do piso atuar aproximadamente como um diafragma rígido 

segundo a direção x, tendo em conta a distribuição das forças horizontais pelos vários elementos 

verticais de certa forma proporcionalmente à sua rigidez, o que se evidencia principalmente nos 

alinhamentos constituídos por betão armado.  

A título de exemplo, a fachada principal, tal como a fachada de tardoz também apresenta aberturas, no 

entanto possui um comprimento relativamente menor, o que não a impede de absorver em comparação 

uma quantia consideravelmente superior de esforço transverso (cerca de 67% a mais que a fachada 

principal). Esta discrepância de esforço transverso reside no facto da fachada principal ser constituída 

por alvenaria de pedra, a qual apresenta um módulo de elasticidade mais reduzido. 

Adicionalmente, quantificou-se a percentagem de cargas horizontais absorvidas pelos alinhamentos, 

segundo a direção y (Tabela 52).  

Tabela 52 - Percentagem de forças horizontais que se dirigem para cada alinhamento num dado piso 

Alinhamentos  Ved [%] 

Y1 - Empena 1 37,4 

Y2 0,9 

Y3 - CS,y 2,3 

Y4 1,8 

Y5 1,1 

 

Uma vez mais verificou-se uma maior tendência das cargas horizontais em se dirigirem principalmente 

para os elementos mais rígidos. Neste caso, uma das empenas absorve 37,4 % das cargas horizontais, 

ou seja, no seu conjunto, ambas as empenas absorvem cerca de 80% da carga atuante num piso. 

4.3.5 ANÁLISE DOS DIAGRAMAS DE TENSÕES POR ALINHAMENTOS 

Seguidamente, apresentam-se os diagramas de tensões de determinados alinhamentos da estrutura 

sujeitos às combinações de ações anteriormente indicadas. 

O critério de escolha dos alinhamentos em análise baseou-se em vários fatores, como o grau de 

tensões, a composição das paredes, a sua relevância e respetiva localização.  

Analisam-se os seguintes alinhamentos: fachada principal, fachada de tardoz, empenas, paredes do 

corpo saliente e um alinhamento interior. 

Neste tipo de análise, pretende-se distinguir as zonas menos solicitadas das mais solicitadas da 

estrutura, identificando-se as eventuais concentrações de tensões e limites atingidos e, por último, 

compreender o encaminhamento natural das cargas. 

De notar, que se foram alterando as escalas manualmente de alinhamento para alinhamento, 

dependendo do respetivo espetro de tensões, o qual se encontra em kPa. 

Relativamente às tensões verticais (σ22) o programa assume por definição o valor positivo como tensão 

de tração e o negativo como tensão de compressão. 

Optou-se por representar as quatro situações de carga mais condicionantes e relevantes, possíveis de 

ocorrer em cada alinhamento.  
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Primeiramente, a ação sísmica na estrutura é capaz de, por um lado aumentar as compressões 

existentes na estrutura ou, por outro, aliviá-las, originando tensões de tração. O programa SAP2000, 

define o primeiro caso como EnvelopMin e o segundo como EnvelopMax. 

A fim de analisar as tensões de compressão a que a estrutura se encontra sujeita, compararam-se as 

tensões decorrentes da combinação quase permanente com as associadas à envolvente EnvelopMin 

da combinação da ação sísmica. 

Relativamente ao diagrama de tensões de trações aplicou-se o segundo caso EnvelopMax inerente à 

ação sísmica.  

Por fim, o diagrama de tensões de corte foi obtido tirando-se partido da combinação da ação sísmica 

em que as compressões são aliviadas.  

4.3.5.1 Fachada Principal 

Na Figura seguinte apresentam-se os diagramas de tensões para a fachada principal. 

 

Figura 59 - Diagrama de tensões (σ22) da fachada principal sujeita à combinação quase permanente e à sísmica 

(EnvelopMin e EnvelopMax) 

Descreve-se primeiramente o diagrama referente à combinação quase permanente que se localiza no 

canto superior esquerdo da Figura 60. Como expetável, constata-se um aumento gradual das tensões 

de compressão dos níveis superiores para os inferiores nas paredes dotadas de continuidade (‘’pilares 

fictícios’’). Nas paredes em contacto com as empenas, não se observa tão acentuadamente este 

aumento, devido à menor solicitação de cargas.  

A representação de cores facilita a identificação das zonas sujeitas a maiores concentrações de 

tensões e, por sua vez, do natural encaminhamento das cargas. Como por exemplo, encontra-se 

bastante explícito a forma como as cargas se dirigem para as paredes localizadas acima dos pilares 

dos pórticos da fachada. Além disso, não só se verifica um aumento das tensões nas paredes em que 

as extremidades das vigas da fachada se apoiam, como um alívio na parede que se encontra a meio.  
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Em termos de geometria, a fachada principal é simétrica, o que poderia levar a crer que o diagrama de 

tensões também o fosse, no entanto, as tensões em ‘’3e’’ e ‘’3d’’ invalidam esta simetria. Esta diferença 

de tensões ronda os 60kN, a qual se justifica pela remoção de uma parede interior que outrora se 

repetia em altura ao longo dos vários pisos, no alinhamento da parede identificada como ‘’3e’’.  

Como é natural, os vãos das aberturas são compostos por trações, mais acentuadas abaixo destes e, 

por vezes por cima, como se identifica em ‘’2’’. Estas trações (rondam os 80kPa) estão associadas a 

fendilhações; porém, as zonas são suportadas por lintéis de betão, que suprimem a ocorrência desse 

fenómeno. 

Além disto, identificam-se zonas como em ‘’1’’ onde prevalecem concentrações de tensões de tração, 

consequentes da existência de descontinuidades. 

No que diz respeito, à tensão máxima de compressão obteve-se um valor de 800kPa na zona mais 

solicitada, em ‘’4’’. Este valor não constitui qualquer problema, dada a boa resistência à compressão 

das alvenarias, e neste caso, de pedra, associada a uma tensão máxima de 2,96MPa. 

De seguida, analisa-se o diagrama referente à ação sísmica (EnvelopMin), que se localiza no canto 

inferior esquerdo da Figura 60, onde se evidencia um aumento das tensões de compressão resultantes 

da ação do sismo.  

Consequentemente, junto às aberturas, o que outrora eram concentrações de tensões de tração, 

passaram a ser de compressão (≈400kPa), como se pode notar em ‘’1’’. 

Verifica-se um aumento da tensão máxima de compressão (≈950kPa) em ‘’4’’, no entanto, não constitui 

novamente qualquer problema às alvenarias (representando apenas 32% da resistência à 

compressão). 

Ambos os diagramas acima mencionados, apresentam as tensões de compressão na fachada, todavia, 

é na combinação sísmica que se destacam os valores mais elevados. 

Tendo em consideração, o material presente na fachada principal (alvenaria de pedra rija) e a sua boa 

resistência à compressão, pode-se aferir que estas tensões não demonstram ser condicionantes. 

O funcionamento estrutural das alvenarias baseia-se acima de tudo sob a ação de cargas verticais, 

mais especificamente de compressão. Todavia, não se pode desprezar as exigências requeridas face 

à tração e às ações horizontais devidas ao sismo, decorrente da excentricidade da carga vertical 

originada pela ação sísmica. (Monteiro e Bento, 2012.a) 

O terceiro diagrama refere-se à combinação sísmica e localiza-se à direita na Figura 60, onde o sismo 

possui a particularidade de aliviar as compressões e amplificar as trações. 

Desta forma, verifica-se um aumento das concentrações de trações, especialmente nas proximidades 

das aberturas como em ‘’1’’, que se aproximam dos 300kPa. 

Por outro lado, a zona mais comprimida apresenta um alívio da tensão outrora atingida, apresentando 

cerca de 700kN (redução de cerca de 12,5% relativamente à tensão obtida na combinação quase 

permanente).  
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Escolheu-se esta combinação, pelo incremento de trações originado pelo sismo, o que de certa forma 

pode ser condicionante na análise destas paredes, devido à sua reduzida resistência. Este incremento 

evidencia-se nas ‘’colunas’’ e nas aberturas mais afastadas da fachada.  

O valor máximo obtido é apenas excedido nas esquinas das aberturas, de forma muito pontual e com 

uma folga reduzida. Este excesso de tensões não constitui uma fonte de preocupações, no entanto 

considera-se que os nós entre os elementos de pedra não resistem à tração o que pode resultar no 

aparecimento de certas fendilhações (Monteiro e Bento, 2012.a). 

No que diz respeito ao diagrama de tensões de corte (Figura 61), identificam-se a azul, elevadas 

concentrações de tensões no canto superior direito da fachada e em certas aberturas.  

As aberturas representam zonas frágeis, dada a transição entre as paredes de alvenaria de pedra e os 

peitos de alvenaria de tijolo de menor espessura, felizmente, dada a zona em questão, o não 

cumprimento da segurança não possui um peso tão elevado na segurança global da estrutura.  

Nas proximidades das aberturas surgem valores de cerca de 300kPa, ou seja, o dobro da resistência.  

 

Figura 60 - Diagrama de tensões (σ12) da fachada principal sujeita à combinação sísmica (100%) e (65%), 

respetivamente 

Por conseguinte, optou-se por reduzir a intensidade sísmica (65%) a fim de averiguar os limites 

atingidos (Figura 61). Assim, atingiram-se valores que rondam os 250kPa, ainda elevados 

comparativamente ao limite de resistência.  

4.3.5.2 Fachada de Tardoz 

Na Figura seguinte apresentam-se os diagramas de tensões da fachada de tardoz. 

 

Figura 61 - Diagrama de tensões (σ22) da fachada de tardoz sujeita à combinação quase permanente 

e sísmica (EnvelopMin), esquerda e direita, respetivamente 
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Como se pode constatar, a fachada de tardoz distingue-se da fachada principal, no que diz respeito ao 

material e ao grau de tensões. Isto é, a escala de tensões é relativamente superior, o que se destaca 

especialmente nas paredes mais centrais. 

Uma vez mais, associadas às descontinuidades das aberturas, destacam-se concentrações de tensões 

de tração (≈250kPa). 

A tensão de compressão máxima ocorre em ‘’3’’, com um valor que ronda os 1,3MPa, a qual também 

não constitui qualquer problema, especialmente, numa parede de betão, em que a resistência à 

compressão é substancialmente superior à das alvenarias. Além disto, em ‘’3’’, localiza-se uma 

extremidade das varandas que se repetem em todos os pisos, que por sua vez, descarregam nestas 

colunas, daí o maior peso associado. 

Novamente, a situação de carga sísmica (EnvelopMin) traduz-se num incremento das compressões no 

geral, contribuindo para um aparecimento de elevadas tensões de compressões nas esquinas das 

aberturas (‘’1’’), dissipando-se as anteriores tensões de tração. A tensão máxima atuante ronda os 

7MPa, como se identifica em ‘’3’’ (Figura 62).  

Na situação de carga (EnvelopMax), a estrutura revela um comportamento curioso (Figura 63), isto é, 

pode-se associar o aparecimento de trações na parede de extremidade (‘’1’’) e de compressões nas 

paredes (‘’2’’ e ‘’3’’) a um binário de forças. Uma eventual justificação para este comportamento, poder-

se-ia basear na ausência de continuidade desta fachada, caraterística comum nos edifícios ‘’Rabo-de-

Bacalhau’’, devido ao corpo saliente. 

 

Figura 62 - Diagrama de tensões (σ22 e σ12) da fachada de tardoz sujeita à combinação sísmica 

(EnvelopMax), localizada à esquerda e direita, respetivamente 

As malhas de armaduras presentes nestas paredes são responsáveis por absorver as trações 

solicitantes, que rondam os 2MPa. 

Como se teve oportunidade de verificar, a fachada de tardoz devido à sua constituição, é responsável 

por receber uma grande percentagem das cargas horizontais (Figura 63), daí as tensões de corte 

apresentarem valores consideráveis. Novamente os maiores problemas surgem nas aberturas e entre 

estas. O valor máximo ronda os 1,3MPa. 
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4.3.5.3 Corpo Saliente (Parede x) 

Nas Figuras seguintes encontram-se representados os diagramas de tensões da parede do corpo 

saliente segundo a direção x. 

 

Figura 63 - Diagrama de tensões (σ22) da parede do corpo saliente segundo a direção x sujeita à combinação 

quase permanente e à sísmica (EnvelopMin), respetivamente 

As paredes do corpo saliente apresentam uma constituição análoga à das empenas porém, são 

complementadas por um revestimento de alvenaria de tijolo pelo interior, o que contribui para um 

aumento do peso. Identifica-se em ‘’1’’ a zona mais solicitada com uma tensão que ronda os 1,5MPa. 

Como usual na situação de carga (EnvelopMin), verifica-se o aumento das tensões de compressão, 

atingindo-se em ‘’1’’ uma tensão que ronda os 2,75MPa. 

Não obstante, a continuidade deste alinhamento, verifica-se o mesmo comportamento de binário 

presente na fachada de tardoz (Figura 65) sujeita a esta mesma situação de carga (EnvelopMax). Na 

zona identificada a ‘’1’’ prevalecem tensões de tração que superam os 1,5MPa, enquanto na zona 

identificada a ‘’2’’ prevalecem tensões de compressão, à volta dos 300MPa. 

 

Figura 64 - Diagrama de tensões (σ22 e σ12), esquerda e direita, respetivamente da parede do corpo 

saliente (x) sujeita à combinação sísmica (EnvelopMax) 

Uma vez mais, surgem maiores tensões de corte nas aberturas e nas suas redondezas, atingindo-se 

um valor de 1MPa. Como tal, reduziu-se a intensidade sísmica (65%), o que adveio numa considerável 

redução geral das tensões, verificando-se o valor máximo anteriormente obtido, apenas mais 

pontualmente (Figura 65). 
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4.3.5.4 Empena 

As empenas distinguem-se dos outros alinhamentos da estrutura, dada a sua constituição (betão 

armado), continuidade e ausência de aberturas que resultam numa elevada rigidez. Como a distribuição 

das tensões é similar em ambas as empenas, optou-se por descrever apenas uma (Figura 66). 

 

Figura 65 - Diagrama de tensões (σ22) de uma empena sujeita à combinação quase permanente e sísmica 

(EnvelopMin), respetivamente 

Segundo o diagrama de tensões decorrente da combinação quase permanente, denota-se um aumento 

gradual de tensões da direita para a esquerda, o que revela a predisposição das tensões de 

compressão em tenderem para a fachada principal. 

Desta forma, surgem concentrações de tensões de compressão no canto inferior esquerdo (‘’1’’) da 

ordem dos 2,6MPa e concentrações de tensões de tração nas zonas identificadas com ‘’2’’, zonas estas 

de ligação à laje e à fachada de tardoz. 

Adicionalmente, o peso da alvenaria de pedra (22 kN m3⁄ ) aproxima-se muito do peso do betão (24 

kN m3⁄ ) e, como se sabe, as espessuras das paredes da fachada principal são consideravelmente 

superiores às da fachada de tardoz.  

Por norma, não é esperado que uma estrutura apenas sujeita a ações verticais tenha tendência a 

apresentar movimentos horizontais, por mais reduzidos que sejam. No entanto, isto verifica-se dada a 

presença de materiais diferentes empregues nos diversos elementos estruturais. Como por exemplo, 

enquanto a fachada principal é constituída por alvenaria de pedra, a fachada de tardoz é por betão 

armado, esta diferença evidencia-se principalmente nos módulos de elasticidade, os quais apresentam 

uma discrepância de valores considerável, daí ocorrer o comportamento atrás referido. 

Aplicando-se a situação de carga em que as trações são aliviadas devido à ação sísmica, por um lado 

verifica-se o esperado aumento da concentração de compressões em ‘’1’’, que rondam os 8MPa e por 

outro, dissipam-se as tensões de trações. 

Ambas as tensões de compressão máximas não constituem qualquer ameaça (representado a 

máxima 50% da tensão resistente à compressão do betão). 
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Como tem sido recorrente, a situação de carga (EnvelopMax) volta a ter o resultado (Figura 67) 

anteriormente obtido noutros alinhamentos, isto é, observam-se elevadas tensões de tração nas 

extremidades (‘’1’’ e ‘’3’’) e mais reduzidas tensões de compressão no centro (‘’2’’). A resistência às 

trações novamente depende da capacidade da malha de armadura. 

Os maiores valores de tensões de corte concentram-se no centro da empena (Figura 67), mais 

especificamente no quarto piso, dispersando-se no seu redor. Atingem-se valores que rondam os 

1,2MPa. 

 

Figura 66 - Diagrama de tensões (σ11) da empena sujeita à combinação sísmica (EnvelopMax) e de tensões de 

corte (σ12), respetivamente 

4.3.5.5 Corpo Saliente (Parede y) 

Na Figura seguinte apresentam-se os diagramas de tensões associados à parede do corpo saliente 

segundo a direção y. 

 

Figura 67 - Diagrama de tensões (σ22) do corpo saliente (y) sujeita à combinação quase permanente e sísmica 

(EnvelopMin e EnvelopMax) e de tensões de corte (σ12), respetivamente 

Como se pode observar nas duas situações de carga (compressões), obtém-se um comportamento 

semelhante ao da empena, traduzido nas elevadas compressões localizadas em ‘’1’’ e nas trações em 

‘’2’’. Daí se confirmar uma vez mais, a predisposição da estrutura, neste caso em tender para o corpo 

principal. 
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Para a combinação quase permanente, atingiu-se em ‘’1’’ um valor de tensão que ronda os 2,3MPa. 

Como de costume, na combinação sísmica (EnvelopMin) o valor da tensão máxima de compressão 

aumentou (≈5MPa) e as zonas de tração reduziram. 

Uma vez mais, a resistência à tração vai depender da capacidade das armaduras em resistir e da forma 

como estas estão distribuídas. 

As tensões de corte mais elevadas localizam-se nas proximidades das aberturas, como usual, e mais 

acentuadamente nos pisos inferiores. Atingindo-se valores que rondam os 1,2MPa. 

4.3.5.6 Parede Interior x2  

As paredes interiores são constituídas por alvenaria de tijolo, que por sua vez, apresenta uma aceitável 

resistência à compressão, mas uma resistência ao corte e à tração mais reduzida que os outros 

materiais. Como já foi referido anteriormente, a sua espessura diminui em altura, bem como o seu peso. 

Na Figura seguinte apresentam-se os diagramas de tensões de compressão na parede interior x2. 

 

Figura 68 - Diagrama de tensões (σ22) da parede interior x2 sujeita à combinação quase permanente e à sísmica 

(EnvelopMin e EnvelopMax)  

Como esperado, a ordem de grandeza das tensões de compressão nas paredes interiores difere 

substancialmente em relação à das fachadas e empenas, resultando numa menor discrepância de 

valores e num aumento mais gradual das tensões na transição das paredes superiores para as 

inferiores. A tensão máxima obtida ronda os 600kPa. 

Como se pode verificar, em ‘’2’’, na ligação da parede ao pilar, ressalta à vista, o encaminhamento das 

cargas em direção ao pilar, elemento que recebe as cargas provenientes dos níveis superiores.  

A situação de carga (EnvelopMin) produz um aumento geral das tensões, obtendo-se em ‘’1’’ uma 

tensão máxima de 750MPa. 

Neste alinhamento, não só as tensões de compressão são mais reduzidas, como também as de corte 

(Figura 70). No entanto, o valor atuante ultrapassa o resistente em cerca de 80kN. Reduzindo-se a 
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intensidade da ação sísmica (65%) verificam-se valores da ordem dos 170kN, porém substancialmente 

mais pontuais. 

 

Figura 69 - Diagrama de tensões de corte (σ12) da parede interior x2 sujeita à combinação sísmica, com uma 

intensidade de 100% e 65%, respetivamente  

Da observação dos vários diagramas de tensões expõem-se os seguintes aspetos relevantes.  

Primeiramente, numa análise de tensões valoriza-se o adequado refinamento do modelo, pois este 

resulta numa maior e necessária quantidade de informação. Como por exemplo, caso as zonas das 

aberturas não tivessem sido discretizadas não apareceriam as trações naturalmente existentes.  

Deste modo, é aconselhável aliar à avaliação dos resultados (tensões) um certo sentido crítico, uma 

vez que, à primeira vista os diagramas podem manifestar certos problemas que, porventura podem não 

existir. Como exemplo, possui-se o caso das trações localizadas na zona das aberturas, que acabam 

por ser absorvidas pelos lintéis.  

De seguida, a análise de cada alinhamento deve ser realizada não individualmente, mas sim 

considerando a influência do todo da estrutura, isto é, o resultado obtido em determinados alinhamentos 

é naturalmente dependente da composição e comportamento de outros alinhamentos. A título de 

exemplo, nas empenas, constatou-se um comportamento tendencialmente dirigido para a fachada 

principal, naturalmente acompanhado de um aumento das compressões nesta mesma direção. 

De referir, que quanto mais uniforme e regular seja o conjunto de paredes, mais explícito será o 

encaminhamento das respetivas cargas e menores concentrações de tensões surgirão. Como por 

exemplo, as aberturas constituem descontinuidades que influenciam o comportamento geral do próprio 

alinhamento e fomentam uma transição de tensões de compressão para tração ou vice-versa. 

De salientar, a importância em analisar as várias combinações, pois como se teve oportunidade de 

testemunhar, o tipo de tensão em análise pode ser mais condicionante numa combinação em 

detrimento de outra. Por exemplo, o sismo possui a particularidade de, por um lado aliviar as 

compressões e aumentar as trações, e por outro elevar as compressões. 

Em relação às tensões de compressão, as empenas e as paredes do corpo saliente apresentaram as 

maiores compressões, no entanto a estrutura aparenta resistir adequadamente a estas tensões. 

O problema surge maioritariamente no que diz respeito, às tensões de tração e de corte, que por sua 

vez em alguns casos atingem valores excessivamente elevados.  
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A resistência ao corte das paredes beneficia em grande parte do grau de tensões de compressão 

presentes, daí a avaliação das tensões de corte de cada alinhamento com base na resistência ao corte 

caraterística de cada material não constituir o método mais realista e apropriado. 

 SOLUÇÃO QUALITATIVA DE REFORÇO ESTRUTURAL 

Deve-se salientar que a solução de reforço apresentada é meramente qualitativa, constituindo um 

conjunto de recomendações relacionadas com o desempenho da estrutura. 

4.4.1 LIGAÇÃO FACHADA PRINCIPAL - ESTRUTURA 

Em primeiro lugar, na caraterização do caso de estudo, constatou-se que a ligação da fachada principal 

à estrutura define-se como simplesmente apoiada, realizada através de uma entrega da laje na parede, 

ou seja, constituindo uma ligação precária face à ocorrência de uma ação sísmica. 

‘’Em certos casos o derrubamento das fachadas será suficiente para resultar no abatimento da 

cobertura ou de pisos superiores, provocando o colapso total da estrutura. Como em qualquer dos 

casos a possibilidade de recuperação dos imóveis é relativamente reduzida, mesmo que o mecanismo 

não seja global considera-se que corresponde a um modo de colapso total’’ (Pereira, 2009). 

Desta forma, sugere-se como por exemplo a adição de reboco armado. A adição de lâminas exteriores 

de reboco armado é uma solução de reforço de paredes de alvenaria que visa a melhoria da capacidade 

de absorção e de dissipação de energia sísmica. Este reboco contribui para um melhor confinamento 

do material das paredes, aumentando a resistência no plano da parede. Além disto, permite melhorar 

a ligação entre paredes, e entre paredes e pavimento, a resistência ao derrubamento e ductilidade das 

paredes de alvenaria (Pereira, 2009). 

A aplicação da armadura pode ser geral ou localizada nas zonas mais suscetíveis de fendilharem. A 

sua fixação à parede deve ser efetuada através de pregagens espaçadas (segundo triângulos 

equiláteros com 20 a 40cm de lado, por exemplo) e com alguma sobreposição entre faixas de malhas 

consecutivas (Figura 71), adicionalmente, para garantir a eficiência do reforço para fora do plano da 

parede, a malha deve também ser fixada ao pavimento (Pereira, 2009). 

 

 

Figura 70 - Esquema de aplicação do reboco armado 

Esta solução é viável quando a alteração estética da aparência superficial da alvenaria não constitui 

um problema. Define-se como a distribuição de uma malha de aço ou de rede de fibras sintéticas (FRP) 

no interior de uma lâmina de reboco de 2 a 3cm. 
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Porventura, seria também interessante aplicar esta solução nas paredes interiores, por forma a 

contribuir para uma melhor ligação entre as paredes e o pavimento e garantir um comportamento para 

fora do plano mais fiável. 

4.4.2 LIGAÇÃO ENTRE PAREDES ORTOGONAIS 

Como já se salientou anteriormente, o comportamento em conjunto da estrutura encontra-se muito 

dependente da qualidade das ligações entre todos os elementos da estrutura. Como tal, sugeria-se 

uma intervenção a nível das ligações entre as paredes ortogonais. 

Neste caso, é comum empregar o aço, atualmente é comum o uso de varões de aço inoxidável, 

evitando a corrosão, por forma a promover a ligação entre elementos ortogonais, através de pregagens. 

Estas definem-se essencialmente pela colocação de barras metálicas que cruzam as paredes de 

alvenaria (Figura 72) e cuja fixação é efetuada por via química, mecânica ou mista (Pereira, 2009). 

 

Figura 71 - Exemplo de pregagens costura em paredes ortogonais 

As pregagens destinadas a este fim denominam-se de pregagens costura. O afastamento entre tirantes 

consecutivos não deve ser elevado, sob risco de desagregação do material, decorrente da 

concentração de tensões nas ancoragens. 

4.4.3 INCREMENTO DA RESISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO 

Relativamente à resistência dos elementos de betão armado, verificaram-se problemas relacionados 

com o esforço transverso e os momentos fletores atuantes. Como tal, para mitigar estes problemas 

sugeria-se o reforço de determinados elementos por encamisamento (Figura 73), que se define como 

um aumento da secção transversal pela adição de uma armadura suplementar e de uma camada de 

betão que envolve a secção inicial e na qual se inserem as novas armaduras (Gomes e Appleton, 1997). 

 

Figura 72 - Encamisamento de betão de vigas e pilares: a) reforço apenas à flexão; b) reforço à flexão e esforço 

transverso; c) encamisamento fechado; d) encamisamento aberto; e) encamisamento no pilar  
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5. Conclusões 

Tendo-se alcançado os objetivos pré-determinados no âmbito do estudo em questão, evidenciam-se 

os inúmeros aspetos relevantes no decorrer dos vários capítulos: 

- Inicialmente deve-se reforçar a ideia de que a análise de um edifício existente diferencia-se 

substancialmente da análise de uma construção nova em termos de incertezas envolventes, e como 

tal, o processo deve ser seguido de forma sequencial, salientando a importância de cada etapa; 

- É fulcral extrair a maior quantidade de informação relativa ao edifício em questão, não só das 

caraterísticas mais diretas como: a geometria, os materiais, mas também de outros fatores que possam 

influenciar o seu estado atual, como a história, os regulamentos vigentes, o estado do conhecimento, 

entre outros. Por outro lado, a validação deste conhecimento deve ser realizada com base em visitas 

ao local e reforçada com eventuais ensaios in situ. Desta forma, salienta-se que cada edifício constitui 

um caso singular, e que o conjunto de informação obtida contribui para uma melhor avaliação do 

comportamento da estrutura;  

- O ensaio de identificação dinâmica baseado em vibrações ambientais constitui uma ferramenta de 

enorme auxílio nestas análises, pois basicamente contribui para a redução do grau de incertezas 

presentes na estrutura, essencialmente decorrente dos módulos de elasticidade das alvenarias, e para 

a verificação do comportamento estrutural do modelo; 

- O processo de modelação iniciou-se com o modelo isolado, porém decorrente das caraterísticas 

modais obtidas denotou-se uma discrepância relativamente aos valores do ensaio. Como tal, modelou-

se o edifício disposto em quarteirão, sob o qual incidiu a calibração da estrutura. Independentemente 

da presença de incertezas associadas a este modelo, observou-se uma dissipação da discrepância de 

valores previamente obtida; 

- Relativamente ao modelo em banda, o modo de vibração mais flexível decorreu segundo a direção 

das empenas, devido ao seu reduzido comprimento de 12m, comparativamente ao comprimento da 

fachada de 41m, e à presença dos edifícios adjacentes que contribuiu para o aumento da rigidez 

segundo a direção x;  

- Como tal, com base nos resultados do ensaio de identificação dinâmica, definiram-se os módulos de 

elasticidade, os quais apresentaram margens de erro reduzidas. Tanto a iteração inicial destas 

variáveis, como a final enquadraram-se nos intervalos presentes nas bibliografias; 

- A definição das propriedades mecânicas destes materiais teve como referência diversos estudos já 

realizados, todavia, a definição das propriedades destes materiais apresentariam um maior grau de 

rigor, caso se tivessem realizado ensaios in situ; 

- Optou-se por modelar e comparar o edifício com os pisos equiparados a diafragmas rígidos ao edifício 

isolado (3) com os pisos modelados como shells (2), os quais apresentaram um comportamento diverso 

numa direção. Isto é, segundo a direção x os pisos do edifício comportaram-se como um todo, 
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deformando-se uniformemente, no entanto, na direção transversal, este preciso comportamento não se 

verificou. No modelo (2) o piso deformou-se mais no centro comparativamente às extremidades, desta 

forma, alerta-se para o facto da hipótese de diafragma rígido não depender apenas do material 

constituinte e sua espessura, mas também de outros fatores como o comprimento na direção 

transversal à vibração em questão e a existência de eventuais interrupções (descontinuidades) do 

pavimento; 

- Realizada a modelação do edifício, procede-se à verificação de segurança. Nesta etapa, não se 

reduziram os módulos de elasticidade dos materiais face à ação sísmica, mas por outro lado 

compararam-se certos resultados com os decorrentes de uma redução da intensidade sísmica (65%); 

- Em primeiro lugar, avaliaram-se os efeitos da combinação quase permanente e da combinação 

sísmica nos elementos de betão armado. Quer nos momentos fletores, quer nos esforços transversos 

resultaram valores mais elevados associados à combinação sísmica. Os maiores problemas incidiram 

sobre o esforço transverso, por outro lado os momentos fletores não constituíram grande ameaça. 

Quando surgiram resultados condicionantes, tirou-se partido da redução da intensidade sísmica (para 

65%), no entanto não foi suficiente para verificar um número considerável de elementos. Porventura, a 

conceção do edifício pode não ter sido a mais adequada, essencialmente, pela atribuição praticamente 

exclusiva de vigas ao nível do tecto do piso térreo, que por sua vez contribui para uma elevada 

solicitação de cargas nestes elementos; 

- Realizou-se uma verificação à resistência ao corte da estrutura sob a ação sísmica. O grau de 

pormenor com que se expôs os resultados referentes a esta verificação foi aumentando no decorrer do 

capítulo. Começou-se por realizar uma verificação global da resistência da estrutura dependente das 

forças de corte basal, de seguida realizou-se uma verificação por piso e segundo ambas as direções 

da resistência ao corte, em ambas as verificações não se verificaram quaisquer ameaças; 

- No entanto, foi na análise por alinhamentos que se identificaram problemas relacionados com os 

requisitos de segurança. Desta forma, conclui-se que não só a resistência global de um piso é 

dependente das várias contribuições de resistência de cada parede, como o todo da estrutura. Não se 

invalida o facto de poderem ocorrer roturas pontuais capazes de influenciar o comportamento global da 

estrutura; 

- Na análise da resistência ao corte, salienta-se o facto de o peso contribuir substancialmente para a 

resistência ao corte de cada parede. Como tal, realiza-se uma analogia entre o grau de tensões verticais 

a que cada parede se encontra sujeita, a uma ligação fictícia entre as lajes e as paredes, isto é, quanto 

mais elevada a carga vertical a que as paredes estão sujeitas, mais fiável se torna a sua estabilidade; 

 - Por fim, analisam-se os vários diagramas de tensões de determinados alinhamentos. Novamente, 

compararam-se certos alinhamentos com intensidades sísmicas diferentes (100% e 65%), o que de 

facto resultou numa redução dos níveis e concentrações de tensões, porém nem sempre resultando 

numa verificação de segurança face à resistência dos materiais; 

- Da análise destas tensões, foi possível compreender o comportamento da estrutura face às ações 

verticais, isto é, a sua predisposição natural em tender para a direção da fachada principal, devido aos 
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diferentes materiais aplicados e consequentes caraterísticas, como o módulo de elasticidade, que dita 

o grau de deformação de um dado material; 

- Quer sob as ações verticais, quer sob as ações horizontais, as aberturas presentes na estrutura 

constituem descontinuidades no encaminhamento de cargas, que por sua vez afetam o comportamento 

de um alinhamento e resultam em concentrações de tensões. Devido à concentração de tensões nas 

aberturas, é expetável a ocorrência de fendilhações. Ou seja, quanto mais regular e uniforme for uma 

estrutura, maior é o grau de continuidade das cargas, independentemente destes aspetos sabe-se que 

as aberturas são normais e indispensáveis à habitabilidade de um espaço; 

- Em termos de tensões limites, a resistência à compressão foi sempre verificada com uma folga 

considerável, por outro lado as tensões de tração e de corte constituíram as maiores ameaças. No 

entanto, considera-se que a análise dos diagramas de tensões de corte é adequada para identificar as 

zonas mais condicionantes, mas não para averiguar a verificação da resistência, dada a não 

consideração do peso das várias paredes que influencia substancialmente a resistência destas; 

- De salientar, que o facto de se proceder a alterações durante a vida de uma estrutura acarreta a novas 

distribuições de tensões, que podem colocar em causa a segurança da estrutura. No caso presente 

houve uma alteração, mas que não causou agravamentos significativos de tensões; 

- Este modelo é realista, até ao ponto em que a resistência ao corte dos alinhamentos seja superada, 

uma vez atingido o limite, formam-se mecanismos locais, que resultam na redistribuição de esforços, 

ou seja, alterando os valores atuantes nos elementos de betão armado e nas restantes paredes; 

- Após a caraterização e compreensão da estrutura do caso de estudo sugerem-se, de forma qualitativa, 

eventuais propostas de reforço estrutural. Estas propostas incidiram não só num aumento de 

resistência dos elementos de betão armado, mas principalmente numa melhoria das ligações entre os 

diversos elementos, contribuindo para uma melhoria do comportamento de conjunto e da resistência 

da construção face às ações horizontais;  

- O âmbito deste estudo incidiu também na razoabilidade de efetuar uma análise linear em edifícios 

existentes, uma vez que é uma análise prática e menos exigente que a não linear. Por conseguinte, 

conseguiu-se extrair uma boa quantidade de informação relativamente ao estado atual do edifício e à 

respetiva vulnerabilidade face à ação sísmica, porém caso se queiram obter resultados mais 

específicos e com um maior grau de pormenor aconselha-se a realização de uma análise não linear;   

- Por fim, é de salientar a importância dos estudos relativos ao comportamento sísmico deste tipo de 

edifícios (‘’de placa’’), dada a sua forte presença na cidade de Lisboa e o seu comportamento singular 

face às ações horizontais. Posto isto, conclui-se que o Património pode, e deve ser preservado, sendo 

fundamental o papel da Engenharia Civil neste domínio. 

Desenvolvimentos futuros: 

Os desenvolvimentos futuros surgem devido à dificuldade em compilar num único estudo diferentes 

abordagens, eventuais análises específicas, entre outras, como tal propõem-se os seguintes pontos: 
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- Realização de ensaios experimentais in situ capazes de caraterizar as propriedades mecânicas das 

paredes, no entanto compreende-se a dificuldade inerente a estes edifícios, como tal, realizar num 

eventual edifício pertencente à época com caraterísticas semelhantes e disponível para tais ensaios. 

Chama-se a atenção, que não foi possível averiguar as quantidades de armadura presentes nas 

paredes de betão armado da fachada de tardoz, e como tal, torna-se indispensável, proceder à 

realização de ensaios in situ, que permitam reduzir esta incerteza; 

- Modelação dos edifícios dispostos em quarteirão, com um maior grau de pormenor, tendo em conta 

os vários aspetos já referenciados; 

- Estudo relativo ao coeficiente de comportamento mais adequado a considerar neste tipo de estruturas, 

dada a ausência desta informação nos regulamentos; 

- Realização de uma análise ao comportamento fora do plano das paredes e ao grau de ligação parede-

parede e parede-laje, considerando o facto da possível ocorrência do destacamento da fachada; 

- Estudo quantitativo de uma eventual reabilitação estrutural destes edifícios; 

- Realização de uma análise estática não linear, por forma a se compreender com um maior grau de 

rigor o desempenho da estrutura e as consequentes modificações da estrutura após a formação de 

mecanismos locais. E comparação dos resultados entre ambas as análises (linear e não linear). 
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ANEXO 1 – Documentos específicos do 

edifício obtidos no Arquivo Municipal de 

Lisboa 

 

Figura A1.1 – Elementos estruturais do piso térreo e dos restantes andares 

 

Figura A1.2 – Planta arquitetónica de um piso elevado do edifício 

 

Figura A1.3 – Pormenorização das armaduras nas lajes 
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Figura A1.4 – Pormenorização das armaduras de um pórtico da estrutura 

 

Figura A1.5 – Cortes da Estrutura 

 

Figura A1.6 – Desenho pormenor da ligação da laje à parede da fachada principal 
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Figura A1.7 – Folha de Fiscalização (Descrição qualitativa do tipo de terreno)  
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Anexo 2 – Intervalos de valores relativos às 

propriedades mecânicas das alvenarias 

Tabela A2.1 – Intervalos de referência relativos às propriedades mecânicas de paredes de alvenaria (NTC, 2008) 
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Tabela A2.2 – Propriedades mecânicas de alvenarias de pedra (Estudos de diversos autores) 

 

Tabela A2.3 – Propriedades mecânicas de paredes de alvenaria de pedra (Estudos de diversos autores) 
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Tabela A2.4 – Propriedades mecânicas de alvenarias de tijolo (Estudos de diversos autores)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


