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Resumo 

O Palácio Nacional de Sintra, devido à sua importância histórica e cultural, detém o estatuto de 

Património Cultural Construído. A Sala dos Brasões, pertencente a este monumento, é a mais 

importante sala heráldica de toda a Europa.  

O presente estudo tem como finalidade a avaliação da segurança sísmica do Edifício que contém a 

Sala dos Brasões. Neste sentido, desenvolveram-se modelos numéricos nos programas Sap2000 e 

3MURI, para a realização de análises lineares e não lineares, respetivamente. A caracterização 

geométrica dos modelos foi definida através do levantamento em campo da estrutura, recorrendo-se 

ao levantamento geométrico com laser scanner. 

Realizaram-se ensaios de caracterização dinâmica no Edifício dos Brasões e o pós-processamento no 

programa ARTeMIS dos valores medidos permitiu a determinação das frequências e modos de 

vibração, cruciais para a calibração dos modelos desenvolvidos. 

Na avaliação do comportamento à ação sísmica do edifício, constituído por paredes e pilares de 

alvenaria de pedra e pisos e cobertura de madeira, é necessário contemplar (i) resposta global do 

edifício, caracterizada pela capacidade resistente das paredes no seu plano e (ii) resposta local, 

associada à eventual formação de mecanismos locais, correspondente ao comportamento das paredes 

para fora do plano. A resposta global foi avaliada através de análises estáticas não lineares, e a 

resposta local através de análises cinemáticas de acordo com a abordagem de modelação por macro 

bloco. Os resultados obtidos permitiram identificar as vulnerabilidades da estrutura.  

Diferentes soluções de reforço sísmico são propostas e avaliadas de forma a verificar a segurança 

estrutural do Edifício dos Brasões.  
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Abstract 

The National Palace of Sintra obtained the Cultural Built Heritage status, due to its historical and cultural 

importance. The Brasões Room in the Palace is the most important heraldry room in Europe.  

This study aims to assess the seismic performance of the Brasões Building and to verify its structural 

safety. Therefore, different numerical models were developed, a linear numerical model in SAP2000 

software and a non-linear model in 3MURI software. For the geometrical characterization of the models 

a laser scanning survey was conducted. 

Ambient vibrations tests were performed in the Brasões Building in order to obtain its dynamic 

characteristics such as frequencies and vibration modes. The post processing of the obtained data in 

the ARTeMIS software enabled the models’ calibration. 

The seismic assessment of the National Palace of Sintra, with rubble stone masonry walls and columns 

and timber floors and rooftop, is performed considering the in-plane and out-of-plane response of the 

structure. The in-plane response refers to the global behavior controlled by the in-plane capacity of walls 

and it was determined through non-linear static analyses. The out-of-plane response, denotes to the 

activation of local mechanisms, was evaluated by kinematic analyses considering the macro-block 

modelling approach. With the seismic assessment was possible to identify the Brasões Building 

vulnerabilities.  

Seismic retrofit measures are proposed and evaluated in order to verify the code seismic safety of 

Brasões Building.  
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𝛾𝐼  Coeficiente de Importância; 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

O Património Cultural Construído traduz a identidade de uma cidade, a história de um país, o 

testemunho de uma nação, sendo deste modo imperativa a sua preservação. O Palácio Nacional de 

Sintra, o único exemplar medieval conservado, constituído por alvenaria de pedra, está localizado no 

centro histórico da vila de Sintra, uma zona suscetível ao risco sísmico. O sismo é um fenómeno natural 

cuja ocorrência pode provocar uma catástrofe com consequências nefastas. Sabe-se atualmente que 

a grande maioria dos edifícios de alvenaria de pedra não estão preparados para responder a ações 

sísmicas. A presente dissertação surge da necessidade de proteção, conservação e preservação do 

Palácio Nacional de Sintra. 

Em parceria com os Parques de Sintra-Monte da Lua, S.A. (PSML), o Instituto Superior Técnico 

promoveu o presente estudo, que visa caracterizar e avaliar a vulnerabilidade sísmica do Edifício dos 

Brasões do Palácio Nacional de Sintra. 

O Palácio da Vila, assim conhecido por quem o visita, é gerido desde 2012 por uma empresa de capitais 

exclusivamente públicos denominada Parques de Sintra-Monte da Lua, S.A. (PSML). Foi criada no ano 

2000 após classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património Mundial da Humanidade por 

parte da UNESCO em 1995. Gere os mais importantes valores naturais e culturais situados na zona da 

paisagem cultural de Sintra e Queluz. Este projeto é autossustentável, sendo que não possui subsídios 

ou orçamentos do Estado, todo o dinheiro que é investido pela empresa provém da gestão dos valores 

que são recolhidos nas bilheteiras, lojas, restaurantes, cafetarias e aluguer de espaços para eventos. 

Demonstra ser uma empresa sem fins lucrativos, na medida em que todos os lucros são investidos na 

salvaguarda e valorização do património, através da recuperação e manutenção dos monumentos que 

gere (Parques de Sintra Monte da Lua, 2019).  

O Palácio da Vila foi alvo de vários acrescentos e modificações ao longo dos vários séculos, tendo 

adquirido um valor histórico inegável. “Este é um palácio onde é possível ver todos os momentos 

incontornáveis da nossa história. Foi aqui que D. Manuel recebeu a notícia de que tínhamos descoberto 

o Brasil, foi aqui que nasceu e morreu D. Afonso V, foi aqui que foi encarcerado D. Afonso VI, foi aqui 

que D. João II foi tornado rei. Tudo isto faz de nós o povo que somos”, como caracteriza José Lino 

Ramos, administrador da PSML (Ferreira, 2019). A longevidade do Palácio, tornando-o palco de alguns 

acontecimentos importantes da história de Portugal, fazem dele uma testemunha silenciosa, mas viva 

dessa mesma história (Silva, 2003). 

Localizada no ponto mais elevado do Palácio Nacional de Sintra, a Sala dos Brasões é o expoente 

máximo da intervenção manuelina no edifício e a mais importante sala heráldica de toda a Europa, 

representando quase um templo da nobreza. A preservação desta herança construída é necessária, 

sendo por isso, o edifício com a Sala dos Brasões, alvo de um estudo exaustivo ao longo desta 

dissertação.  
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1.2. Objetivos 

O presente estudo tem como finalidade a avaliação da segurança estrutural do corpo com a Sala dos 

Brasões do Palácio Nacional de Sintra, identificando e caracterizando anomalias estruturais e avaliando 

a vulnerabilidade do edifício. Contempla também, em fase posterior, eventuais ações de reforço para a 

correção e eliminação de vulnerabilidades que poderão ser identificadas.  

A avaliação sísmica de monumentos exige o recurso a uma análise interdisciplinar integrada e exigente 

constituída por uma série de etapas (Figura 1.1) (Bento, 2019).  

 

Figura 1.1 - Abordagem Interdisciplinar para a avaliação sísmica (Bento, 2019) 

 

A fase inicial diz respeito a uma recolha e análise de dados históricos, assim como, um levantamento 

em campo que complemente o conhecimento da estrutura. Neste projeto efetua-se o levantamento em 

campo através de inspeções visuais in situ e levantamento geométrico com laser scanner. Prossegue-

se a campanha experimental, onde se definem os testes experimentais a realizar. Nesta fase também 

é importante a caracterização da ação sísmica.  

Na terceira parte concretiza-se o planeado a priori, efetuam-se os testes experimentais necessários, 

que no presente projeto será um ensaio não destrutivo de caracterização dinâmica. O modelo numérico 

linear no programa SAP2000 (CSI, 2017), que foi inicialmente desenvolvido, permitiu realizar a análise 

modal e obter uma estimativa das frequências e modos de vibração principais. Estes resultados 

ajudaram a definir as posições dos sensores e números de setups dos ensaios de caracterização 

dinâmica.  

Numa última fase, procede-se à modelação numérica e calibração do modelo, com base nos testes 

experimentais elaborados, e efetua-se a avaliação sísmica tendo em conta o comportamento global do 

edifício e a formação de mecanismos parciais da estrutura. Para esta avaliação recorre-se a duas 

abordagens diferentes, tendo em conta o comportamento das paredes no plano e fora do plano. Para 

a avaliação do comportamento global recorre-se a análises estáticas não lineares para as ações 

condicionantes, enquanto que o comportamento local dos mecanismos de colapso das paredes para 
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fora do plano é avaliado através de análises cinemáticas não lineares de acordo com a abordagem de 

modelação por macro bloco. Em ambas as abordagens utiliza-se o programa 3MURI (S.T.A. DATA 

2018). 

Por fim, com o intuito de conservar e preservar o património cultural existente, é proposta uma solução 

de reforço estrutural para diminuir a vulnerabilidade sísmica, alicerçando-se nos resultados do 

desempenho estrutural do edifício que foram obtidos.  

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em oito capítulos e cinco anexos.  

No corrente capítulo 1, introduz-se o estudo a desenvolver, os objetivos deste projeto e o modo como 

está organizado.  

No capítulo 2, inicia-se a abordagem interdisciplinar referida (Figura 1.1), efetua-se uma compilação 

dos dados históricos investigados. Apresenta-se um enquadramento histórico do Palácio Nacional de 

Sintra com especial enfase à Sala dos Brasões e aos pormenores que a tornam única.  

No capítulo 3 descreve-se o modo como a caracterização geométrica do modelo foi elaborada, onde 

se identificam e caracterizam todos os elementos estruturais que constituem o corpo em estudo. Para 

tal, recorreu-se ao levantamento em campo. A primeira fase consistiu num levamento manual de 

medidas in situ e posteriormente efetuou-se uma campanha de levantamento geométrico onde se 

utilizou laser scanner.  

O capítulo seguinte diz respeito ao modelo numérico linear que se desenvolveu no programa SAP2000 

(CSI, 2017). Apresenta-se o modo como o modelo foi elaborado, identificam-se os elementos 

estruturais desenvolvidos, as propriedades mecânicas dos materiais, as cargas aplicadas no modelo e 

todos os restantes parâmetros essenciais à caracterização do mesmo.  

No capítulo 5, descreve-se o ensaio de caracterização dinâmica efetuado e a posterior modelação no 

programa ARTeMIS Modal Pro (SVIBS, 2015). Analisam-se também os resultados obtidos. 

O capítulo 6 constitui o capítulo mais extenso desta dissertação, diz respeito ao modelo numérico não 

linear que se efetuou no software 3MURI (S.T.A. DATA 2018) e à última fase da abordagem 

interdisciplinar para a avaliação sísmica (Figura 1.1). Primeiramente, descreve-se o modelo elaborado 

neste programa, onde se indicam todos os pormenores que o caracterizam. Numa segunda fase, 

descreve-se a calibração e os resultados obtidos na análise modal através dos dois modelos 

desenvolvidos (SAP2000 e 3MURI), comparando os resultados com os obtidos experimentalmente. Por 

último, apresenta-se os resultados da avaliação sísmica desenvolvida no programa 3MURI.  

No capítulo 7 propõem-se dois tipos de reforço estrutural de modo a melhorar o comportamento da 

estrutura na sua resposta global e local à ação sísmica, tendo sempre em conta que o Palácio Nacional 

de Sintra é Património Cultural Construído.  
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Por fim, no capítulo 8, conclui-se acerca do estudo elaborado, onde se indicam também possíveis 

desenvolvimentos futuros.  

No anexo I, apresentam-se plantas do Palácio Nacional de Sintra, mais especificamente, do Edifício 

dos Brasões, disponibilizados pela PSML. Exibem-se os pisos 5 e 7 do Palácio correspondentes ao 

pisos dos edifício em estudo. O anexo II diz respeito ao equipamento utilizado nos ensaios de 

caracterização dinâmica e no anexo III demonstra-se o planeamento pormenorizado dos diferentes 

setups do mesmo ensaio. No anexo IV e V disponibilizam-se tabelas e quadros presentes nos 

regulamentos que foram utilizados ao longo da presente dissertação, mais especificamente, a Parte 1 

do Eurocódigo 8 (CEN, 2010) e (MIT, 2009), respetivamente. 
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Sala dos Brasões 

2. O Palácio Nacional de Sintra – A Sala dos Brasões 

2.1. Enquadramento Histórico 

A história do Palácio Nacional de Sintra, o mais antigo de Portugal e o único sobrevivente íntegro entre 

os paços reais medievais, é feita de camadas (Ferreira, 2019). Possui uma estruturação arquitetónica 

verdadeiramente original que transparece as diferentes épocas construtivas a que foi sujeito, 

encontrando-se estrategicamente bem localizado (Silva, 2003). 

O testemunho do geógrafo árabe Al-Bacr, no século X, constitui o primeiro documento na história onde 

o Palácio Nacional de Sintra é mencionado. Relata que foram construídos dois castelos nas montanhas 

perto da grande cidade de Lisboa, nomeadamente um no cimo da serra de Sintra, o Castelo dos 

Mouros, preparado para funções militares, e o Palácio da Vila no sopé da mesma, destinado ao 

descanso e ao desfrute da natureza (Silva, 2003).  

Devido à falta de documentação, pouco se pode referir acerca da história do Palácio Nacional de Sintra 

até ao reinado de D. João I. No entanto, sabe-se que foi D. João I e os seus sucessores até D. Manuel 

I, inclusive, que maior uso deram ao palácio e que mais contribuíram para a fisionomia característica 

que ainda hoje ostenta. Os momentos destas intervenções podem ser analisados na Figura 2.1:  

 

 

Figura 2.1 - Planta do Palácio da Vila e identificação das várias fases construtivas do mesmo e as respetivas 

salas que o caracterizam. Adaptado de (Ponte et al., 2019) 
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Foi o rei D. Dinis (1261-1325) quem demonstrou pela primeira vez interesse no Palácio da Vila, em 

1281, e foi durante o seu reinado que o Palácio recebeu as primeiras obras de ampliação e de 

adaptação a outras necessidades e conforto propícias da época. D. João I (1357-1433), após a 

conquista da cidade de Ceuta em 1415, foi responsável pelo segundo momento de construção e pela 

mais grandiosa e extensa ampliação de que foi alvo o palácio mouro. Mandou construir a opulenta 

cozinha com as emblemáticas chaminés, a Sala dos Cisnes e a Sala das Pegas, que são exemplos de 

salas que proporcionaram a imagem de grandeza e originalidade do Palácio Nacional de Sintra como 

hoje se conhece. Prosseguiu-se D. Duarte (1391-1438) que concluiu algumas obras iniciadas pelo seu 

pai, D. João I. Pela primeira vez, numa carta a 24 Julho de 1435, D. Duarte explica que são os bons 

ares, as boas águas da serra, a abundância de mantimentos da terra e do mar (abundância de caça e 

boas e variadas frutas), a proximidade de Lisboa e a beleza agreste da paisagem sintrense e do mar 

que daí se descortina que tornam o Palácio Nacional de Sintra numa moradia cobiçada pelos monarcas 

portugueses (Silva, 2003).  

Já D. Afonso V (1432-1481), seu sucessor, tudo indica que foi o responsável pelo notável teto mudéjar 

da capela palatina, bem como do importantíssimo tapete cerâmico do pavimento da mesma capela. O 

rei D. Manuel I (1469-1521) é o responsável por uma outra notável intervenção no palácio, apenas 

comparável com a realizada por D. João I cerca de 100 anos antes. Entre 1497 e 1510 D. Manuel I 

dedicou-se à beneficiação e embelezamento do edifício já existente e dotou-o com fontes, tanques e 

esguichos, caracterizando a personalidade do palácio, tornando-o único (Figura 2.2).  

 

        

Figura 2.2 - Vista a partir da fachada sul do Palácio Nacional de Sintra 

No entanto, foi após 1510 que a ala manuelina foi construída, um outro complexo palatino criado de 

raiz que respira arte manuelina. D. Manuel I, no início do Século XVI, entre 1517 e 1518, mandou 

construir uma torre quadrangular, contendo no seu interior a aclamada Sala dos Brasões (Figura 2.3), 

no lugar onde outrora existira a Torre de Meca (Silva, 2003). 
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Figura 2.3 - Fachada Norte do Palácio Nacional de Sintra, captada com o drone, com câmara fotográfica 
acoplada, do IST. Identifica-se o edifício composto pela Sala dos Brasões 

Acredita-se que no século XVIII, foi edificado o corpo que serve de ligação entre a Sala dos Brasões e 

a Sala das Galés (Sala dos Padres), assim como a própria Sala das Galés (ver Figura 2.1). Em 

1507/1509 Duarte de Armas elaborou vários desenhos do Palácio da Vila, (Figura 2.4), integrados em 

O livro das Fortalezas (Armas, 2006). Uma vez que os corpos mencionados anteriormente não estão 

representados no desenho da fachada Norte, conclui-se que a construção dos mesmos foi executada 

posteriormente a 1507/1509. É de salientar que no mesmo desenho é possível identificar-se a Casa da 

Meca, já referida. 

 

 

Figura 2.4 - Desenho de Duarte de Armas da Fachada Norte do Palácio da Vila (direitos de autor PSML) 

Foi durante o século XIX, que o Palácio Nacional de Sintra viveu os últimos dias enquanto moradia 

régia. Após o reinado de D. Manuel I, os diversos monarcas que lhe sucederam, embora preocupados 

com a manutenção e habitabilidade do Palácio Nacional de Sintra, deixaram de o utilizar com tanta 

frequência (Silva, 2003).  

Casa da Meca 

Edifício dos Brasões 
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O nefasto sismo de 1 de novembro de 1755 fez-se sentir com intensidade também em Sintra, 

provocando vários danos ao palácio. No entanto, em 1781 já decorriam obras de restauro ao edifício, 

sob responsabilidade do arquiteto da Casa Real e capitão engenheiro José Manuel de Carvalho 

Negreiro. Os restauradores respeitaram ao máximo o traçado original do Palácio da Vila, desde o 

reaproveitamento de materiais até ao fabrico de outros iguais aos desaparecidos (Silva, 2003).  

Em 1910, com o fim da monarquia e a proclamação da república, o Palácio Nacional de Sintra foi 

incorporado no Património do Estado e declarado Monumento Nacional. Procederam-se obras de 

restauro e adaptação por parte do arquiteto Raul Lino nos anos quarenta do século XX, este que 

preservou o aspeto original do palácio, decorando-o com todo o conjunto de peças de arte pertencentes 

a antigas coleções régias ou adquiridas propositadamente para nele figurarem, que nos conduz ao 

Palácio Nacional de Sintra que hoje todos podemos visitar (Silva, 2003).  

 

2.2. A Sala dos Brasões  

A Sala dos Brasões, do Palácio da Vila, transpira o patriotismo do século XVI, quando os 

descobrimentos atingiram o auge da expansão portuguesa pelo mundo (Ferreira, 2019). A decoração 

da sala surgiu da preocupação heráldica e genealógica de D. Manuel I, que expressa o jogo entre a 

intimidade e a representação do poder nesta sala, única em toda a Europa (Silva, 2003). É conhecida 

como a Sala dos Brasões, das Armas, dos Escudos ou dos Veados (Sabugosa, 1903). 

A Sala dos Brasões está integrada na fachada Norte do Palácio da Vila (Figura 2.3), a mais recuada e 

escondida e, consequentemente, a mais simples e austera. Pelo exterior observa-se, uma majestosa 

torre, uma caixa cúbica de planta praticamente quadrada que está orientada, de forma precisa, segundo 

os pontos cardeais (Silva, 2003).  

A entrada para a Sala dos Brasões faz-se por uma pequena porta característica da arte manuelina 

(Figura 2.5) identificando de imediato o nome do responsável pela construção deste corpo. As 

reduzidas dimensões da porta ampliam a surpresa que espera o visitante, ao entrar na majestosa Sala 

dos Brasões (Silva, 2003). 

 

Figura 2.5 - Entrada para a Sala dos Brasões 
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Ao entrar, o visitante fica perplexo pela altura e imponência que a vasta Sala dos Brasões revela, 

coberta por uma altíssima cúpula. “O teto é oitavado de base, cortando os ângulos da sala” (Figura 2.6) 

(Sabugosa, 1903), sendo o primeiro detalhe que rouba a atenção do visitante, dotado de uma 

decoração original e única.  

 

Figura 2.6 - Esquema Ilustrativo de um corte da Sala dos Brasões (Sabugosa, 1903) 

Ao centro, sobre um fundo azul celeste, talhas douradas elevam o brasão da família real da época, o 

brasão de armas do rei D. Manuel I. Ao seu redor, identificam-se oito brasões que correspondem aos 

oito filhos de D. Manuel I (Figura 2.7) (Ferreira, 2019). 

 

Figura 2.7 - Teto da Sala dos Brasões 

D. Manuel I casou-se três vezes, tendo ao todo treze filhos. No entanto, entre 1516 e 1520 tinha apenas 

oito filhos, sendo essa a razão de apenas estarem representados oito brasões. Dois dos brasões 

representados têm forma de losango por pertencerem às infantas D. Isabel e D. Beatriz. As infantas 

antes de se casarem recebiam metade do brasão do seu pai e a outra parte da família do seu marido. 

Ao analisar-se com pormenor identifica-se que ambas têm um espaço em branco, que se deve ao facto 

de, aquando a finalização do teto, estas ainda não estarem casadas. Por outro lado, os brasões dos 
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infantes são todos iguais, exceto um, o do infante e príncipe D. Yoam, que não tem pendentes de outras 

famílias reais como acontece com os seus irmãos. Em Portugal e Espanha apenas é príncipe quem 

herdar a coroa, tendo em conta que D. Yoam seria o sucessor de D. Manuel I, o seu brasão não teria 

de fazer menção a outras armas, explicando-se a peculiaridade do seu brasão (Ferreira, 2019).  

Imediatamente abaixo dos oito brasões, encontra-se representada (Figura 2.8) uma banda de veados 

gigantes galopantes inscritos em octógonos, simbolizando a nobreza em Portugal, uma vez que a caça 

era uma atividade que esta classe tinha em comum. Prosseguem-se 72 pinturas de cervos, 

transportando cada um deles um brasão e uma faixa, onde está inscrito o nome da respetiva família 

que é homenageada. São 72 brasões das famílias nobres, mais importantes e mais influentes do 

reinado de D. Manuel I, como a de Vasco da Gama ou a de Pedro Álvares Cabral. De seguida, a rodear 

toda a sala, encontra-se a frase: “Pois com esforços leais serviços foram ganhados com estas e outras 

tais devem ser conservadas”, onde o rei explica o porquê dos 72 brasões, para agradecer às famílias 

o apoio que estas lhe deram quando subiu ao trono (Ferreira, 2019).  

     

Figura 2.8 – Vistas do teto da Sala dos Brasões 

Em O Paço de Cintra (Sabugosa, 1903), o arquiteto alemão Albrecht Haupt descreveu e desenhou o 

teto da Sala dos Brasões (Figura 2.9), “Agora porei aqui uma espécie de planta do tecto da Sala das 

Armas, para por ella melhor se comprehender a disposição dos brasões que lá estão, e em seguida 

darei a lista d"estes, reportando me ás lettras e números do desenho”.  

 

Figura 2.9 – Esquema da planta da Sala dos Brasões elaborado por Albrecht Haupt (Sabugosa, 1903) 
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Por fim, nas paredes, observam-se azulejos muito distintos dos existentes nos restantes corpos do 

Palácio. São azulejos azuis e brancos, característicos do século XVII/XVIII, data associada ao ciclo dos 

mestres, ou seja, à revolução dos azulejos em Portugal. Os azulejos mencionados assemelham-se a 

quadros, uma vez que estão representadas atividades típicas do quotidiano das famílias nobres, como 

pessoas a dançar numa roda, homens na caça e um casal a montar a cavalo (Figura 2.10). É importante 

referir que os azulejos presentes na Sala dos Brasões surgem após o reinado de D. Manuel I e é D. 

Pedro II o responsável pela colocação dos mesmos.  

 

Figura 2.10 - Azulejos presentes na Sala dos Brasões 

Os azulejos característicos da arte manuelina são constituídos por cinco cores (Figura 2.11), 

nomeadamente o branco, verde, laranja/amarelo, azul e o preto/beringela, deste modo muito distintos 

dos existentes na sala em análise.  

 

Figura 2.11 - Azulejos característicos da arte manuelina, presentes em diversas salas do Palácio 

É importante salientar que antigamente o pavimento da Sala dos Brasões era constituído por uma 

pedra, muito semelhante ao mármore, “o pavimento é de ladrilho tão lizo e compacto, como se fôra de 

marmore” (Souza, 1838). No entanto, no estado novo, o pavimento foi substituído e alterado para 

tijoleira.  

A Sala dos Brasões demonstra ser a maior contribuição que o rei D. Manuel I fez para o Palácio da 

Vila, um verdadeiro trono às conquistas portuguesas pelo mundo, onde homenageia todas as famílias 

que contribuíram para a prosperidade de Portugal. As formas geométricas adotadas, como o octógono, 

sinónimo de perfeição e beleza ideal, a orientação rigorosa da sala segundo os pontos cardeais e a 

decoração heráldica, corporizam a centralização do poder e o absolutismo do Estado (Silva, 2003).  “O 

rei queria que houvesse aqui uma sacralidade. Por isso é que parece que estamos numa esfera com 

um centro de luz no teto. É como se o rei estivesse a dizer que é um representante divino que atua 

sobre os homens na terra”, palavras de Cláudio Marques, antropólogo e técnico superior do Palácio 
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Nacional de Sintra, sobre a Sala dos Brasões (Ferreira, 2019). Como um sol, o rei brilha no mais alto 

da cúpula e à sua volta, nimbados de luz, mas submissa e ordenadamente dispostos, dispõem-se os 

leais e esforçados nobres seus súbitos (Silva, 2003).  

Sob a majestosa Sala dos Brasões existe uma outra sala, que se encontra dividida em três naves, por 

duas fiadas de arcos apoiados em colunas (Figura 2.12). No século XIX denominava-se Sala das Duas 

Irmãs, por imitação de uma outra sala existente no Palácio de Alhambra em Granada. Também era 

conhecida como Sala de Afonso V, devido a uma lenda mencionando que o monarca D. Afonso V teria 

nascido e morrido na sala em questão. Atualmente é conhecida como a Sala das Colunas, pelos 

motivos óbvios, detentora de uma arquitetura característica da arte manuelina (Silva, 2003). Tudo indica 

que a presente sala é a antiga casa da Meca, “é provável que seja esta a sala a que o papel dá o nome 

de Casa da Meca, por ter sido talvez edificada ou por D. João I ou por algum dos reis seus 

antecessores, sobre o terreno a que os árabes chamavam de Meca” (Sabugosa, 1903). 

                   

                       Figura 2.12 - Sala das Colunas                                        Figura 2.13 - Pátio dos Tanquinhos 

A Sala dos Brasões prolonga-se por muros que delimitam interiormente o Pátio dos Tanquinhos (Figura 

2.13) este que comunica diretamente com a Sala das Colunas. Nas paredes que se assemelham a 

uma fortificação, abrem-se duas largas janelas (Figura 2.14). A que está orientada a Norte, ostenta, 

voltadas para o exterior, duas esferas armilares que são emblema pessoal do Rei D. Manuel I (Figura 

2.15). As janelas e os assentos que o pátio dispõe convidam o visitante ao repouso e a um último olhar 

sobre a arrebatadora e mágica vila de Sintra (Silva, 2003).  

           

Figura 2.14 –Pátio dos Tanquinhos, salientado-se a janela Norte           Figura 2.15 – Identificação das 2 esferas armilares  
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3. Caracterização Geométrica do Modelo 

A criação de um modelo numérico exige a caracterização geométrica da construção existente, o mais 

próximo da realidade possível, sendo necessária a realização de um estudo exaustivo ao edifício.  

 

3.1. Levantamento em Campo  

Numa primeira fase, analisaram-se plantas (Anexo I) e alçados das diversas fachadas do Palácio 

Nacional de Sintra disponibilizados pelo PSML em software AutoCad (Autodesk, 2018). No entanto, 

verificaram-se incongruências entre os desenhos técnicos de alçados distintos, que representavam a 

mesma parede. Deste modo, recorreu-se ao levantamento em campo de modo a corrigir as referidas 

discrepâncias.  

O levantamento em campo é uma fase crucial para a caracterização construtiva e estrutural do edifício 

em estudo, uma vez que acompanha todas as outras etapas do procedimento interdisciplinar para a 

avaliação sísmica (Figura 1.1). Em geral, está sempre associado a inúmeras visitas ao local incluindo, 

tradicionalmente, inspeção visual e sempre que necessário, levantamento topográfico (Bento, 2019).  

No presente projeto, o levantamento em campo iniciou-se com inúmeras visitas ao Palácio da Vila, 

onde se procedeu ao levantamento manual de medidas, como por exemplo, espessuras de paredes e 

largura de janelas/portas. Compararam-se os desenhos técnicos disponibilizados com as medidas 

retiradas in situ, corrigiram-se as mesmas e elaborou-se uma primeira caracterização geométrica do 

modelo. Posteriormente, efetuou-se uma campanha de levamento geométrico onde se utilizou laser 

scanner. O levantamento por laser scanner é uma técnica recente de levantamentos 3D (três 

dimensões) de alta precisão. O produto gerado é uma nuvem de pontos com coordenadas 

tridimensionais referenciadas ao centro de fase do sensor, que, após processamento, gera uma nuvem 

de pontos georreferenciada que dependendo das características do equipamento pode ser enriquecida 

a cores (Bento, 2019). Obtiveram-se os dados geométricos utilizando-se um Faro FocusS 70, um 

scanner a laser de fase com uma resolução máxima de 1mm a 70m, que cobre um campo de visão de 

360º x 300º (Godinho et al., 2019) (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Equipamento de levantamento geométrico - laser scanner - com o Edifício dos Brasões ao fundo 
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É importante salientar que este tipo de levantamento, pelo interior e pelo exterior das estruturas, permite 

a obtenção de um grande conjunto de dados, num curto período de tempo com precisão elevada. Assim 

como, a reconstrução tridimensional completa e densa dos elementos levantados, o que possibilita a 

rápida criação de modelos arquitetónicos e estruturais. Permite obter o melhor levantamento possível 

em termos de precisão, integridade e confiabilidade, facilitando a aplicação de metodologias BIM 

(Bulding Information Model) (Bento, 2019).  

A metodologia adotada para o levantamento geométrico (por laser scanner) permite desenvolver 

modelos numéricos 3D mais precisos, reproduzindo tanto quanto possível, as irregularidades 

geométricas e a complexidade normalmente presentes neste tipo de estruturas (Bento, 2019), como é 

o caso do Palácio Nacional de Sintra, onde as espessuras das paredes e o alinhamento de janelas e 

portas não são uniformes. Os resultados obtidos com esta metodologia foram essenciais para uma 

caracterização geométrica adequada do modelo; na realidade, a nuvem de pontos do corpo em estudo 

(Figura 3.2), permitiu a correção de todas as medidas anteriores e o desenvolvimento do modelo final.    

 

Figura 3.2 - Nuvem de pontos do corpo em análise obtida por levantamento geométrico com laser scanner 

É importante referir que num contexto de reabilitação, a utilização de metodologias BIM apresenta um 

amplo leque de oportunidades, onde se destaca o desenvolvimento de um arquivo digital para gestão 

de informação e apoio a projetos e obras de manutenção de património construído. O arquivo digital 

corresponde a uma base de dados agregadora da informação proveniente de várias fontes (histórica, 

construtiva e/ou estrutural) e gerada ao longo do tempo, a partir de diferentes processos de 

intervenção/reabilitação (Bento, 2019). Desta forma, constitui uma ótima ferramenta para que no futuro, 

a avaliação sísmica seja mais rápida, eficaz e eficiente ou qualquer outro tipo de análise/intervenção.  

 

3.2. Caracterização do Modelo Estrutural  

Pela complexidade da estrutura em análise, optou-se por uma modelação do corpo em estudo 

constituído pela Sala dos Brasões, tendo em conta o efeito dos corpos adjacentes (Figura 3.3). Deste 

modo, na calibração do modelo será tida em conta a influência dos mesmos, sendo representativo da 

realidade. A Sala das Colunas e a Sala dos Brasões partilham o mesmo corpo, deste modo, possuem 

ambas uma sala quase quadrangular, com cerca de 13 metros de comprimento (Figura 3.3).  
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Figura 3.3 – Vistas superiores do Palácio Nacional de Sintra, captada com o drone do projeto onde se identifica 
as salas pertencentes ao Edifício dos Brasões  

A Sala das Colunas possui um pé direito de 5 metros, enquanto que a Sala dos Brasões perfaz uma 

altura de aproximadamente 10 metros (Figura 3.4). As Salas adjacentes no piso térreo (piso da Sala 

das Colunas) possuem todas a mesma altura (5m), enquanto que no 1º piso, as salas vizinhas à Sala 

dos Brasões possuem sensivelmente 4 metros de altura, uma vez que o seu teto coincide com o teto 

falso da Sala dos Brasões (tópico que será aprofundando na secção 3.3.4.). 

 

Figura 3.4 - Corte do Edifício dos Brasões, na nuvem de pontos que se obteve com o levantamento por laser 
scanner. Identifica-se também, algumas medidas do corpo em análise em m (metros)  

Sala dos Padres Salas Anexas 

Sala das 

Colunas 

Sala dos Brasões 

5
,1

 
4

,3
 

5
,0

 

(m) 



16 
 

3.3. Caracterização dos Elementos Estruturais 

3.3.1. Pavimentos 

Os pavimentos do edifício em análise possuem a estrutura da laje do piso em madeira, constituída por 

vigas primárias, vigas secundárias e tábuas de solho (Figura 3.5), com diferentes tipos de revestimento, 

com acabamentos de madeira ou tijoleira.  

 

Figura 3.5 - Esquema ilustrativo do pavimento composto por madeira e tijoleira. Adaptado de (Querido, 2018) 

O pavimento da Sala dos Brasões é constituído por madeira e tijoleira, assim como a sala anexa à 

mesma (corredor). No entanto, na Sala dos Padres, o pavimento é composto apenas por madeira. É 

importante referir que a constituição do pavimento do rés do chão não é relevante, uma vez que na 

modelação deste corpo admitiram-se fundações diretas. 

Adicionalmente, é importante salientar que em duas salas do corpo em estudo (Figura 3.6), o pavimento 

é abobadado com enchimento (Figura 3.7). 

                                      

Figura 3.6 – Identificação das salas com pavimento abobadado    Figura 3.7 - Formato do pavimento abobadado 

                   

3.3.2. Paredes 

Todas as paredes do corpo em análise são constituídas por alvenaria de pedra ordinária com cal aérea, 

sendo as de maiores espessuras com duas folhas externas e núcleo com enchimento. Segundo a 

norma italiana (MIT, 2009), corresponde à alvenaria, murata a conci sbozzati, con paramento di limiato 

Tábua de Solho (2cm) 

Vigas Secundárias 

Tijoleira com 

argamassa de 

enchimento  

Vigas Primárias 

10cm x 20cm 

esp 50cm 

N 

A 

A’ 

Corte A-A’ 
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spessore e nucleo interno, ou seja, trata-se de alvenaria irregular com pano exteriores de espessura 

limitada e núcleo interno1.  

As referidas paredes possuem espessuras muitos díspares que variam desde os 0,2m aos 1,8m, 

alterando também entre pisos (Figura 3.8). É importante salientar que nas situações em que as paredes 

possuem uma espessura variável, utilizou-se um valor médio das mesmas, uma vez que os programas 

utilizados não permitem que a espessura varie ao longo de uma parede.  

 

Figura 3.8 - Esquema ilustrativo das diferentes espessuras de paredes (em m) nos 2 pisos do corpo em estudo 

 

3.3.3. Colunas 

O único local do corpo em análise que possui colunas (pilares) é, como o nome indica, a Sala das 

Colunas (ver Figura 2.12). Existem duas fiadas de colunas consecutivas com aproximadamente 0,2m 

de diâmetro e uma altura de 2,85m. São constituídas por pedra, mais especificamente, murata a blocchi 

lapidei squadrati (MIT, 2009), ou seja, alvenaria de pedra aparelhada (cantaria).  

 

3.3.4. Cobertura 

A estrutura da cobertura da Sala dos Brasões é constituída por um conjunto de asnas de madeira 

paralelas que “descarregam” nas quatro paredes da sala. A asna é composta por duas pernas 

inclinadas, uma linha inferior e diagonais (Figura 3.9). Na sua face superior, as asnas suportam o forro 

em madeira, ripas, varas, madres e telhas.  

É importante referir que a cobertura atua em dois níveis, possui um “teto falso”, que equivale ao “teto 

real” das salas adjacentes, onde descarregam as pernas das asnas que constituem a cobertura da Sala 

dos Brasões. Já as diagonais das mesmas asnas descarregam no nível superior da cobertura, 

correspondendo ao “teto real” da Sala dos Brasões, percetível na Figura 3.10.  

 
1 Note-se que se faz a analogia com as designações de alvenaria tipo identificadas em (MIT, 2009) uma vez que 

os valores indicados no regulamento italiano para a caracterização mecânica das alvenarias serviram de referência 
para caracterizar as alvenarias presentes no Palácio Nacional de Sintra. 

Sala das Colunas Sala dos Brasões 

Piso Térreo 1º Piso 
(m) (m) 

N N 
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Figura 3.9 – Na imagem da esquerda identifica-se a parte superior da asna, as 2 pernas da mesma e a linha 

inferior, na imagem à direita observa-se o espaçamento entre asnas (direitos de autor PSML) 

              

Figura 3.10 – Vistas da cobertura da Sala dos Brasões, onde são percetíveis os dois níveis de aplicação de 

cargas (direitos de autor PSML) 

 

3.4. Modelo Geométrico Final – Autocad  

Elaborou-se toda a caracterização geométrica do modelo em software Autocad (Autodesk, 2018), o 

resultado final é apresentado na Figura 3.11. Salienta-se que a direção Y do modelo, coincide com a 

direção Norte que se identificou anteriormente.  

 

Figura 3.11 - Caracterização geométrica final do Edifício dos Brasões elaborada no programa Autocad  

y 
x 

x 

y 
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4. Modelo de Análise Linear  

Aborda-se neste capítulo a modelação no programa SAP2000 (CSI, 2017) do modelo tridimensional de 

análise linear do Edifício dos Brasões. Utilizou-se a caracterização geométrica que se efetuou no 

software Autocad (Autodesk, 2018), referida no capítulo anterior, e apresentam-se agora todos os 

restantes parâmetros essenciais que definem o modelo de elementos finitos e proporcionam uma 

análise linear fidedigna.  

 

4.1. Elementos Estruturais 

Primeiramente, definiram-se todos os elementos estruturais que caracterizam a estrutura que se 

decidiu modelar para evidenciar o comportamento do Edifício dos Brasões. 

 

4.1.1. Paredes e Lajes do Piso 

Averiguaram-se os vários tipos de elementos finitos passíveis de serem utilizados na modelação das 

paredes de alvenaria do corpo em análise. A incerteza recaiu na escolha entre os elementos shell e 

solids. Segundo o estudo de Kuusisto (Kuusisto, 2017), é possível saber-se que tipo de elemento se 

deve utilizar analisando-se a esbelteza do mesmo. Sendo h a espessura do elemento e L o seu 

comprimento, quando a relação h/L é grande, a deformação por corte é de máxima importância, logo 

deve-se utilizar elementos do tipo solids. No entanto, se da relação resultar um valor reduzido, o esforço 

transverso não é relevante e deve-se optar por elementos tipo shell (Figura 4.1).  

.  

Figura 4.1 - Tipo de elemento finito em função da relação espessura/comprimento (h/L) (Kuusisto, 2017) 

Uma vez que os valores de esbelteza que se obtiveram para as paredes do corpo em estudo variam 

entre 0,06 e 0,3 efetuou-se a modelação das paredes de alvenaria do edifício com elementos finitos 

shell thick (Figura 4.1).  

Salienta-se que para a definição das lajes do piso utilizaram-se também, elementos finitos do tipo shell 

thick na sua modelação. 
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4.1.2. Vigas 

Modelaram-se vigas rígidas, para que o modelo retrate o comportamento real da estrutura e vigas de 

contorno fictícias criadas para a aplicação de cargas nas paredes exteriores do corpo em análise. 

Modelaram-se as vigas com elementos finitos do tipo viga (frame elements) com perfil em I.  

 

4.1.3. Colunas 

No caso das colunas presentes no modelo, nomeadamente na Sala das Colunas, no piso térreo, 

utilizou-se na sua modelação elementos finitos do tipo frame, com secção circular de diâmetro 0,2m. 

 

4.2. Propriedades Mecânicas dos Materiais 

Numa segunda fase, após se ter definido todos os elementos que constituem o modelo numérico, foi 

necessário definir-se as propriedades mecânicas de cada material que os caracteriza (já referidos no 

cap. 3) e necessárias para as análises lineares. 

O corpo em estudo é constituído essencialmente por alvenaria de pedra, sendo este material muito 

complexo uma vez que se trata de um material extremamente heterógeno, o que dificulta a calibração 

do modelo. Foi necessário um processo iterativo de calibração para se alcançar as propriedades finais 

da alvenaria de pedra ordinária que constitui as paredes da estrutura em análise.  

É importante referir que se elaborou uma calibração inicial do modelo numérico linear, em que os 

resultados da análise modal serviram de base para a definição dos ensaios de caracterização dinâmica 

ao Edifício dos Brasões (capítulo 5). Após os ensaios, de acordo com os resultados dos mesmos, 

aperfeiçoou-se a calibração do modelo linear e obtiveram-se as propriedades mecânicas finais dos 

materiais que o caracterizam. 

Os valores finais das propriedades mecânicas dos materiais que caracterizam o modelo numérico linear 

do Edifício dos Brasões, basearam-se no regulamento italiano (MIT, 2009) e no estudo feito ao pinho 

bravo português pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC, 1997) e apresentam-se na 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Propriedades mecânicas dos materiais que caracterizam o modelo numérico linear 

Material 
Módulo de 

Elasticidade 
E (GPa) 

Módulo de 
Distorção   
G (MPa) 

Peso 
Volúmico 
(KN/m3) 

Coeficiente 
de Poisson 

Referência 

Alvenaria de 
Pedra Ordinária 

1,2 500 18 0,2 (MIT, 2009) 

Madeira 12 18 0 0,3 (LNEC, 1997) 

Madeira e Tijoleira 12 4615 0 0,3 (LNEC, 1997) 

Alvenaria de 
Pedra Aparelhada  

3,2 1333 22 0,2 (MIT, 2009) 
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Salienta-se que o material madeira foi definido no modelo como um material ortotrópico, deste modo 

foi possível definir-se o módulo de distorção (G) do mesmo, de outra forma, o programa SAP2000 

define automaticamente o valor de G a partir do valor do modulo de elasticidade (E).  

Neste caso em concreto, o valor de G não é equivalente ao valor da “madeira normal maciça” presente 

no estudo feito ao pinho bravo português por parte do LNEC (LNEC, 1997). Nesta situação, as placas 

de madeira encontram-se cortadas e distribuídas, aplicadas no pavimento, reduzindo a resistência da 

mesma. Deste modo, de acordo com o estudo realizado em (Giongo et al., 2014) e os conceitos 

detalhados da norma neozelandesa em (Brignola et al., 2012) determinou-se o valor do módulo de 

distorção do material madeira equivalente a 18 MPa. 

É importante referir que para os materiais do pavimento, nomeadamente a madeira e a madeira com 

tijoleira, considerou-se o peso volúmico zero (Tabela 4.1). Isto deve-se ao facto de na caracterização 

do modelo se ter definido a própria madeira e o revestimento do piso, a tijoleira, como carga (massa), 

(ver secção 4.3.).  

Para além dos materiais que se apresentam na Tabela 4.1, também foi necessário definir-se um 

material fictício e um material rígido. O material fictício utilizou-se na definição das vigas fictícias de 

contorno. Já o material rígido, foi responsável pela definição das vigas rígidas, que possuem 

características mecânicas equivalentes à alvenaria de pedra ordinária, no entanto, com um módulo de 

elasticidade muito superior.  

 

4.3. Massas e Cargas 

A massa dos elementos que caracterizam o modelo numérico constitui uma característica de extrema 

importância para a caracterização dinâmica do edifício. A massa das paredes, colunas e vigas foi 

calculada automaticamente pelo programa SAP2000 através do peso volúmico e dimensões do 

elemento que se define no programa.  

A estrutura em análise possui três níveis de aplicação de cargas, nomeadamente o patamar A, B e C, 

que se ilustra na Figura 4.2. Logicamente, não se aplicaram cargas no rés do chão, uma vez que se 

trata de um pavimento que descarrega diretamente para o solo. 

 

Figura 4.2 – Identificação dos níveis de aplicação de cargas presentes no modelo numérico linear elaborado 

A 

B 

C 

x 
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O primeiro nível de aplicação de cargas (A), refere-se ao primeiro piso do edifício, mais especificamente 

corresponde ao teto da Sala das Colunas/pavimento da Sala dos Brasões. A este nível existem apenas 

cargas distribuídas por área, (definidas nas unidades KN/m2) que se resumem na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Cargas verticais distribuídas na área de laje no nível de aplicação de cargas A 

  Pavimento 
Sala dos 
Brasões  

Pavimento 
Sala 

Anexa 

Pavimento 
Sala dos 
Padres 

Referência   

SOB Sala de Exposição  2,5 5 5 (CEN, 2009a) 

RCP Revestimento Teto 0,4 0,4 0,4 (Farinha & Reis, 1993) 

PP 
Tijoleira 0,7 0,7 0 (Farinha & Reis, 1993) 

Madeira 0,7 0,7 0,7 (Farinha & Reis, 1993) 

Total Combinação Sísmica2 (KN/m2) 3,3 4,8 4,1   
SOB – Sobrecarga; RCP – Restante Carga Permanente; PP – Peso Próprio 

Segundo a Parte 1 do Eurocódigo 1 (EC1-1) (CEN, 2009a), a sobrecarga dos pavimentos referente às 

salas de exposição equivale a 5 KN/m2. No entanto, quando se efetuaram os testes vibratórios na Sala 

dos Brasões verificou-se que os visitantes apenas entram num canto específico da sala. Deste modo, 

a área total da sala não era alvo de exposição, pelo que, optou-se por dividir pela metade a sobrecarga 

dos pavimentos que o EC1-1 sugere perfazendo um total de 2.5 KN/m2. Contudo, nas restantes salas 

do Palácio mantiveram-se os 5 KN/m2 de sobrecarga de sala de exposição. 

Os restantes valores de cargas foram retirados das Tabelas Técnicas (Farinha & Reis, 1993). As 

restantes cargas permanentes (RCP) que são indicadas na Tabela 4.2 dizem respeito ao revestimento 

do teto, mais especificamente o estuque sobre fasquiado, reboco e esboço. Já o peso próprio (PP) a 

que se faz referência diz respeito ao pavimento de madeira, assim como o revestimento do mesmo, 

nomeadamente a tijoleira, em que os 0,7 KN/m2 referem-se ao ladrilho cerâmico incluindo argamassa 

de assentamento. 

No segundo nível de aplicação de cargas, B, correspondente à cobertura das salas anexas e ao teto 

falso da Sala dos Brasões, optou-se por modelar o peso da cobertura neste modelo através de cargas 

lineares aplicadas no topo das paredes exteriores do corpo em estudo, nas vigas de contorno fictícias. 

As cargas aplicadas neste patamar (Tabela 4.3) dizem respeito à cobertura da respetiva sala. Deste 

modo, não existem sobrecargas aplicadas a este nível, uma vez que na combinação sísmica o 

coeficiente Ψ2 é nulo segundo o Eurocódigo 0 (CEN, 2009b). 

  

 
2 É importante referir que se utilizou como fator de combinação, Ψ2 = 0,6 segundo o EC0 (CEN, 2009b). A 
combinação de ações será apresentada posteriormente no trabalho, nomeadamente na secção 6.1.3. 
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Tabela 4.3 – Cargas verticais distribuídas a aplicar no nível B de aplicação de cargas 

  Teto Falso 
Sala dos 
Brasões  

Cobertura 
Sala 

Anexa 

Cobertura 
Sala dos 
Padres 

Referência   

PP 

Teto Falso 0,45 0,3 0,3 (NCREP, 2018) 

Estrutura de Madeira 0 0,3 0,3 (Farinha & Reis, 1993) 

Cobertura 0 0,7 0,7 (Farinha & Reis, 1993) 

Total Combinação Sísmica (KN/m2) 0,45 1,3 1,3   
 

Como se referiu anteriormente (secção 3.3.4), a cobertura da Sala dos Brasões atua em dois níveis, 

sendo um deles coincidente com a cobertura das salas adjacentes (patamar B). Deste modo, 

denominou-se como teto falso o nível intermédio, onde a cobertura da Sala dos Brasões descarrega. 

O valor que se utilizou baseia-se num estudo realizado na Capela do Palácio Nacional de Sintra 

(NCREP, 2018), assumindo-se, simplificadamente, por falta de informação adicional que as 

características da cobertura seriam semelhantes. Deste modo, a carga de 0,45 KN/m2 reflete o peso 

do teto, que se considera suspenso nos elementos estruturais principais da estrutura (asnas). A Sala 

Anexa e a Sala dos Padres não possuem uma cobertura tão pesada como a Sala dos Brasões, por 

esta razão, admitiu-se o valor de 0,3 KN/m2 para o valor de PP do teto falso da cobertura.    

Os restantes valores de peso próprio presentes na Tabela 4.3, derivam das tabelas técnicas (Farinha 

& Reis, 1993). O peso próprio da estrutura de madeira representa o peso de uma cobertura inclinada 

de madeira com asnas que possuem entre 10 a 18m de vão. Já o valor da cobertura diz respeito ao 

peso da cobertura usual, constituída por telha lusa, incluindo as ripas e varas pertencentes à mesma.  

As cargas que se apresentam na Tabela 4.3 são distribuídas (KN/m2), no entanto, foram aplicadas 

como cargas lineares nas vigas (KN/m). Assim, foi necessário proceder-se à transformação das 

unidades, multiplicando os valores da Tabela 4.3 pela área de influência correspondente tendo em 

conta o encaminhamento de cargas, perfazendo os valores que se apresentam na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 – Vista em planta do nível B de aplicação de cargas no modelo numérico linear e identificação das 
cargas verticais lineares aplicadas a este nível 

1,42 KN/m 

1,42 KN/m 

1,44 KN/m 1,44 KN/m 

2,70 KN/m 

2,70 KN/m 

2,81 KN/m 

y 

x 
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Por fim, o nível de aplicação de cargas C, diz respeito à cobertura da Sala dos Brasões. Mais uma vez, 

foram aplicadas cargas lineares nas vigas fictícias de contorno. Os valores da cobertura são 

exatamente iguais aos que se utilizaram para a cobertura das salas adjacentes à Sala dos Brasões, 

que se encontram resumidos na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Cargas verticais distribuídas a aplicar no nível C de aplicação de cargas 

  Cobertura Sala 
dos Brasões  

Referência   

PP 
Estrutura de Madeira 0,3 (Farinha & Reis, 1993) 

Cobertura 0,7 (Farinha & Reis, 1993) 

Total Combinação Sísmica (KN/m2) 1   
 

Foi necessário efetuar-se a mesma mudança de unidades que se efetuou anteriormente, resultando 

nos valores em KN/m que se ilustram na Figura 4.4. 

 

   

 

Figura 4.4 - Vista em planta do nível C de aplicação de cargas no modelo numérico linear e identificação das 

cargas lineares verticais lineares aplicadas a este nível 

 

 

 

4.4. Condições de Fronteira 

Os apoios consistem nas condições de fronteira que se instalam no modelo numérico. Foi necessário 

encastrar-se todos os pontos do pavimento do rés do chão, retratando as fundações do edifício, 

impedindo a translação e rotação de qualquer ponto. Aplicou-se as mesmas restrições nas 

extremidades das paredes livres, retratando o efeito de condição de fronteira que os edifícios 

adjacentes impõem. Estas paredes são elos de ligação do Edifício dos Brasões em estudo ao resto da 

estrutura do Palácio Nacional de Sintra.   
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4.5. Modelo Final 

Apresenta-se na Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7 o modelo numérico final que se elaborou no 

programa SAP2000. Evidencia-se o pormenor das colunas pertencentes à Sala das Colunas e aos 

apoios que foram instalados, como referidos na secção 4.4. 

 

 

 

Figura 4.5 - Vista frontal (Sul) do modelo numérico linear realizado no programa SAP2000 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Vista tardoz (Norte) do modelo numérico linear que se efetuou no programa SAP2000 
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Figura 4.7 - Vista do modelo numérico linear que se elaborou no software SAP2000, onde se salienta o pormenor 
da modelação das colunas da Sala das Colunas 
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5. Ensaios de Caracterização Dinâmica 

Os ensaios de caracterização dinâmica consistem na medição da resposta da estrutura às vibrações 

ambientais originadas pelo vento, tráfego rodoviário e pedonal, entre outras fontes. O pós-

processamento dos dados recolhidos permite identificar as características dinâmicas da estrutura: 

frequências, coeficientes de amortecimento e configurações dos principais modos de vibração da 

estrutura (Milosevic et al., 2015). 

Realizaram-se os ensaios de caracterização dinâmica no corpo em estudo nos dias 19 e 20 de março 

de 2019. Posteriormente efetuou-se a modelação e o processamento de dados no software ARTeMIS 

Modal 4.0 (SVIBS, 2015), onde se obtiveram resultados que foram utilizados para calibrar os modelos 

linear (no programa SAP2000) e não linear (no programa 3MURI) da estrutura em análise. 

5.1. Procedimento 

A resposta da estrutura às vibrações ambientais é medida através de acelerómetros (sensores). Neste 

projeto utilizaram-se seis acelerómetros de grande sensibilidade, sendo um deles, um sensor 

EpiSensor ES-T, triaxial, e os restantes cinco sensores são EpiSensor ES-U2, uniaxiais. É importante 

referir que os acelerómetros foram colocados na direção horizontal e fixos a placas de aço de modo a 

garantir o correto posicionamento e nivelamento dos mesmos (     Figura 5.1). Os acelerómetros conectam-

se por meio de cabos de transmissão de sinal a um sistema central de aquisição de dados, Granite, 

constituído por 36 canais (Figura 5.2). Este sistema garante o registo e armazenamento do sinal dos 

acelerómetros em séries numéricas discretas no tempo por conversão de um sinal analógico num sinal 

digital (ADC) (Milosevic et al., 2015). Apresentam-se no Anexo II as características técnicas de todo o 

equipamento que se utilizou durante os ensaios de vibração ambiental. 

                    

     Figura 5.1 - EpiSensor ES-U2 na cobertura da Sala dos Brasões             Figura 5.2 – Sistema central de aquisição de dados  
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Uma adequada caracterização dinâmica da estrutura implica uma consciente e apropriada disposição 

dos acelerómetros no corpo que é alvo de estudo. Recorreu-se aos resultados obtidos na análise modal 

que se efetuou no programa SAP2000 e identificaram-se nos primeiros modos de vibração 

fundamentais, os pontos com maior deslocamento e, consequentemente onde se sente maiores 

vibrações. Estes pontos correspondem aos locais apropriados para os sensores se situarem. Assim, 

nos quatro cantos da Sala dos Brasões dispuseram-se sensores uniaxiais nas duas direcções principais 

(X e Y), no interior da sala e na sua cobertura. Devido ao modo de vibração para fora do plano, foram 

inseridos na cobertura, sensores nos pontos médios das paredes, apenas na direcção principal para 

fora do plano. Quanto ao sensor triaxial, por ser o sensor de referência, manteve-se sempre na mesma 

posição em todas as fases dos testes, orientado segundo as direções X, Y e Z, no canto da cobertura. 

É importante que se mantenha um sensor fixo entre leituras uma vez que é com base na posição deste 

sensor que o programa ARTeMIS sincroniza os diferentes setups. A posição e orientação dos 

acelerómetros no corpo em estudo representam-se na Figura 5.3 e Figura 5.4 e apresenta-se a 

informação mais detalhada no Anexo III.  

 

Figura 5.3 – Sensores uniaxiais colocados no interior da Sala dos Brasões, correspondentes à 1ª e 2ª fase dos 
testes vibratórios 

 

Figura 5.4 - Sensores colocados na cobertura da Sala dos Brasões, correspondentes à 3ª e 4ª fase dos testes 
vibratórios. Identifica-se também a localização do sensor triaxial, que permanece constante em todas as fases  
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Salienta-se que a fixação dos sensores na cobertura foi realizada por alpinistas especializados nesta 

tarefa (Figura 5.5).  

              

Figura 5.5 – Na imagem da esquerda observa-se a colocação dos sensores por parte dos alpinistas, na imagem 
da direita identificam-se os sensores já colocados na cobertura da Sala dos Brasões 

Por apenas se possuir cinco sensores uniaxiais, foi necessário alterar-se a posição dos mesmos 

durante várias fases, perfazendo um total de quatro campanhas de ensaios (setups). Tendo em conta 

o caracter turístico do edifício, este esteve aberto ao público durante os ensaios de vibração ambiental. 

Assim sendo, optou-se por, em cada setup se realizar três leituras de dez minutos cada. Deste modo, 

a amostra de resultados é maior e a escolha posterior de setup, no pós-processamento, será mais 

fidedigna e segura.  

Em campo, os resultados de cada ensaio, adquiridos pelo conjunto composto pelos acelerómetros e o 

sistema de aquisição de dados (Granite) foi controlado através do programa Rockhound (Kinemetrics 

Inc., 2012) instalado num computador portátil (Figura 5.6). A introdução destes registos num modelo 

geométrico no software ARTeMIS permite obter, após processamento, as características dinâmicas 

principais do edifício. 

/  

Figura 5.6 –Resultados analisados em campo, em cada setup, no interior da Sala dos Brasões 
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5.2. Modelação com o software ARTeMIS  

Numa primeira fase, definiu-se a geometria da estrutura através de nós, elementos de barra e 

elementos de superfície. Foi necessário inserir-se um nó em cada ponto onde se realizaram as leituras 

de acelerações, pois introduziram-se os resultados das medições nas respetivas posições da estrutura 

segundo a direção e sentido do sensor correspondente. A associação dos registos de acelerações 

(Figura 5.7) aos nós é ilustrada no modelo final da estrutura através de um vetor no referido nó (Figura 

5.8). 

 

Figura 5.7 - Registo de acelerações captado por um sensor, durante uma campanha dos ensaios de vibração 

ambiental no Edifício dos Brasões 

 

       

Figura 5.8 - Modelo final do Edifício dos Brasões no programa ARTeMIS com registos dos testes vibratórios 

Procede-se a fase de processamento dos sinais que se registaram, através da remoção da média 

(detrending), assim como, a decimação com re-amostragem para frequências entre 0 e 25 Hz e 

filtragem passa-baixo do tipo Butterworth de ordem 8, de acordo com (Milosevic et al., 2015). 

 

5.3. Resultados 

Efetuou-se a identificação modal através da aplicação do método de decomposição no domínio da 

frequência (FDD – Frequency Domain Decomposition). Posteriormente melhoraram-se os resultados 

utilizando-se o método aperfeiçoado de decomposição no domínio da frequência (EFDD – Enhanced 

x 

x 

y 

y 
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Frequency Domain Decomposition). Salienta-se que ambos os procedimentos, implementados no 

software ARTeMIS, são igualmente denominados por métodos de seleção de picos, uma vez que se 

identificam as frequências naturais de vibração do sistema através dos picos de amplitude das funções 

de densidade espectral de resposta do sistema (Ventura et al., 2002). 

De forma sucinta, o método FDD consiste na diagonalização das matrizes de densidade espectral de 

resposta, de forma a decompô-las nas contribuições modais em cada frequência (Marques et al., 2004). 

O método EFDD, proposto por (Brincker et al., 2001) permite obter com maior precisão as estimativas 

das frequências de vibração, assim como uma estimativa do amortecimento modal.  Resumidamente, 

este método consiste na aplicação de um ajuste às funções de auto-correlação de sistemas de um grau 

de liberdade, obtidas a partir das funções de densidade espectral, selecionando através de um critério 

e ponderando um conjunto de pontos na vizinhança de cada ressonância, e por último, aplicando a 

inversa da transformada de Fourier (Marques et al., 2004). O critério que se utiliza neste método 

consiste em definir um valor limite do coeficiente MAC (Modal Assurance Criteria), definido pela 

equação (5.1): 

𝑀𝐴𝐶(𝑖, 𝑗) =
|φ𝑖

𝑇φ𝑗|
2

(φ𝑖
𝑇φ𝑖)(φ𝑗

𝑇φ𝑗)
                                                      (5.1) 

Em que φ𝑖 e φ𝑗 representam os vetores dos modos de vibração alvos de comparação. O coeficiente 

MAC varia entre 0 e 1, obtendo-se um valor unitário quando os modos de vibração têm a mesma 

configuração e valor nulo quando os modos são ortogonais (Milosevic et al., 2015).  

Os gráficos que se obtêm pelo programa ARTeMIS apresentam-se na Figura 5.9, onde se identifica 

cada pico, sendo este, por sua vez, correspondente a uma frequência associada a um modo de 

vibração. 

   

Figura 5.9 - Densidade espectral da matriz de resposta com identificação dos picos associados aos modos – o 
resultado da imagem da esquerda obteve-se pelo método FDD e à direita pelo método EFDD 
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Deste modo, foi possível determinar-se os quatro primeiros modos de vibração fundamentais da 

estrutura em análise, os quais se apresentam na Tabela 5.1 e se ilustram na Figura 5.10, Figura 5.11, 

Figura 5.12 e Figura 5.13. 

Tabela 5.1 - Valores de frequências e períodos dos primeiros modos de vibração fundamentais da estrutura 
obtidos através do programa ARTeMIS 

Modo de Vibração 
Frequência (Hz) Período (s) 

FDD EFDD FDD EFDD 

Translação em Y 3,80 3,80 0,263 0,264 

Translação em X 4,07 4,02 0,246 0,249 

Fora do Plano 4,66 4,80 0,214 0,208 

Torção 5,74 5,74 0,174 0,174 

 

         

              Figura 5.10 - Modo de translação na direção Y            Figura 5.11 - Modo de translação na direção X 

 

          

               Figura 5.12 - Modo local para fora do plano                        Figura 5.13 - Modo de torção 

 

De notar que as configurações dos modos de vibração que se obtiveram com o procedimento FDD são 

sensivelmente idênticas às que se obtiveram com o método EFDD, daí apenas se apresentar uma 

imagem para cada modo de vibração.  

x 
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Figura 5.14 – Representação gráfica dos Coeficientes MAC 

O modo de translação na direção Y é o primeiro a desenvolver-se, uma vez que a estrutura se encontra 

travada pelos edifícios adjacentes à Sala dos Brasões segundo a direção X. Assim, era previsível que 

o modo de translação segundo a direção X só ocorresse depois do modo em Y, constituindo o segundo 

pico mais expressivo dos gráficos que foram alvo de análise. É importante referir que é percetível torção 

acoplada nos modos de translação obtidos. Os restantes picos que se selecionaram correspondem ao 

modo de translação local (para fora do plano) e o modo de torção. Estes quatro modos de vibração 

demonstraram ser os picos mais expressivos e que consequentemente caracterizam o corpo em 

análise.  

Apresenta-se na Figura 5.14 a relação entre os valores das frequências que se obtiveram com os 

procedimentos FDD e EFDD, através da análise dos coeficientes MAC. De uma forma geral, os valores 

que se alcançaram demonstram uma boa correlação entre as frequências próprias obtidas com os dois 

métodos pelo facto de o coeficiente MAC ser próximo da unidade (Tabela 5.2). Destaca-se o caso do 

primeiro (modo de translação na direção Y) e quarto (modo de torção) modo de vibração, que 

demonstram ter uma correlação quase perfeita, independentemente do método utilizado, uma vez que 

o valor do coeficiente MAC é muito próximo da unidade.  

 

 

                                                                                     Tabela 5.2 - Coeficientes Mac 

 

 

 

 

 

 

     

 

Optou-se por utilizar os valores de frequências que se obtiveram pelo método EFDD para a calibração 

dos modelos numéricos, uma vez que se trata de um processo melhorado e por esta razão mais 

fidedigno, traduzindo resultados melhores.  

 

 

 

 

  3,795 4,016 4,797 5,737 

3,796 0,999 0,005 0,099 0,094 

4,065 0,017 0,918 0,085 0,015 

4,663 0,02 0,006 0,896 0,057 

5,737 0,085 0,006 0,032 0,992 

EFDD 
FDD 
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6. Modelo de Análise Não Linear  

6.1. Modelação no Programa 3MURI 

O modelo de análise não linear do corpo em estudo, foi elaborado recorrendo-se ao software 3MURI 

(S.T.A. DATA, 2018), mais especificamente, a versão comercial do mesmo. Este programa modela o 

edifício de alvenaria através do método dos pórticos equivalentes. 

6.1.1. Elementos Estruturais 

O método dos pórticos equivalentes consiste em dividir uma parede, com aberturas, em vários 

elementos deformáveis, onde a resposta não linear e a deformação é concentrada, e em fragmentos 

rígidos que conectam os diferentes elementos deformáveis. Através do estudo e análise dos danos 

estruturais resultantes de sismos em paredes de alvenaria, concluiu-se que existem zonas especificas 

onde os danos se localizavam, explicando o modo como o programa divide a estrutura (Lagomarsino 

et al., 2013). 

Os macro-elementos que modelam os elementos estruturais de alvenaria, denominam-se por nembos 

e lintéis (elementos deformáveis) e nós rígidos (elementos indeformáveis), como se ilustra na Figura 

6.1. Os nembos (piers) são os elementos verticais, que resistem a cargas verticais e horizontais. Já os 

lintéis (spandrels) são elementos horizontais que constituem a zona entre duas aberturas alinhadas 

verticalmente e que compatibilizam a resposta dos nembos adjacentes no caso de cargas horizontais. 

Apesar de estes últimos elementos serem considerados secundários, os lintéis afetam 

significativamente as condições de fronteira dos nembos, libertando ou restringindo as rotações dos 

nós (Lagomarsino et al., 2013). 

 

 

Figura 6.1 - Divisão dos elementos estruturais de alvenaria, segundo o método dos pórticos equivalentes. 
Identificação dos nós rígidos, nembos e lintéis. Adaptado de (Lagomarsino et al., 2013)  

Segundo (Lagomarsino et al., 2008), os nembos e lintéis, que constituem uma parede de alvenaria no 

3MURI constituem elementos de viga não lineares, definidos com: 

▪ Rigidez inicial dada pelas propriedades elásticas; 
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▪ Comportamento bilinear com valores máximos de corte e de momento fletor determinados em 

estado limite último; 

▪ Redistribuição das forças internas de acordo com o equilíbrio do elemento; 

▪ Deteção de estados limites de danos considerando parâmetros de danos locais e globais; 

▪ Degradação da rigidez durante a fase plástica; 

▪ Controlo de ductilidade através da definição de drift último (δu) baseado no tipo de mecanismo 

de rotura. O conceito drift consiste no deslocamento relativo entre pisos normalizado à altura 

dos pisos. Tem-se o mesmo critério para o colapso por corte (shear drift) e para o critério de 

colapso por flexão e compressão (bending drift). De acordo com a Parte 3 do Eurócodigo 8 

(EC8-3) (CEN, 2017) e tendo em conta a geometria dos elementos do edifício definiram-se os 

valores últimos a considerar para todos os elementos estruturais de alvenaria do Edifício dos 

Brasões, que se apresenta na equação (6.1): 

 

                                            δu = 

 

 

No programa 3MURI, o comportamento não linear dos macro elementos característicos de uma parede 

de alvenaria é desenvolvido quando um dos esforços na extremidade do elemento atinge o valor 

máximo dos modos de rotura associados ao comportamento no plano. Referente à flexão, o mecanismo 

de colapso consiste na rotação e posterior esmagamento da parede (Figura 6.2 a)). No entanto, 

associados ao corte temos o deslizamento segundo um plano horizontal (Figura 6.2 b)) e a fendilhação 

diagonal (Figura 6.2 c)) (Lagomarsino et al., 2008). 

 

Figura 6.2 - Mecanismos de rotura no plano em paredes de alvenaria: a) rotação e esmagamento, b) 
deslizamento por corte e c) fendilhação diagonal por corte (Lagomarsino et al., 2008) 

Modelaram-se as paredes de alvenaria através do método dos pórticos equivalentes, referido. As 

colunas existentes no corpo (na Sala das Colunas), foram modeladas, simplificadamente, através de 

aberturas calculadas minuciosamente que se efetuaram nas paredes constituídas por pedra, de forma 

a se obter as dimensões corretas das colunas. Salienta-se que não existem vigas neste modelo.  

Os pavimentos de madeira foram modelados como elementos de membrana com comportamento 

flexível com definição dos parâmetros mecânicos e geométricos que o caracterizam de acordo com as 

informações já referidas nas secções 3.3.1 e 4.2 (madeira) e que serão pormenorizadas na secção 

6.1.2. que se apresenta de seguida. Nos locais necessários (pavimento abobadado) definiu-se o 

pavimento como vault, constituído pelo material tijolo.  

0,005 – Corte 

0,01   – Compressão e Flexão 

 

(6.1) 
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6.1.2. Propriedades Mecânicas dos Materiais  

Os materiais que se utilizaram na modelação do edifício no software 3MURI são equivalentes aos 

utilizados no programa SAP2000, definido na secção 4.2. No entanto, por ser uma análise não linear, 

é necessário definir os parâmetros que permitem modelar o comportamento não linear dos mesmos 

(Tabela 6.1). Salienta-se que se definiu neste modelo um material denominado tijolo, constituinte 

fundamental do pavimento abobadado (i.e. em forma de vault).  

Tabela 6.1 - Propriedades mecânicas dos materiais que caracterizam o modelo numérico não linear 

Material 
Módulo de 

Elasticidade 
E (GPa) 

Módulo de 
Distorção   
G (GPa) 

Peso 
Volúmico 
(KN/m3) 

Resistência à 
Compressão  

fm (MPa) 

Resistência 
à Tração    
Ꚍ (MPa) 

Alvenaria de 
Pedra Ordinária 

1,200 0,400 18 0,235 0,041 

Tijolo 0,956 0,319 16 0,118 0,088 

Alvenaria de 
Pedra Aparelhada 

3,200 1,067 22 0,800 0,120 

 

Os valores apresentados anteriormente para a alvenaria de pedra ordinária e alvenaria de pedra 

aparelhada foram retirados de (MIT, 2009) enquanto que para o material tijolo a informação provém de 

um estudo elaborado em edifícios constituídos por alvenaria de pedra na cidade de Lisboa (Simões et 

al., 2017). 

Apercebe-se pela análise da Tabela 6.1, que os valores do módulo de distorção (G) são diferentes dos 

apresentados na Tabela 4.1, da secção 4.2. Explica-se pelo facto de no programa SAP2000 os valores 

desta grandeza (G) serem calculados automaticamente, o que não acontece com este software. 

Determinaram-se os valores do módulo de distorção (G) e de resistência à tração (Ꚍ) dos diferentes 

materiais através do módulo de elasticidade (E) e da resistência à compressão (fm) respetivamente. 

Utilizaram-se as equações (6.2) e (6.3) de acordo com (MIT, 2009). 

𝐺 =
𝐸

3
                                                                          (6.2) 

                                                                   Ꚍ = Ꚍ0  =  
𝑓𝑚

1,5
                                                                    (6.3) 

Nas análises estáticas não lineares a desenvolver no 3MURI, as propriedades elásticas a fornecer ao 

programa têm que contemplar a fendilhação. Assim, como é sugerido na Parte 1 do Eurocódigo 8 (EC8-

1) (CEN, 2010), na ausência de avaliações mais precisas, as duas contribuições para a rigidez (E e G) 

poderão ser consideradas iguais a metade dos respetivos valores não fendilhados (0,5E). No entanto, 

de acordo com o estudo elaborado por Ana Simões em (Simões A. G., 2018), a adoção deste valor 

leva a estimativas muito conservadoras do comportamento não linear e por isso adota-se o valor de 

0,66E. Deste modo, apresentam-se na Tabela 6.2 os valores das propriedades dos materiais definidos 

para as análises não lineares.  
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Tabela 6.2 - Propriedades mecânicas dos materiais que caracterizam o modelo numérico não linear com Efissurado 
e Gfissurado 

Material 
Modulo de 

Elasticidade 
E (GPa) 

Módulo de 
Distorção  
G (GPa) 

Peso 
Volúmico 
(KN/m3) 

Resistência à 
Compressão   

fm (MPa) 

Resistência 
à Tração     

Ꚍ (MPa) 

Alvenaria de 
Pedra Ordinária 

0,792 0,264 18 0,235 0,041 

Tijolo 0,631 0,210 16 0,118 0,088 
Alvenaria de 

Pedra Aparelhada  
2,112 0,704 22 0,800 0,120 

 

 

6.1.3. Modelo Final 

A elaboração do modelo final de análise não linear exige também a definição das cargas gravíticas (e 

massas) e as condições de fronteira do modelo, estas últimas definidas tendo em conta os edifícios 

adjacentes ao corpo em estudo. As massas e as cargas gravíticas consideradas, são equivalentes às 

já definidas para o modelo linear desenvolvido no SAP2000 e apresentada na secção 4.3. 

As cargas gravíticas, e consequentemente as massas, foram definidas tendo em conta a combinação 

de ações para a análise sísmica, que segundo o Eurocódigo 0 (CEN, 2009b) é definida pela expressão 

(6.4): 

∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1
+ 𝐴𝐸𝑑 + ∑ (𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖)

𝑖≥1                                                 (6.4) 

 

Onde: 

𝐺𝑘,𝑗 − valor característico da ação permanente (peso próprio + restante carga permanente) j; 

𝑄𝑘,𝑖 − valor característico da ação variável (sobrecarga) i; 

𝐴𝐸𝑑 − valor de cálculo da ação sísmica; 

𝜓2,𝑖 − coeficiente para a determinação do valor quase-permanente de uma ação variável i; 

 𝜓2 = 0,3 para salas inacessíveis ao público; 

 𝜓2 = 0,6 para sala de exposições; 

 𝜓2 = 0 para coberturas. 

 

Apresenta-se na Figura 6.3 o modelo numérico final que se desenvolveu no software 3Muri e que 

permitiu a realização das análises estáticas não lineares. 
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Figura 6.3 – Diferentes vistas do modelo não linear elaborado no software 3MURI, salientando-se o pormenor da 
modelação das colunas da Sala das Colunas do Edifício dos Brasões  

 

6.2. Análise Modal 

A primeira análise a ser efetuada no modelo não linear desenvolvido constituiu uma análise modal, que 

permitiu a calibração do mesmo. Deste modo, foi possível determinar as frequências e os modos de 

vibração e comparar os valores obtidos no 3MURI, com os valores experimentais (considerados neste 

estudo como os valores de referência) e com os valores determinados no modelo desenvolvido no 

programa SAP2000 (já calibrado). 

Assim, a calibração do modelo numérico em software 3MURI do Edifício dos Brasões foi realizada 

através da análise modal, a partir dos resultados que se obtiveram nos testes de caracterização 

dinâmica. Consistiu um processo iterativo e consciente onde se ajustou principalmente o módulo de 

elasticidade (E) da alvenaria de pedra ordinária, originando os valores que definem os materiais 

característicos do corpo em estudo, já mencionados (ver Tabela 6.1 e Tabela 6.2). 

Apresentam-se na Tabela 6.3 as frequências dos modos de vibração que se obteve no modelo 3MURI 

e nos modelos ARTeMIS (valores dos testes experimentais) e SAP2000. Os diferentes valores são 

comparados e determina-se a percentagem de erro em relação aos resultados obtidos nos testes de 

y x 

y 
x 

y x 

Alvenaria de Pedra Ordinária 

Alvenaria de Pedra Aparelhada 
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vibração ambiental. Ilustram-se os três primeiros modos de vibração obtidos na Figura 6.4, Figura 6.5 

e Figura 6.6, em que a imagem caracterizada pela letra a) representa os resultados obtidos no modelo 

linear realizado no programa SAP2000, enquanto que b) representa os resultados obtidos no modelo 

elaborado no software 3MURI e c) refere-se aos resultados obtidos através do programa ARTeMIS. 

Tabela 6.3 – Valores de frequências dos primeiros modos de vibração fundamentais do Edifício dos Brasões dos 

diferentes modelos desenvolvidos, identificando-se a percentagem de erro 

Modo de Vibração 

Modelo 
ARTeMIS 

Modelo SAP2000 Modelo 3MURI 

f (Hz) f (Hz) Erro (%) f (Hz) Erro (%) 

Translação em Y 3,795 3,520 7,24 3,700 2,51 

Translação em X 4,016 4,064 -1,20 4,097 -2,02 

Torção 5,737 5,315 7,35 n.a. n.a. 

 

Conclui-se que os resultados obtidos são bastantes razoáveis uma vez que a percentagem de erro é 

sempre inferior a 10%, em qualquer modo de vibração obtido. Salienta-se que no modelo que se 

efetuou no programa 3MURI, não foi possível a identificação clara do modo de torção.  

 

   

                                 

  

 

Figura 6.4 - 1º Modo de translação na direção Y 

y 
y 

x x 

x 

y 

a) b) 

c) 
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Figura 6.5 - 1º Modo de translação na direção X 

   

 

                        

Figura 6.6 – Modo de torção 

 

Salienta-se a identificação da torção acoplada nos modos de vibração de translação apresentados 

anteriormente. Adicionalmente, conclui-se que de um modo geral, os modos de vibração dos diferentes 

modelos têm todos andamentos e configurações semelhantes em planta.   

a) b) 

c) 

x 

y 

x 
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x 
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6.3. Avaliação Sísmica  

Após o modelo não linear se encontrar calibrado, prosseguiu-se para a avaliação sísmica do Edifício 

dos Brasões, que constitui o objetivo principal desta dissertação.  

A avaliação sísmica deste projeto compreende a realização de análises estáticas não lineares 

(pushover analyses) que têm em conta o comportamento das paredes no seu plano, e análises 

cinemáticas de acordo com a abordagem de modelação por macro bloco para o estudo do 

comportamento local para fora do plano das paredes. 

Para a avaliação da segurança sísmica do edifício começa se por definir a ação sísmica a considerar. 

 

6.3.1. Ação Sísmica  

O Eurocódigo 8, adequado para o projeto de estruturas para a resistência aos sismos, constituiu o 

documento base para todo o processo de definição da ação sísmica. Mais especificamente, utilizou-se 

a Parte 1 (CEN, 2010), que diz respeito às regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios, e a 

Parte 3 do mesmo documento (CEN, 2017), esta que incide na avaliação e reabilitação de edifícios 

existentes. 

O objetivo do projeto sismo-resistente de acordo com o Eurocódigo 8 é o de, na eventualidade de 

ocorrência de sismos, ser possível a proteção das vidas humanas, limitar os danos materiais e 

assegurar a manutenção em funcionamento das instalações de proteção civil importantes (Lopes et al., 

2008). Assim, é fundamental a definição da ação sísmica.  

O movimento sísmico num dado ponto da superfície do terreno é representado por um espectro de 

resposta elástica da aceleração à superfície do terreno que depende da estrutura, do tipo de ação 

sísmica e do local onde está edificada. O espectro de resposta elástica, Se(T), para as componentes 

horizontais da ação sísmica define-se pelas equações (6.5), (6.6), (6.7.) e (6.8) (CEN, 2010): 

 

 

 

 

 

 

 

Em que: 

T − período de vibração; 

0 ≤ T ≤  𝑇𝐵 ∶ Se(T) = 𝑎𝑔 ∙ S ∙ [1 +
T

𝑇𝐵
∙ (η ∙ 2,5 − 1)]  

𝑇𝐵 ≤ T ≤ 𝑇𝐶 ∶ Se(T) = 𝑎𝑔 ∙ S ∙ η ∙ 2,5 

𝑇𝐶  ≤ T ≤ 𝑇𝐷 ∶ Se(T) = 𝑎𝑔 ∙ S ∙ η ∙ 2,5 ∙ [
𝑇𝐶

𝑇
] 

𝑇𝐷  ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠: 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 2,5 ∙ [
𝑇𝐶𝑇𝐷

𝑇2
] 

(6.5) 
 

(6.6) 
 

 

(6.7) 

 

 

 

(6.8) 
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ag − valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A (ag = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅, onde 𝑎𝑔𝑅 

representa o valor de referência da aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo A e 

𝛾𝐼 corresponde ao coeficiente de importância); 

TB − limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

TC − limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

TD − valor que define no espectro o início do ramo de deslocamento constante; 

S − coeficiente de solo; 

η − coeficiente de correção do amortecimento, com o valor de referência η = 1, para 5 % de 

amortecimento viscoso. 

Deste modo, é necessária a identificação de inúmeros parâmetros para a determinação do espetro de 

resposta elástico, prossegue-se a determinação dos mesmos. 

No que diz respeito às fontes sísmicas considerou-se separadamente dois tipos de sismo (CEN, 2010): 

▪ Ação sísmica tipo 1: encontra-se associada à falha que separa as placas tectónicas europeia 

e africana e que se desenvolve ao sul do território de Portugal Continental. Dão origem às 

ações sísmicas que se designam por interplacas uma vez que a sua origem provém da zona 

de separação das placas. Traduz sismos afastados, de magnitude elevada, uma vez que na 

vizinhança da separação das placas há maior potencial de acumulação de energia, com maior 

duração e predominância de baixas frequências (Figura 6.7 a)). 

▪ Ação sísmica tipo 2: correspondem às fontes sísmicas provenientes do interior da placa 

europeia e consequentemente, dão origem a ações sísmicas que se designam por intraplacas. 

Caracterizadas por sismos próximos, de menor magnitude, com menor duração e com 

predominância de frequências mais elevadas (Figura 6.7 b)). 

 

Figura 6.7 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (CEN, 2010) 

a) b) 
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Uma vez que o edifício em estudo se encontra localizado em Sintra, este pertence à zona 1.3 para a 

ação sísmica tipo 1 e à zona 2.3 para o tipo 2 (Figura 6.7). Após definida a zona pertencente ao caso 

em análise, é possível identificar-se o valor da aceleração máxima de referência (𝑎𝑔𝑅), segundo o 

quadro NA.I definido no EC8-1 (CEN, 2010) e que consta no Anexo IV deste trabalho, para os dois 

tipos de ação sísmica. Assim sendo, para o sismo tipo 1:  𝑎𝑔𝑅 = 1.5 m/s2 e para o sismo tipo 2: 𝑎𝑔𝑅 = 

1.7 m/s2. 

De acordo com o EC8-1 (CEN, 2010), o coeficiente de solo (S) calcula-se através das equações (6.9), 

(6.10), 6.11): 

Para ag ≤ 1m/s2,              𝑆 =  𝑆𝑚𝑎𝑥                                            (6.9) 

Para 1m/s2 < ag < 4m/s2,            𝑆 =  𝑆𝑚𝑎𝑥 −
𝑆𝑚𝑎𝑥−1

3
(𝑎𝑔 − 1)                        (6.10) 

     Para ag  4m/s2,                         𝑆 =  1,0                                                      (6.11) 

 

Assim sendo, o valor de S depende do valor de cálculo da aceleração à superfície (ag) e do parâmetro 

Smax. Este último e os valores de TB, TC e TD determinam-se através dos quadros NA-3.2 e NA-3.3 

presentes no EC8-1 (CEN, 2010) e neste trabalho no Anexo IV. Estes quadros têm como parâmetro 

fundamental o tipo de terreno do corpo em análise.  

De acordo com um estudo elaborado sobre o tipo de terreno que caracteriza o Palácio Nacional de 

Sintra (Fonseca et al., 2019), percebe-se que a Sala dos Brasões está assente sobre o mesmo maciço 

que o Edifício Bonet. Como o corpo Bonet é caracterizado por um solo tipo B (Querido, 2018), no caso 

em apreço, considerou-se também terreno do tipo B, ou seja, caracterizado por “depósitos de areia 

muito compacta ou argila muito rija com várias dezenas de metros de espessura, caracterizados por 

um aumento gradual das propriedades mecânicas em profundidade” (CEN, 2010). 

O valor da aceleração à superfície calcula-se através da expressão (6.12): 

ag = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅                                                      (6.12) 

O coeficiente 𝛾𝐼 corresponde à classe de importância do edifício. Segundo o EC8-1 (CEN, 2010), os 

edifícios são classificados em 4 classes de importância em função das consequências do colapso em 

termos de vidas humanas, da sua importância para a segurança pública e para a proteção civil 

imediatamente após o sismo e das consequências sociais e económicas do colapso. O Palácio 

Nacional de Sintra, adequa-se à categoria de “edifícios cuja resistência sísmica é importante tendo em 

conta as consequências associadas ao colapso, como por exemplo, escolas, salas de reunião e 

instituições culturais”, correspondente à classe de importância III.  

Cada classe corresponde a diferentes coeficientes de importância (𝛾𝐼). Para o presente caso obtém-se 

para o sismo tipo1: 𝛾𝐼 = 1,45 e para o sismo tipo 2: 𝛾𝐼 = 1,25. Os valores referidos anteriormente foram 
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obtidos de tabelas presentes no EC8-1 (CEN, 2010), nomeadamente o quadro 4.3 e o quadro NA.II, 

que se apresenta no Anexo IV.  

Em conformidade com o EC8-3 (CEN, 2017), para edifícios existentes de classe de importância III, na 

avaliação sísmica é necessário serem verificados períodos de retorno para a definição da ação sísmica, 

associada aos seguintes estados limites: 

▪ NC: Estado Limite de Colapso Iminente (Near Collapse), com período de retorno de 975 anos 

correspondente a uma probabilidade de excedência de 5% em 50 anos; 

▪ SD: Estado Limite de Danos Severos (Significant Damage), com período de retorno de 308 

anos correspondente a uma probabilidade de excedência de 15% em 50 anos;  

▪ DL: Estado Limite de Limitação de Dano (Damage Limitation), com período de retorno de 73 

anos correspondente a uma probabilidade de excedência de 50% em 50 anos. 

O EC8-3 (CEN, 2017), define coeficientes multiplicativos da ação sísmica de referência para obtenção 

dos valores da aceleração máxima de referência (𝑎𝑔𝑅). São desta forma contabilizados os estados 

limites referidos, através dos valores de aceleração do solo e consequentemente na definição do 

espetro de resposta elástico. Os valores finais dos parâmetros 𝑎𝑔 e S, característicos do espetro de 

resposta elástico, apresentam-se nas Tabela 6.4 e Tabela 6.5, respetivamente. 

 

Tabela 6.4 – Valores obtidos para a aceleração à superfície (ag) para os diferentes estados limites 

Palácio de Sintra 
agR 

(m/s2) 
ϒI 

Coeficiente Multiplicativo ag (m/s2) 

NC SD DL NC SD DL 

Zona 1.3 Tipo 1 1,5 1,45 1,62 0,75 0,29 3,52 1,63 0,63 

Zona 2.3 Tipo 2 1,7 1,25 1,33 0,84 0,47 2,83 1,79 1,00 

 

Tabela 6.5 – Valores obtidos do coeficiente de solo (S) para os diferentes estados limites 

 𝐓 B (s) 𝐓 C (s) 𝐓 D (s) Smax 
S 

NC SD DL 

Tipo 1 0,10 0,60 2,00 1,35 1,06 1,28 1,35 

Tipo 2 0,10 0,25 2,00 1,35 1,14 1,26 1,35 

 

O espetro de resposta elástica da aceleração, representa os valores máximos de aceleração de um 

dado sistema de um grau de liberdade, em função do período de vibração, quando sujeito a um 

determinado tipo de ação sísmica e um determinado valor de coeficiente de amortecimento. Apresenta-

se na Figura 6.8 o gráfico com os espectros de resposta elásticos para a ação sísmica tipo 1 e tipo 2, 

de acordo com os estados limites de NC, SD e DL do Edifício dos Brasões. Identificam-se no mesmo 

gráfico os períodos dos quatro primeiros modos de vibração da estrutura em análise.  
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Figura 6.8 - Espetros de resposta elástica e identificação dos períodos de vibração do edifício 

Analisando-se o gráfico atentamente percebe-se que a ação sísmica tipo 1 é a ação condicionante, 

quando a estrutura está em regime fundamentalmente linear e quando entra em regime não linear. Esta 

situação pode mudar, e o sismo tipo 2 passar a ser o condicionante, apenas após a intervenção de 

reforço (estudada na secção 7). Por esta razão, efetuaram-se todas as análises deste estudo para os 

dois tipos de sismo e para os três estados limites (i.e. seis cenários possíveis). 

 

6.3.2. Análise Estática Não Linear (Pushover Analysis) 

A resposta das estruturas às ações sísmicas é sempre uma resposta dinâmica, uma vez que a ação 

varia rapidamente ao longo do tempo, gerando forças de inércia e de amortecimento de valor 

significativo. Para as ações sísmicas mais fortes muitas vezes excedem-se os limites elásticos das 

propriedades dos materiais, pelo que a resposta se dá em regime não linear (Lopes et al., 2008).  

Neste estudo recorrem-se a análises estáticas não lineares, pushover analyses, que de forma 

simplificada em relação às análises dinâmicas não lineares, determina-se o efeito das ações sísmicas 

nas estruturas. Com este procedimento, avalia-se o desempenho da estrutura determinando e 

avaliando os deslocamentos globais do edifício e os deslocamentos relativos entre pisos (drift) das 

paredes de alvenaria, para determinados estados limites (i.e. níveis de ação sísmica). Deste modo, os 

deslocamentos constituem as variáveis base de controlo do projeto (Lopes et al., 2008). A análise será 

elaborada no programa 3MURI, de acordo com as seguintes fases: 

a) Definição da ação sísmica, tendo em conta o comportamento não linear da estrutura (já definida 

na secção 6.3.1);  
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b) Caracterização da capacidade resistente da estrutura através da definição da curva de 

capacidade resistente (definida a partir do esforço de corte basal em função do deslocamento 

de topo); 

c) Aplicação do Método N2 para verificação de segurança da estrutura.  

É importante salientar que na análise sísmica global com o programa 3MURI, não se contempla os 

mecanismos locais correspondentes ao comportamento para fora do plano das paredes (i.e. despreza-

se, simplificadamente, a sua interação com o comportamento global da estrutura). A análise para fora 

do plano das paredes efetua-se separadamente, e será apresentada na seção 6.3.3.  

 

6.3.2.1. Curvas de Capacidade 

A curva pushover, ou curva força basal–deslocamento de topo, é capaz de descrever a resposta não 

linear do edifício quando sujeita a forças sísmicas horizontais e fornecer informações essenciais que 

permitem idealizar o comportamento da estrutura em termos de rigidez, capacidade resistente, 

ductilidade e capacidade do deslocamento último (Lagomarsino et al., 2013). 

A curva de capacidade relaciona o valor do esforço transverso na base da estrutura, denominada por 

força de corte basal que equivale à soma dos esforços transversos nos elementos verticais térreos 

(pilares e paredes), que por sua vez, é igual à soma de todas as forças horizontais aplicadas à estrutura, 

em função do deslocamento de topo da estrutura (Lopes et al., 2008). 

Efetuou-se a aplicação de cargas laterais no sentido positivo (+) e negativo (-) para cada direção 

principal do edifício, X (longitudinal) e Y (perpendicular). As cargas laterais foram aplicadas segundo 

uma distribuição uniforme (uniform), proporcional à massa, e pseudo-triangular (static forces), 

proporcional ao produto entre massa e altura.  

Adicionalmente, este método requer a seleção de um nó de controlo (Galasco et al., 2006). A escolha 

do ponto, em estruturas de alvenaria com pisos flexíveis, consiste num processo iterativo na procura 

do nó da estrutura mais condicionante, ou seja, o que provoca um maior deslocamento/maiores danos 

na estrutura, normalmente associado ao alinhamento da parede que irá colapsar primeiro. No presente 

estudo, definiu-se o ponto 4, inserido no piso mais elevado da estrutura (Figura 6.9). Contudo, o 

deslocamento de topo da estrutura representado nas curvas de capacidade corresponde ao valor médio 

dos deslocamentos do piso.  

Em estruturas de alvenaria, constituídas por pavimentos flexíveis, como é o caso do Edifício dos 

Brasões (pavimentos de madeira), a transferência das cargas dos pavimentos para as paredes é 

limitada, consequentemente, poderá ocorrer a rotura de um elemento sem que haja influencia na curva 

de capacidade. Deste modo, o comportamento das paredes, avaliado apenas pela curva de capacidade 

resistente e pelo seu deslocamento último, é não conservativo (Simões et al., 2014). 
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Figura 6.9 – Planta do nível superior do modelo do Edifício dos Brasões no programa 3MURI com identificação 

do nó de controlo 

Foi proposto por (Lagomarsino & Cattari, 2014) efetuar uma análise de segurança de estruturas de 

alvenaria por multicritérios, que permite avaliar de uma forma mais adequada o desempenho sísmico 

deste tipo de estruturas. O procedimento adotado neste estudo é composto por dois critérios para definir 

o deslocamento último da estrutura e são eles:  

▪ Critério 1: define que o colapso da estrutura ocorre quando o valor máximo da força de corte 

basal sofre uma redução de 20%, como é proposto no EC8-3 (CEN, 2017); 

 

▪ Critério 2: o deslocamento último consiste no valor do deslocamento quando se forma um 

mecanismo de colapso parcial que faz com que a análise seja interrompida antes de atingir a 

redução de 20% da força de corte basal. Esta ocorrência identifica-se na curva de capacidade 

quando na fase não linear ocorre uma súbita perda de força e/ou um grande aumento de 

deslocamento. Os mecanismos de colapso global que podem ocorrer no edifício são (cattari et 

al., 2012): (i) mecanismo por piso (soft storey), em que todos os nembos de um piso colapsam; 

(ii) mecanismo global, onde ocorre inicialmente a rotura de todos os lintéis de uma forma 

uniforme numa fachada e posteriormente ocorre o colapso nos nembos do primeiro piso. 

Assim sendo, escolheu-se sempre o critério mais condicionante (critério 1 ou 2) para a definição de 

colapso da estrutura (e consequentemente o valor do deslocamento último do edifício, associado ao 

estado limite de danos NC – near collapse). A curva da capacidade resistente com a identificação dos 

deslocamentos últimos apresenta-se na Figura 6.10.  

A análise atenta das curvas representadas na Figura 6.10, permite determinar que apenas as curvas 

representativas de cargas uniforme (positiva) e triangular (positiva e negativa) aplicadas na direção X 

não apresentam uma queda abrupta antes da redução de 20% da força de corte basal, o que significa 

que apenas estas, se sabe a priori, que o deslocamento último será definido pelo critério 1, este que é 

o critério utilizado por defeito pelo programa 3MURI. No entanto, para as restantes curvas não é 

possível aferir-se antecipadamente qual o deslocamento último e consequentemente qual o critério a 

utilizar. Foi necessária a verificação, caso a caso, de qual o critério mais condicionante e a posterior 

determinação do deslocamento último correspondente.   

 

4 

y 

x 
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Figura 6.10 - Curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões e identificação dos deslocamentos últimos 

 

Procedeu-se do mesmo modo para cada curva e, exemplifica-se o procedimento que se efetuou para 

a curva correspondente ao carregamento uniforme na direção X negativa representada na Figura 6.10: 

a) Verificação do Critério 1:  

FA = 3895 × 0.2 = 779KN  →  FA’ = 3895 – 779 = 3116KN 

FB= 3233 KN > FA’  logo o critério 1 nesta posição não é o mais condicionante. 

Salienta-se que os pontos onde foram calculados as forças de corte basal, encontram-se identificados 

na curva correspondente na Figura 6.10. 

 

b) Verificação do Critério 2:  

É necessário analisar-se o padrão de danos das paredes do corpo em estudo, para os deslocamentos 

correspondentes aos pontos A e B identificados na Figura 6.10. Observando-se a Figura 6.11 confirma-

se que o critério 2 é o mais condicionante, uma vez que existe colapso por corte do nembo no piso 

inferior da fachada Norte do Edifício dos Brasões, capaz de provocar o colapso da estrutura (Figura 

6.11b)). Verifica-se que acaba por ocorrer o mecanismo de colapso global por soft storey, como se 

observa na Figura 6.11c). Assim sendo, o deslocamento último da curva em estudo é no ponto A, antes 

de o colapso por corte ocorrer (ponto B), como se identifica na Figura 6.10.  
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Figura 6.11 – a) Identificação em planta da parede onde o colapso no ponto B ocorre; b) Padrão de danos de 
colapso para o deslocamento último no ponto B; c) Mecanismo de colapso global por soft storey   

 

As curvas de capacidade resistente finais do corpo em estudo estão representadas na Figura 6.12 e 

na Tabela 6.6 apresentam-se os valores que as caracterizam. 

 

Figura 6.12 - Curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões para as direções X e Y, até ao 

deslocamento último  
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Tabela 6.6 - Valores característicos das curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões 

Direção Sentido Distribuição 
Força Basal 
Máxima (KN) 

Deslocamento 
Último (cm) 

X 

+ 
Uniforme 4083 2,26 

Triangular 2911 1,57 

- 
Uniforme 3895 2,27 

Triangular 3018 1,66 

Y 

+ 
Uniforme 2577 1,22 

Triangular 2302 1,55 

- 
Uniforme 2681 1,32 

Triangular 2403 1,65 

 

Conclui-se pela análise da Figura 6.12, que em termos do nível de resistência, o carregamento pseudo-

triangular, é o mais condicionante para a avaliação do desempenho sísmico, ou seja, a estrutura 

apresenta uma capacidade resistente inferior para este tipo de carregamento, comparativamente à 

distribuição de cargas uniformes.  

Verifica-se que a direção X, ou seja, a direção longitudinal do corpo em análise, é a que apresenta 

maior resistência e rigidez, uma vez que a força basal máxima e o declive da curva são sempre 

superiores nesta direção, em comparação com a direção Y, em todos os casos. Este facto é de fácil 

compreensão, tendo em conta que a estrutura é restringida longitudinalmente pelas salas adjacentes à 

Sala dos Brasões. 

A análise da Tabela 6.6 em conjunto com a Figura 6.12 permite tomar conhecimento que a estrutura é 

mais dúctil na direção longitudinal (X), uma vez que, como esperado, há maior distribuição do 

comportamento não linear pelos diferentes elementos estruturais nesta direção antes do colapso.  

 

6.3.2.2. Padrões de Danos para o Deslocamento Último 

Ilustram-se na Figura 6.13 e Figura 6.14 os danos causados no corpo em análise para o deslocamento 

último da estrutura para cada tipo de carga aplicada e para cada direção. De modo a não sobrecarregar 

as imagens que se seguem, optou-se por definir a legenda de ambas antecipadamente, assim sendo:  
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Figura 6.13 – Padrões de danos do colapso do Edifício dos Brasões para o carregamento segundo a direção X. 
a) vista do alçado norte; b) vista do alçado sul 
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Figura 6.14 - Padrões de danos do colapso do Edifício dos Brasões para o carregamento segundo a direção Y. 
a) vista do alçado sul; b) vista do alçado oeste 
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A análise da Figura 6.13 e da Figura 6.14 permite concluir que o colapso do corpo da Sala dos Brasões 

ocorre sempre por corte, independentemente do tipo de carregamento. Este resultado era esperado 

atendendo à geometria dos diferentes painéis de alvenaria (para valores de fator de corte baixo, o 

comportamento por corte é normalmente o condicionante, conduzindo ao colapso por corte). 

Examinando mais atentamente o carregamento segundo a direção X (Figura 6.13), observa-se que 

gera o colapso dos elementos pertencentes às paredes com a direção do carregamento, 

predominantemente do piso intermédio, exceto no caso do carregamento uniforme de sentido negativo. 

É caracterizado, em todos os casos, pelo colapso dos nembos, o que constitui um problema estrutural, 

uma vez que a estrutura perde qualquer capacidade de resistir ao carregamento vertical e à 

redistribuição de esforços. No caso dos lintéis, ocorrem apenas danos por flexão. 

Por outro lado, o carregamento segundo a direção Y (Figura 6.14) conduz sempre ao colapso dos 

elementos no piso inferior segundo a direção do carregamento. Neste caso, também ocorre sempre o 

colapso dos nembos, sendo mais desfavorável para a estrutura, como já explicado. 

Não é possível observar danos específicos para cada uma das distribuições de carga existentes 

(uniforme e pseudo-triangular). Em geral, os danos para a distribuição uniforme concentram-se nos 

pisos inferiores e nos pisos superiores no caso da distribuição pseudo-triangular. No entanto, no caso 

em estudo não é possível extrapolar qualquer tipo de conclusão neste sentido, pois os padrões de 

danos são muito semelhantes, independentemente da distribuição de carga adotada. Excecionalmente, 

esta situação é verificada no caso do carregamento uniforme e pseudo-triangular na direção X negativa, 

onde os danos ocorrem no piso inferior e superior, respetivamente.  

 

6.3.2.3. Avaliação do Desempenho – Método N2 

Efetuou-se a avaliação do desempenho da estrutura através do método N2 proposto pelo EC8-1 (CEN, 

2010). Este método baseia-se na identificação do ponto de desempenho, ou deslocamento objetivo, 

que corresponde ao deslocamento da estrutura quando sujeita a uma ação sísmica. Este ponto é 

calculado através da intersecção entre a curva de capacidade resistente da estrutura e o espetro de 

resposta elástico da ação sísmica (Cattari & Lagomarsino, 2013). Definem-se agora os passos do 

método N2 proposto no EC8-1 (CEN, 2010) e referidos nos estudos de (Cattari & Lagomarsino, 2006) 

e (Cattari & Lagomarsino, 2013). 

O primeiro passo do método consiste na transformação da curva de capacidade resistente da estrutura 

de um sistema de vários graus de liberdade (MDOF – Multiple degrees of freedom), obtida pela análise 

pushover, em uma curva de um sistema equivalente de um só grau de liberdade (SDOF – Single degree 

of freedom). Efetua-se esta transformação através do coeficiente de transformação (𝛤), calculado pela 

equação (6.13). 

𝛤 =  ∑ (𝑚𝑖∙ø𝑖)
𝑖

∑ (𝑚𝑖∙ø𝑖
2)

𝑖

=  
𝑚∗

∑ (𝑚𝑖∙ø𝑖
2)

𝑖

                                               (6.13) 
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Em que: 

𝑚𝑖 − massa do piso i; 

ø𝑖 − deslocamento normalizado do piso i correspondente ao modo de vibração condicionante segundo 

a direção em análise; 

𝑚∗ − massa do sistema equivalente de um grau de liberdade (SDOF). 

Apresenta-se na Tabela 6.7 os coeficientes de transformação do corpo modelado, para as direções X 

e Y, calculados através do programa 3MURI. 

Tabela 6.7 - Coeficientes de transformação do Edifício dos Brasões para as direções X e Y 

𝜞 x 𝜞 Y 

1,17 1,46 
 

Prossegue-se a determinação da força de capacidade resistente do SDOF equivalente, definida em 

termos da força F* e do deslocamento d*, determinados através das equações (6.14) e (6.15), 

respetivamente. A partir desta curva define-se a curva idealizada de capacidade do sistema SDOF 

equivalente, elasto-perfeitamente plástico (curva de capacidade bilinear). 

 

𝐹∗ =  
𝐹𝑏

Γ
                                                          (6.14) 

𝑑∗ =  
𝑑𝑛

Γ
                                                          (6.15) 

Em que: 

F* – força de corte basal do sistema equivalente de um grau de liberdade; 

d* – deslocamento do sistema equivalente de um grau de liberdade; 

𝐹𝑏 – força de corte basal do nó de controlo do sistema de vários graus de liberdade; 

𝑑𝑛 – deslocamento do nó de controlo do sistema de vários graus de liberdade. 

Na curva idealizada, calcula-se a força de cedência (Fy*) que representa a resistência última do sistema, 

equivalente à força de corte na base que forma o mecanismo plástico, é determinada de forma a que 

as áreas sob as curvas de capacidade de 1 grau de liberdade e da curva bilinear sejam iguais. 

De acordo com (Bondarabadi, 2018), no caso de edifícios constituídos por alvenaria de pedra, a rigidez 

elástica, do primeiro troço da curva bilinear, que corresponde à sua inclinação, é determinada pelo 

ponto correspondente a 60% da força de corte basal máxima. O procedimento proposto encontra-se 

esquematicamente representado na Figura 6.15 . Assim sendo, a força de corte basal de fendilhação 

(Fcr*) é equivalente a 60% da força de corte basal máxima (Fmax*), ou seja, Fcr* = 0,6. Fmax*. O 

deslocamento fendilhado (dcr*) correspondente deriva, consequentemente, da curva de capacidade da 

estrutura. 
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Figura 6.15 – Procedimento proposto para a determinação da rigidez elástica da curva bilinear, com identificação 
da curva bilinear e da curva de capacidade do sistema equivalente de um grau de liberdade. Adaptado de 

(Bondarabadi, 2018) 

 

O deslocamento no limite de plasticidade (dy*) é determinado através da inclinação da referida reta e o 

valor de Fy*. O valor do período elástico do sistema equivalente de um grau de liberdade (T *), é 

calculado através da equação (6.16). 

T∗ = 2𝜋√
𝑚∗𝑑𝑦

∗

𝐹𝑦
∗                                                         (6.16) 

 

A ductilidade (µ*) de cada curva é determinada pelo quociente entre o deslocamento último (du*) e o 

deslocamento no limite do comportamento em regime elástico linear (dy*). Os valores característicos 

das curvas de capacidade bilineares para as duas distribuições de carga e para as direções X e Y, 

apresentam-se na Tabela 6.8. Na Figura 6.16 ilustram-se as curvas de capacidade bilineares do 

sistema equivalente de 1 grau de liberdade. 

 

Tabela 6.8 - Propriedades das curvas de capacidade bilineares do Edifício dos Brasões 

 Uniforme Triangular 
 + X - X + Y - Y + X - X + Y - Y 

m* (Kg) 1008606 1001037 1008606 1001037 

Fy* (KN) 3385 3214 1698 1793 2363 2423 1530 1571 

Fy*/m* (m/s2) 3,36 3,19 1,70 1,79 2,34 2,40 1,53 1,57 

dy* (m) 0,0057 0,0059 0,0043 0,0046 0,0055 0,0059 0,0049 0,0051 

du* (m) 0,0193 0,0194 0,0084 0,0090 0,0134 0,0142 0,0106 0,0113 

𝐓 * (s) 0,26 0,27 0,32 0,32 0,30 0,31 0,36 0,36 

µ* = du*/dy* 3,36 3,29 1,95 1,97 2,46 2,41 2,15 2,22 

 

 Curva Bilinear 

Curva de Capacidade 

da estrutura 
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Figura 6.16 - Curvas de capacidade bilineares do sistema equivalente de 1 grau de liberdade do Edifício dos 

Brasões 

 

A análise da Tabela 6.8 e da Figura 6.16 permite concluir que a direção X (longitudinal) da estrutura é 

a direção mais rígida (períodos (T *) inferiores). Adicionalmente, observa-se que a ductilidade (µ*) da 

estrutura é superior segundo a direção longitudinal (X). Estes resultados já seriam expectáveis, uma 

vez que já tinha sido realizado um estudo às curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões 

(secção 6.3.2.1). 

O passo seguinte no processo de avaliação de desempenho da estrutura corresponde à determinação 

do deslocamento objetivo (𝑑𝑡
 ∗) para o sistema equivalente com um só grau de liberdade. É importante 

referir que nesta fase, elaborou-se a verificação de segurança da estrutura para os três estados limites 

(NC, SD e DL) e para os dois tipos de ação sísmica (tipo 1 e tipo 2). 

No caso da ação sísmica tipo 1, o Edifício dos Brasões é classificado como uma estrutura de períodos 

curtos, uma vez que T∗  <  TC, independentemente da curva/tipo de carregamento e estado limite. 

Contudo, para a ação sísmica tipo 2, o corpo em estudo reflete ser uma estrutura caracterizada por 

períodos médios a longos, tendo em conta que T∗  ≥  TC, independentemente da curva/tipo de 

carregamento e estado limite. 

Para estruturas com períodos curtos, é necessário distinguir se a resposta da estrutura é linear 

(elástica) ou não linear. Esta distinção é feita de acordo com as equações (6.17) e (6.18), 

respetivamente, como referido no Anexo B do EC8-1 (CEN, 2010). 
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  Se    
𝐹𝑦

 ∗

𝑚∗ ≥ 𝑆𝑒(𝑇∗)  , a resposta é em regime linear: 𝑑𝑡
 ∗ = 𝑑𝑒𝑡

 ∗                             (6.17) 

Se    
𝐹𝑦

 ∗

𝑚∗ < 𝑆𝑒(𝑇∗)  , a resposta é em regime linear: 𝑑𝑡
 ∗ =

𝑑𝑒𝑡
 ∗

𝑞𝑢
(1 + (𝑞𝑢 − 1)

𝑇𝑐

𝑇∗) ≥ 𝑑𝑒𝑡
 ∗          (6.18) 

Onde:  

𝑞𝑢- fator de redução dado por:  𝑞𝑢 =  
𝑆𝑒(𝑇∗)𝑚∗

𝐹𝑦
 ∗   

Por outro lado, se a estrutura for caracterizada por um período médio ou longo, o deslocamento alvo é 

dado diretamente pela equação (6.19). 

𝑑𝑡
 ∗ = 𝑑𝑒𝑡

 ∗                                                         (6.19) 

Para que o nível de desempenho da estrutura seja considerado favorável, o deslocamento objetivo 

(𝑑𝑡
 ∗) não pode ser superior ao deslocamento último da estrutura (𝑑𝑢

 ∗
), ou seja, o deslocamento imposto 

pelo sismo não poderá ultrapassar o deslocamento último da estrutura, definido para o estado limite 

em análise.  

É importante referir que segundo o EC8-3 (CEN, 2017), a verificação de segurança para o estado limite 

de danos severos (SD), o deslocamento último, já determinado, deve ser multiplicado por 3/4. No 

entanto, para o caso do estado limite de limitação de dano (DL), a capacidade para uma avaliação 

global deve ser definida como o deslocamento máximo correspondente ao deslocamento de cedência 

(𝑑𝑦
 ∗). 

Ilustram-se na Figura 6.17 e Figura 6.18  os rácios 
𝑑𝑢

∗

𝑑𝑡
∗ obtidos para a verificação de segurança para a 

ação sísmica tipo 1 e tipo 2, respetivamente. Apresentam-se sempre, para cada direção, sentido e 

estado limite, os valores obtidos para a distribuição de carga mais condicionante. Salienta-se que se 

𝑑𝑢
∗

𝑑𝑡
∗  >  1 a segurança da estrutura é satisfeita.  

Constata-se pela observação das imagens, que a verificação de segurança não é satisfeita, na 

generalidade dos casos que foram alvos de estudo, quer para a ação sismica tipo 1 (Figura 6.17), quer 

para a ação sísmica tipo 2 (Figura 6.18). Apenas para a direção X positiva e negativa do estado limite 

de limitação de danos, para a ação sismica tipo 1, a verificação de segurança é satisfeita. No entanto, 

como a verificação de segurança tem de ser cumprida para as duas direções do edificio (X e Y), conclui-

se que o Edificio dos Brasões não cumpre os requisitos de desempenho para os dois tipos de ações 

sísmicas e para os três tipos de estados limites estudados e preconizados pelo EC8-3.  
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Figura 6.17 - Rácio entre o deslocamento último e o deslocamento objetivo do sistema equivalente de um grau 

de liberdade, para a ação sísmica tipo 1 e para os 3 estados limites estudados (NC, SD e DL) 

 

 

Figura 6.18 - Rácio entre o deslocamento último e o deslocamento objetivo do sistema equivalente de um grau 
de liberdade, para a ação sísmica tipo 2 e para os 3 estados limites estudados (NC, SD e DL) 

 

Verifica-se que para o estado limite de colapso iminente e de danos severos, o sismo tipo 1 é o mais 

exigente para a estrutura, em comparação com o sismo  tipo 2. Contudo, a ação sísmica tipo 2 passa 

a ser condicionante para o estado limite de limitação de danos para a direção X; na realidade, para este 

estado limite a estrutura ainda se encontra em regime linear (no limite deste comportamento) sendo de 

esperar que o sismo tipo 2 seja condicionante (ver Figura 6.8). 

Quanto à distribuição de carga, percebe-se que para a direção X, a mais condicionante é a pseudo-

triangular enquanto que para a direção Y, é maioritariamente, a distribuição de carga uniforme.   
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6.3.3. Análise dos Mecanismos Locais de Colapso para Fora do 

Plano 

Estudos realizados ao longo dos tempos acerca dos danos causados por sismos, classificam o 

comportamento dos edifícios de alvenaria não reforçados em (i) resposta global, caracterizada pela 

capacidade resistente no plano das paredes e pela conexão e transferência de carga entre pisos e 

paredes e (ii) resposta local, associada ao mecanismo para fora do plano de partes especificas da 

estrutura (Simões et al., 2014). 

A resposta global do Edifício dos Brasões foi abordada na secção anterior deste trabalho (6.3.2.). Nesta 

secção apresenta-se o estudo da resposta local da estrutura em estudo. Efetuaram-se análises 

cinemáticas, de acordo com o regulamento italiano (MIT, 2009), através da abordagem de modelação 

por macro bloco para o estudo do comportamento local para fora do plano das paredes de alvenaria, 

para a ação sísmica tipo 1 e ação sísmica tipo 2 através do software 3MURI.  

A verificação de segurança do comportamento das paredes para fora do plano para o estado limite de 

colapso iminente (NC) de acordo com (MIT, 2009), é satisfeita se a aceleração sísmica espetral de 

ativação do mecanismo (𝑎0
∗) for superior à aceleração do espetro de resposta avaliada para T=0 

(𝑎0−𝑚𝑖𝑛
∗ ). A 𝑎0

∗  é adequadamente amplificada para considerar a porção da estrutura envolvida no 

mecanismo. 

O programa 3MURI efetua a verificação de segurança de acordo com o proposto por (MIT, 2009). 

Segundo o mesmo, o modo de verificação é dependente do tipo de mecanismo local. Os mecanismos 

locais de colapso para fora do plano podem ser classificados como: (i) Land Constraint, quando o 

mecanismo de colapso é apoiado ao nível do solo de fundação e (ii) Quote Constraint, quando o 

mecanismo local de colapso afeta uma parte do edifício. 

Assim sendo, num primeiro momento, identificaram-se os mecanismos locais de colapso com maior 

probabilidade de ocorrência no Edifício dos Brasões, tendo em conta a sua geometria, detalhes 

construtivos e restrições dadas pela estrutura. Modelaram-se os mecanismos de colapso de acordo 

com a abordagem de modelação por macro bloco. Apresentam-se na Figura 6.19 os sete mecanismos 

locais de colapso para fora do plano que foram definidos.  

Determinaram-se dois mecanismos de colapso em cada parede constituinte da Sala dos Brasões, 

contendo apenas a parte superior do corpo (último piso) e contendo os 2 últimos pisos superiores (total 

altura da Sala dos Brasões). A única exceção ocorre na fachada Este do corpo em estudo (Figura 6.19 

3)), uma vez que não faria sentido analisar-se outro mecanismo de colapso, sendo que as paredes do 

piso intermédio são travadas pelos edifícios adjacentes.  

Analisando-se a Figura 6.19 percebe-se que todos os mecanismos de colapso identificados constituem 

mecanismos de quote constraint, uma vez que nenhum dos 7 mecanismos é apoiado no pavimento.   
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Figura 6.19 - Mecanismos locais de colapso para fora do plano do Edifício dos Brasões    
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Deste modo, segundo o regulamento italiano (MIT, 2009) a verificação de segurança é assegurada 

através da equação (6.20).   Nesta situação é considerado o facto de o mecanismo local ser afetado 

pelo comportamento dinâmico de parte do edifício. Tendo em conta que o mecanismo ocorre a uma 

determinada altura do edifício, o valor espectral que se usa na verificação de segurança tem que ser 

amplificado tendo em conta o comportamento dinâmico desta parte do edifício.  

 

𝑎0−𝑚𝑖𝑛
∗  =  

𝑆𝑒(𝛵1).𝛹(𝑍).ϒ

𝑞
  →   𝑎0

∗  ≥  𝑎0−𝑚𝑖𝑛
∗                                       (6.20) 

 

Onde:  

𝑆𝑒(𝛵1) – espetro elástico definido para o período 𝛵1;  

𝛵1 – primeiro período de vibração de toda a estrutura na direção considerada; 

𝛹(𝑍) – é o primeiro modo de vibração na direção considerada, normalizado para o topo do edifício. 

Considera-se que:  𝛹(𝑍) =  
𝑍

𝐻
 , onde H representa a altura da estrutura em relação à fundação e Z 

define a altura entre a fundação do edifício e o centro de gravidade das linhas de restrição entre os 

blocos afetados pelo mecanismo em análise; 

ϒ – coeficiente de participação modal. Na ausência de avaliações mais precisas define-se como:     

 ϒ =  
3𝑁

(2𝑁+1)
 , sendo N o número de andares do edifício;  

q – coeficiente de comportamento. Nestas análises utilizou-se o valor de q equivalente a 2, de acordo 

com as recomendações do regulamento italiano (MIT, 2009). 

Assim sendo, numa segunda fase, definiram-se os parâmetros que caracterizam a verificação de 

segurança (Tabela 6.9). Salienta-se que os parâmetros são exatamente os mesmos para a verificação 

de segurança para a ação sísmica tipo 1 e tipo 2. 

Tabela 6.9 - Parâmetros característicos dos mecanismos locais de colapso para fora do plano 

Mecanismo Z (m) H (m) Ψ 𝚻𝟏 (s) 

1 9,3 14,4 0,645 0,270 

2 5,0 14,4 0,347 0,270 

3 9,3 14,4 0,645 0,244 

4 9,3 14,4 0,645 0,270 

5 5,0 14,4 0,347 0,270 

6 9,3 14,4 0,645 0,244 

7 5,0 14,4 0,347 0,244 
 

É importante referir que os valores das alturas do corpo em estudo, que se traduzem na Tabela 6.9 

através dos valores dos parâmetros Z e H, já foram referidos no capítulo 3.2, referente à caracterização 
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geométrica do modelo. O valor de Z depende do tipo de mecanismo de colapso, podendo ser apenas 

5m (altura do 1º piso - mecanismo 2, 5 e 7) ou a soma de 5m com 4,3m perfazendo os 9,3m que se 

observa (altura dos 2 primeiros pisos - mecanismo 1,3,4,6). O valor H resulta da soma dos 5m, com 

4,3m e 5,1m (altura total do corpo).  

O valor do período, Τ1, refere-se ao modo de translação em X ou Y da estrutura, dependendo do 

mecanismo em questão. Os valores obtidos provêm das frequências dos respetivos modos no modelo 

numérico não linear no programa 3MURI determinados na secção 6.2. Para os mecanismos 1, 2, 4 e 

5, refere-se ao período do modo de translação na direção Y da estrutura (1/3,700), uma vez que o 

mecanismo de colapso é ativado nesta direção. No entanto, nos mecanismos 3, 6 e 7 trata-se do 

período do modo de translação na direção longitudinal da estrutura (1/4,097).  

Salienta-se que as propriedades mecânicas dos materiais são iguais às que foram definidas para a 

análise estática não linear (definidas na secção 6.1.2.), ou seja, utilizou-se a rigidez fendilhada dos 

materiais, pela razão já referida. 

Prossegue-se para a verificação de segurança das paredes para fora do plano do Edifício dos Brasões. 

Apresentam-se na Tabela 6.10 e Tabela 6.11 os resultados das acelerações calculadas pelo programa 

3Muri, para a ação sísmica tipo 1 e tipo 2, respetivamente, que permitem aferir-se acerca do nível de 

segurança da estrutura.   

A análise da Tabela 6.10 e da Tabela 6.11, permite verificar-se que para ambas as ações sísmicas, 

mesmo sem nenhuma carga horizontal aplicada, ou seja, sem serem contabilizados os impulsos 

horizontais das asnas da cobertura, a segurança da estrutura não é verificada. Logicamente, as cargas 

horizontais provenientes da cobertura, iriam agravar a situação.  

 

Tabela 6.10 - Verificação de segurança da resposta local do Edifício dos Brasões para a ação sísmica tipo 1 

Mecanismo 
Impulsos 

Horizontais 
(KN) 

𝑎0
∗   

(m/s2) 
𝑎0−𝑚𝑖𝑛

∗  

(m/s2) 
Verifica? 

1 0 1,35 3,87 Não 

2 0 0,67 2,08 Não 

3 0 1,35 3,87 Não 

4 0 1,52 3,87 Não 

5 0 0,79 2,08 Não 

6 0 1,52 3,87 Não 

7 0 0,80 2,08 Não 
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Tabela 6.11 - Verificação de segurança da resposta local do Edifício dos Brasões para a ação sísmica tipo 2 

Mecanismo 
Impulsos 

Horizontais 
(KN) 

𝑎0
∗   

(m/s2) 
𝑎0−𝑚𝑖𝑛

∗  

(m/s2) 
Verifica? 

1 0 1,35 3,07 Não 

2 0 0,67 1,68 Não 

3 0 1,35 3,34 Não 

4 0 1,52 3,07 Não 

5 0 0,79 1,68 Não 

6 0 1,52 3,31 Não 

7 0 0,80 1,81 Não 
 

Salienta-se para o facto de que o mecanismo mais condicionante, ou seja, o primeiro a colapsar é o 

mecanismo 2, uma vez que é detentor do menor valor da aceleração sísmica espetral de ativação do 

mecanismo. Este resultado seria expectável, uma vez que o mecanismo de colapso é constituído por 

dois andares de parede, na direção do primeiro modo de vibração fundamental da estrutura, o modo 

de translação na direção Y. Este facto também é comprovado analisando o segundo mecanismo a 

colapsar, que é o mecanismo 5, constituído pelo mesmo tamanho de mecanismo de colapso 

(comprimento de duas paredes), na mesma direção, Y, do primeiro modo principal de vibração da 

estrutura.  

Conclui-se também pela análise da Tabela 6.10 e da Tabela 6.11, que a ação sísmica tipo 1 é a mais 

condicionante, tendo em conta que os valores da aceleração espetral do espetro de resposta avaliada 

para T =0 (𝑎0−𝑚𝑖𝑛
∗ ) são inferiores aos obtidos para a ação sísmica tipo 2 para o estado limite de NC, 

como seria expectável, tendo em conta a análise pushover realizada e os resultados da mesma.  

Assim sendo, conclui-se que nenhum dos mecanismos avaliados verifica a segurança ao estado limite 

de colapso iminente para nenhuma das ações sísmicas estudadas (𝑎0
∗  <  𝑎0−𝑚𝑖𝑛

∗ ).  
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7. Proposta de Reforço Estrutural  

As análises apresentadas no capítulo anterior, permitiram concluir que o Edifício dos Brasões do 

Palácio Nacional de Sintra, necessita de uma intervenção de reforço estrutural de modo a melhorar o 

seu desempenho sísmico e a satisfazer as verificações de segurança definidas no regulamento.  

No presente capítulo, é proposta uma solução de reforço estrutural para diminuir a vulnerabilidade 

sísmica, melhorando o comportamento da estrutura na sua resposta global e local.  

 

7.1. Preservação do Património Cultural Construído - ICOMOS 

ICOMOS (Internacional Council on Monuments and Sites), é uma organização não-governamental 

mundial única, que se dedica a promover a teoria, a metodologia e a tecnologia aplicada à conservação, 

proteção e valorização dos monumentos, conjuntos e sítios. O ICOMOS é o organismo consultor do 

Comité do Património Mundial para a implementação da Convenção do Património Mundial da 

UNESCO. Como tal, avalia as propostas de inscrição a património mundial dos bens culturais da 

humanidade e vigia o estado de conservação dos bens inscritos (ICOMOS, 2019). 

Em breves palavras, a missão do ICOMOS é promover a conservação, a proteção, a preservação, a 

utilização e valorização do património construído, como é o caso do Palácio Nacional de Sintra. Deste 

modo, esta organização criou ao longo dos anos, vários documentos, denominados por charters, que 

constituem princípios internacionais para a conservação e restauro. 

Regeu-se, neste projeto, pelo charter criado em 2003, com o seguinte título: Principles of the analysis, 

conservation and structural restoration of architectural heritage, ou seja, princípios para a análise, 

conservação e restauração estrutural do património arquitetónico (ICOMOS, 2003). 

De acordo com o documento referido, os objetivos na conservação do Património Cultural Construído, 

correspondem à preservação do valor e da autenticidade do edifício, da valorização e preservação do 

conjunto como um todo e obviamente, manter a segurança da estrutura. 

Quanto à intervenção de reforço, segundo (ICOMOS, 2003) é essencial:  

▪ Garantir o mínimo de intervenção possível, respeitando a conceção e as técnicas de construção 

originais, bem como o valor histórico da estrutura; 

▪ Corrigir a causa e não o sintoma; 

▪ Adoção de reforços reversíveis, para que no futuro seja possível reverter o processo se for 

necessário; 

▪ Assegurar compatibilidade e durabilidade dos materiais que intervém na solução de reforço; 

▪ Documentar toda a intervenção de reforço.  



66 
 

Assim sendo, com o intuito de conservar e preservar o património cultural existente, mais 

especificamente, o Palácio Nacional de Sintra, prossegue-se neste capítulo, na enumeração das 

soluções de reforço que se propõem tendo em conta as vulnerabilidades do edifício identificadas e os 

princípios anteriormente expostos. 

 

7.2. Reforço para a Resposta Global da Estrutura 

Os resultados obtidos através da análise estática não linear (pushover) que se efetuou no Edifício dos 

Brasões permitiu verificar que há necessidade de definir uma solução de reforço estrutural de modo a 

corrigir as vulnerabilidades da estrutura identificadas.  

Assim sendo, para melhorar o comportamento global do edifício propõe-se a melhoria da qualidade de 

alvenaria através da injeção de cal aérea e da introdução de reboco armado nas paredes de alvenaria 

exteriores vulneráveis. 

De acordo com (MIT, 2009), para ter em conta o efeito das soluções de reforço propostas, as 

propriedades mecânicas dos materiais que caracterizam o corpo em estudo são afetadas (majoradas) 

pelos coeficientes multiplicativos presentes na tabela C8.5.II em (MIT, 2009) e neste trabalho no anexo 

V. Salienta-se que o valor do coeficiente multiplicativo é dependente do tipo de reforço adotado. 

O processo de determinação das paredes de alvenaria a reforçar constituiu um processo iterativo 

moroso. Inicialmente, optou-se por apenas se efetuar a injeção de cal aérea, uma vez que se trata de 

um processo menos intrusivo, nas paredes que apresentaram danos para o deslocamento último para 

as diferentes distribuições de carga (Secção 6.3.2.2.). Para estas paredes considerou-se o coeficiente 

multiplicativo respetivo de 1,70, e determinaram-se os novos valores para E, G, fm e Ꚍ (Tabela 7.1).  

Rapidamente se percebeu que este tipo de reforço não seria suficiente. Decidiu-se acoplar os dois tipos 

de reforço na mesma parede (injeção de cal aérea e aplicação de reboco armado), assim sendo, 

multiplicaram-se os valores iniciais de E, G, fm e Ꚍ pelo coeficiente multiplicativo 3 (Tabela 7.1). 

A definição do material no programa 3MURI, implica também a definição dos valores de drift, referidos 

na seção 6.1.1. No entanto, as soluções de reforço consideradas para as paredes não melhoram 

apenas as propriedades mecânicas de alvenaria, mas também a sua capacidade de deformação última. 

Consequentemente, a ductilidade do material será superior e irá influenciar o efeito da intervenção de 

reforço. Assim sendo, apresentam-se na Tabela 7.2 os valores finais adotados neste trabalho, de 

acordo com os resultados do estudo de (Vanin et al., 2017). 
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Tabela 7.1 - Propriedades mecânicas da alvenaria de pedra ordinária fissurada, dependentes do tipo de reforço 

Alvenaria de Pedra 
Ordinária 

Modulo de 
Elasticidade 

E (GPa) 

Módulo de 
Distorção 
G (GPa) 

Peso 
Volúmico 
(KN/m3) 

Resistência à 
Compressão 

fm (MPa) 

Resistência 
à Tração    

Ꚍ (MPa) 

Coeficiente 
Multiplicativo 

Sem reforço 0,792 0,264 18 2,353 0,041 - 

Com Injeção de Cal 
Aérea 

1,346 0,449 18 4,000 0,070 1,7 

Com Injeção de Cal 
Aérea e Reboco Armado 

2,376 0,792 18 7,059 0,124 3,0 

 

Tabela 7.2 - Valores de drifts últimos da alvenaria de pedra ordinária fissurada, dependentes do tipo de reforço 

Alvenaria de Pedra Ordinária Shear Drift Bending Drift 
Coeficiente 

Multiplicativo 

Sem reforço 0,005 0,01 - 

Com Injeção de Cal Aérea 0,01 0,02 2,0 

Com Injeção de Cal Aérea e Reboco Armado 0,02 0,04 4,0 

 

Ilustra-se na Figura 7.1 as paredes do corpo em estudo, que foram alvos de reforço.  

           

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Vistas do modelo não linear desenvolvido no programa 3MURI com identificação das paredes que 
se sugere que sejam reforçadas 

 

Observa-se pela Figura 7.1 que foi necessário reforçar a totalidade das paredes que caracterizam o 

modelo, com exceção do corpo dos padres, uma vez que não contacta diretamente com o Edifício do 
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Brasões. No caso das paredes interiores, apenas se reforçou com injeção de cal aérea uma vez que a 

intervenção de reforço com reboco armado não se adequa às mesmas.  

 

7.2.1. Análise Estática Não linear após Solução de Reforço  

A verificação de segurança após a intervenção de reforço no Edifício dos Brasões foi analisada através 

do mesmo procedimento utilizado anteriormente para a avaliação sísmica do edifício existente, as 

análises estáticas não lineares. 

7.2.2.1. Curvas de Capacidade  

Apresenta-se na Figura 7.2 as curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões, após a 

intervenção de reforço, e na Tabela 7.3 apresentam-se os valores que as caracterizam. Salienta-se que 

nas curvas ilustradas, os valores dos deslocamentos últimos foram definidos segundo os critérios 

definidos anteriormente, na secção 6.3.2.1. 

 

Figura 7.2 - Curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões após intervenção de reforço no mesmo, 

para as direções X e Y, até ao deslocamento último  

 

A análise da Figura 7.2 permite aferir que a nível de resistência, o carregamento pseudo-triangular 

continua a ser o mais condicionante para a avaliação do desempenho sísmico e a direção X a mais 

resistente.  
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Tabela 7.3 - Valores característicos das curvas de capacidade resistente após intervenção de reforço 

Direção  Sentido Distribuição 
Força Basal 
Máxima (KN) 

Deslocamento 
Último (cm) 

X 

 + 
Uniforme 5039 0,76 

Triangular 3800 4,59 

 - 
Uniforme 4163 1,87 

Triangular 3503 3,66 

Y 

+  
Uniforme 3624 0,87 

Triangular 3458 5,00 

-  
Uniforme 4117 6,15 

Triangular 3522 7,41 

 

A comparação entre a Figura 6.12 (curvas de capacidade resistente da estrutura antes da solução de 

reforço) e a Figura 7.2. (curvas de capacidade resistente da estrutura após solução de reforço), permite 

concluir que após a implementação do reforço estrutural a capacidade resistente da estrutura 

aumentou, como seria expectável.  

A Figura 7.3 permite que seja efetuada uma melhor comparação entre algumas das curvas de 

capacidade resistente para cada direção, que se obteve antes da solução de reforço e após a mesma 

intervenção.  

 

Figura 7.3 - Curvas de capacidade resistente do Edifício dos Brasões antes e após a intervenção de reforço na 
estrutura, para as direções X e Y, até ao deslocamento último 
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Verifica-se que em todos os casos apresentados a rigidez das curvas aumentou após a intervenção de 

reforço. No entanto, o mesmo não pode ser concluído, em relação à ductilidade das mesmas. 

Analisando-se mais especificamente caso a caso, verifica-se que para a curva do carregamento 

uniforme na direção X positiva reforçada, o valor do deslocamento último é inferior ao que se obteve 

anteriormente à intervenção de reforço. Contudo, a resistência e rigidez da curva aumentou após o 

reforço. O mesmo acontece para a curva do carregamento uniforme na direção X negativa e para a 

curva correspondente ao carregamento uniforme na direção Y positiva. Deste modo, não é possível 

neste momento aferir-se acerca da ductilidade das curvas, uma vez que não depende apenas do valor 

do deslocamento último.  

Para o carregamento pseudo-triangular na direção Y positiva, tanto a resistência, como a rigidez e 

ductilidade da curva aumentaram significativamente após a solução de reforço.  

 

7.2.2.2. Avaliação do Desempenho – Método N2   

A avaliação do desempenho do Edifício dos Brasões após a intervenção de reforço estrutural foi 

analisada através do método N2. Apresenta-se na Tabela 7.4 os valores característicos das curvas de 

capacidade bilineares para as duas distribuições de carga e para as direções X e Y, enquanto que na  

Figura 7.4 ilustram-se as curvas de capacidade bilineares do sistema equivalente de 1 grau de 

liberdade, após a intervenção de reforço. 

Tabela 7.4 - Propriedades das curvas bilineares do Edifício dos Brasões, após intervenção de reforço 

 Uniforme Triangular 
 +X -X +Y -Y +X -X +Y -Y 

m* (Kg) 1352474 1111346 1352474 1111346 

Fy* (KN) 8582 7429 2362 2621 6723 5845 2279 2376 

Fy*/m* (m/s2) 6,35 5,49 2,13 2,36 4,97 4,32 2,05 2,14 

dy* (m) 0,0053 0,0048 0,0022 0,0026 0,0058 0,0049 0,0027 0,0029 

du* (m) 0,0143 0,0353 0,0062 0,0439 0,0866 0,0691 0,0357 0,0529 

𝐓 * (s) 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,23 0,23 

µ* = du*/dy* 2,69 7,33 2,78 17,03 14,97 14,00 13,11 17,97 

 

A análise da Tabela 7.4 em conjunto com a Figura 7.4, permite que se afirme que a direção X do Edifício 

dos Brasões é expressivamente a mais resistente. Quanto à ductilidade percebe-se que as curvas 

correspondentes ao carregamento pseudo-triangular são mais dúcteis, em comparação com o 

carregamento uniforme, como se suspeitou na análise das curvas de capacidade anteriormente. No 

entanto, após a implementação do reforço, não é possível afirmar-se, com certeza, qual a direção do 

edifício (X ou Y) é a mais dúctil.  

Comparando-se a Tabela 6.6 (propriedades das curvas bilineares do Edifício dos Brasões antes da 

intervenção de reforço) e a Tabela 7.4 (propriedades das curvas bilineares do Edifício dos Brasões 
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após a intervenção de reforço), percebe-se que na generalidade a ductilidade de todas as curvas 

aumentou, sendo que para o carregamento pseudo-triangular o aumento foi extremamente significante. 

A única exceção reflete-se no caso do carregamento uniforme na direção X positiva, em que a 

ductilidade da curva, após a solução de reforço diminuiu. Observando-se a Figura 7.3 percebe-se que 

este resultado seria expectável uma vez que existe uma redução significativa do valor de deslocamento 

último, com a consequente redução de ductilidade, impossibilitando a distribuição do comportamento 

não linear pelos diferentes elementos estruturais nesta direção antes do colapso (comportamento 

frágil). 

 

Figura 7.4 – Curvas de capacidade bilineares do sistema equivalente de 1 grau de liberdade do Edifício dos 

Brasões, após intervenção de reforço 

A análise da Tabela 7.4 permite concluir que a curva correspondente ao carregamento pseudo-

triangular na direção Y negativa, possui a maior ductilidade. Este resultado era previsível, uma vez que 

na Figura 7.2 é notório que é esta a curva que possui o maior deslocamento último, conduzindo ao 

maior valor de ductilidade.  

Adicionalmente, através da Tabela 7.4 sabe-se que a direção X, longitudinal, do Edifício dos Brasões 

é a mais rígida, uma vez que possui valores de períodos (T *) inferiores comparativamente à direção Y 

do mesmo edifício. A mesma conclusão foi obtida para o estudo do edifício não reforçado, no entanto, 

os valores que se obteve após a intervenção de reforço na estrutura são inferiores em todos os casos, 

relativamente aos obtidos anteriormente, confirmando-se que a estrutura está agora mais rígida em 

todas as direções, como seria expectável (ver Tabela 6.8).  

Ilustra-se na Figura 7.5 e na Figura 7.6, o rácio 
𝑑𝑢
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∗ para as diversas curvas de capacidade da estrutura 

para a ação sísmica tipo 1 e tipo 2, respetivamente, e para os 3 estados limites em estudo. Refere-se 

novamente que se o rácio 
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∗ for superior a um, a verificação de segurança da resposta global da 
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Figura 7.5 - Verificação de segurança no Edifício dos Brasões após intervenção de reforço para a ação sísmica 

tipo 1 

  

 

Figura 7.6 - Verificação de segurança no Edifício dos Brasões após intervenção de reforço para a ação sísmica 

tipo 2 

Conclui-se que a capacidade resistente da estrutura aumentou e a verificação de segurança da 

estrutura é assegurada na sua generalidade. Verifica-se também que para os estados limites de 

colapso iminente e de danos severos é a distribuição de carga uniforme a mais condicionante. No 

entanto, para o estado limite de limitação de danos é a distribuição de carga pseudo-triangular a mais 

condicionante. Salienta-se que as distribuições de carga mais condicionantes se alteraram 

relativamente ao estudo do edifício não reforçado. 

Adicionalmente constata-se novamente que apenas para o estado limite de limitação de danos, é a 

ação sísmica tipo 2 é a mais condicionante.  
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Verifica-se pela análise da Figura 7.5 e Figura 7.6 que a direção Y da estrutura é a mais condicionante, 

mais especificamente, a curva correspondente ao carregamento uniforme segundo a direção Y positiva, 

em que a desempenho da estrutura nunca é assegurado, para nenhuma ação sísmica ou estado limite.  

Este facto ocorre uma vez que para este tipo de carregamento ocorre o colapso por flexão das colunas 

da Sala das Colunas, pertencente ao Edifício dos Brasões, em estudo. O padrão de danos 

característico deste carregamento é ilustrado na Figura 7.7. 

 

                  

 

 

 

 

Figura 7.7 – Sequência do padrão de danos correspondente ao carregamento uniforme segundo a direção Y 
positiva: a) planta do modelo não linear do programa 3MURI onde se identifica a primeira fiada de colunas a 
colapsar; b) ponto correspondente ao deslocamento último, antes de ocorrer o primeiro colapso da coluna; c) 

primeiro colapso por flexão da coluna; d) mecanismo de soft storey da parede em análise 

A análise da Figura 7.7 evidencia a formação do mecanismo de soft storey após o colapso da primeira 

coluna. Identifica-se na Figura 7.7 a), a primeira fiada de colunas, pertencente à Sala das Colunas, a 

colapsar. Observa-se na Figura 7.7 b) que o primeiro colapso ocorre por flexão nos lintéis superiores 

da parede em análise. Imediatamente após, ocorre o colapso da primeira coluna (nembo) da fiada de 

colunas em análise (Figura 7.7 c)), posteriormente, ocorre o mecanismo de colapso global (soft storey), 
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c) 

d) 
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onde todos os nembos (colunas) da parede colapsam (Figura 7.7 d)). Salienta-se que após a fiada de 

colunas representada colapsar, a restante também colapsa do mesmo modo.  

É importante referir que as colunas pertencentes à Sala das Colunas, não foram alvo de reforço, 

explica-se deste modo, o padrão de danos que se observa na Figura 7.7. Não foi possível propor uma 

solução de reforço idêntica à proposta anteriormente para as paredes de alvenaria mais vulneráveis 

uma vez que não é adequado para o caso das colunas constituídas por pedra, da Sala das Colunas.  

A solução de reforço para as emblemáticas colunas que caracterizam a Sala das Colunas, teria de ser 

discutida em conjunto com o dono de obra e acordado e aprovado pelo mesmo. O reforço das mesmas 

teria de ser pensado cuidadosamente, uma vez que a solução teria de assegurar os princípios do 

ICOMOS, para o Património Cultural Construído (secção 7.1.). A solução teria certamente que passar 

por introduzir novos elementos estruturais que permitissem aumentar a rigidez lateral global do edifício 

ou pelo reforço dos pisos flexíveis do edifício de forma a aumentar a sua rigidez no plano. Com estas 

propostas, no entanto, é difícil respeitar os princípios definidos pelo ICOMOS, em particular, garantir o 

mínimo de intervenção possível. 

 

7.3. Reforço para a Resposta Local da Estrutura 

A análise efetuada ao comportamento da estrutura para fora do plano (secção 6.3.3.) permite concluir 

que é necessária a implementação de uma solução de reforço que melhore os resultados obtidos. 

Deste modo, optou-se por uma solução de reforço caracterizada por cabos de pré-esforço capazes de 

evitar a formação de mecanismos de colapso para fora do plano das paredes do Edifício dos Brasões. 

Definiram-se 4 tirantes aplicados na cobertura, nos quatro lados do Edifício dos Brasões, o mais 

próximo da parede possível, contendo força suficiente para o interior das paredes, capaz de contrariar 

o movimento das paredes de colapso para fora do plano, como se ilustra na Figura 7.8. e Figura 7.9 

 

 

Figura 7.8 - Planta do último piso do Edifício dos Brasões com identificação dos cabos de pré-esforço adotados e 

a sua direção de atuação 
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Figura 7.9 - Esquema ilustrativo da localização do tirante na cobertura, característico da solução de reforço que 
se propõe  

 

 

7.3.1. Análise do Comportamento da Estrutura para Fora do Plano 

após a solução de Reforço  

O valor da força do cabo de pré-esforço necessária para que a segurança da estrutura seja verificada, 

foi determinado por um processo iterativo, através da análise do comportamento da estrutura para fora 

do plano. 

Efetuou-se novamente o procedimento já realizado, antes da aplicação do reforço, descrito na secção 

6.3.3. Utilizaram-se os mesmos mecanismos de colapso e as mesmas propriedades mecânicas dos 

materiais. Aplicou-se uma força na cobertura capaz de inverter o mecanismo de colapso, traduzida no 

modelo do software 3MURI em impulsos horizontais. O valor final que se obteve consistiu num processo 

iterativo de tentativa e erro até a verificação de segurança do estado limite de colapso iminente para a 

ação sísmica tipo 1 e tipo 2 ser verificada (Tabela 7.5 e Tabela 7.6.). 
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Tabela 7.5 – Verificação de segurança da resposta local do Edifício dos Brasões para a ação sísmica tipo 1, 
após intervenção de reforço na estrutura 

 

Mecanismo 

Impulsos 
Horizontais 

(KN) 

𝑎0
∗   

(m/s2) 
𝑎0−𝑚𝑖𝑛

∗  

(m/s2) 
Verifica? 

1 70 4,00 3,84 Sim 

2 70 2,31 2,10 Sim 

3 70 3,92 3,84 Sim 

4 70 3,87 3,84 Sim 

5 70 2,25 2,10 Sim 

6 70 3,94 3,84 Sim 

7 70 2,31 2,10 Sim 
 

 

Tabela 7.6 – Verificação de segurança da resposta local do Edifício dos Brasões para a ação sísmica tipo 2, 
após intervenção de reforço na estrutura 

 

Mecanismo 

Impulsos 
Horizontais 

(KN) 

𝑎0
∗   

(m/s2) 
𝑎0−𝑚𝑖𝑛

∗  

(m/s2) 
Verifica? 

1 70 4,00 3,07 Sim 

2 70 2,31 1,68 Sim 

3 70 3,92 3,34 Sim 

4 70 3,87 3,07 Sim 

5 70 2,25 1,68 Sim 

6 70 3,94 3,31 Sim 

7 70 2,31 1,81 Sim 
 

A análise da Tabela 7.5 e Tabela 7.6 permite concluir que a verificação de segurança para o estado 

limite de colapso iminente para a ação sísmica tipo 1 e tipo 2, respetivamente, é verificada para uma 

força horizontal de pelo menos 70KN. Salienta-se que para a ação sísmica tipo 2 era suficiente um 

tirante com uma força equivalente a 50KN.  

É importante referir que não foram considerados os impulsos horizontais provocados pelas asnas da 

cobertura, uma vez que não foi elaborado um levantamento preciso e exaustivo da cobertura do Edifício 

dos Brasões. Consequentemente, o valor a aplicar nunca seria completamente fidedigno. Assim sendo, 

o valor de 70KN para a força dos tirantes, é o mínimo possível para verificar a segurança, podendo ser 

superior, dependendo do valor do impulso horizontal das asnas.  

Concluindo, as vulnerabilidades da resposta local do Edifício dos Brasões identificadas, são revertidas 

através da aplicação de 4 tirantes, com resistência de pelo menos 70KN, em cada lado da cobertura 

da Sala dos Brasões.   
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8. Considerações Finais 

8.1. Conclusões  

O Palácio Nacional de Sintra foi construído numa época em que não existia qualquer tipo de legislação 

que obrigasse ao cálculo sísmico. O facto de ser constituído por paredes de alvenaria de pedra 

ordinária, por estar localizado numa zona propensa à atividade sísmica e por obter o título de Património 

Cultural Construído, faz com que apresente níveis de risco bastante elevados face à ocorrência de 

sismos. 

A conservação do Património Cultural Construído constitui um dos principais desafios para o futuro da 

construção no nosso país.  O Palácio Nacional de Sintra e em especial, a Sala dos Brasões, dotada de 

pormenores que a tornam única, é um exemplo perfeito desta situação. 

O objetivo principal da presente dissertação consistiu em avaliar a segurança sísmica do Edifício dos 

Brasões do Palácio Nacional de Sintra, identificar as anomalias estruturais e os fatores de 

vulnerabilidade e propor intervenções de reforço adequadas para a mitigação da vulnerabilidade do 

edifício.  

A avaliação sísmica do Edifício dos Brasões foi elaborada através da abordagem interdisciplinar 

integrada, constituída por uma série de etapas. A primeira fase correspondeu à recolha de dados e 

análise histórica do monumento e levantamento em campo, prosseguiu-se a campanha experimental e 

definição da ação sísmica e com a modelação numérica, calibração do modelo e a realização de 

analises sísmicas, identificaram-se as zonas críticas do edifício. A partir da avaliação sísmica foram 

propostas intervenções de reforço e avaliado o desempenho sísmico do edifício com o reforço sísmico 

definido. 

É inquestionável que pressupostos errados na caracterização da estrutura existente e na modelação 

numérica da mesma, podem originar uma avaliação inadequada, e decisões que ponham em risco a 

segurança da estrutura. É deste modo, imprescindível a correta caracterização geométrica e dinâmica 

do edifício que é alvo de estudo. É também importantíssima a definição das condições de fronteira dos 

modelos numéricos, que permitem retratar o comportamento adequado do edifício existente que se 

modela. 

O levantamento em campo, nomeadamente o levantamento manual de medidas em campo e a 

campanha de levantamento geométrico através de laser scanner, constituiu uma fase essencial para a 

caracterização geométrica do Edifício dos Brasões, dada a sua complexa geometria. É importante 

referir que a nuvem de pontos que se obteve através do levantamento por laser scanner, sendo uma 

representação tridimensional do edifício real existente, mostrou ser uma ferramenta extremamente 

importante em todas as fases do projeto, onde permitiu o levantamento correto de espessuras, 

comprimentos, observação de detalhes construtivos, como o caso do pavimento abobadado, entre 

outros.  Este tipo de levantamento geométrico, pelo interior e exterior das estruturas, mostra ser uma 
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técnica extremamente eficiente e adequada para o conhecimento geométrico de estruturas complexas, 

sendo crucial para a fiabilidade dos resultados de avaliação e reforço sísmico de estruturas. 

Os ensaios de caracterização dinâmica foram indispensáveis na calibração dos dois modelos 

numéricos desenvolvidos (modelo linear no programa SAP2000 e modelo não linear no programa 

3MURI). Verificou-se que ambas as metodologias utilizadas (FDD e EFDD) na determinação das 

frequências da estrutura, traduziam bons resultados. É importante salientar que é necessária uma 

correta posição dos sensores dos ensaios de vibração ambiental, em pontos estrategicamente 

pensados, que permitam identificar os modos e frequências próprias da estrutura adequadamente. 

A análise modal que se efetuou permitiu a identificação dos modos de vibração fundamentais da 

estrutura. Aferiu-se que o primeiro modo de vibração da estrutura é o modo de translação transversal 

(direção Norte-Sul, direção Y), expectável, uma vez que o Edificio dos Brasões é travado 

longitudinalmente pelos edificios adjacentes ao mesmo. A comparação entre os três modelos 

elaborados, nomeadamente os desenvolvidos nos programas ARTeMIS (para tratamento dos 

resultados obtidos nos testes experimentais), SAP2000 e 3MURI permitiu constantar que os resultados 

(frequências) que se obtiveram nos modelos numéricos foram adequados, uma vez que a percentagem 

de erro foi sempre inferior a 10%, em qualquer modo de vibração estudado. 

A avaliação sísmica do Edifício dos Brasões recorreu a duas abordagens diferentes: para atender ao 

comportamento das paredes no plano e fora do plano. Para ambas as abordagens utilizou-se o 

programa 3MURI. Para a avaliação do desempenho global dos edificios recorreu-se a análises estáticas 

não lineares, seguindo o que está preconizado na Parte 1 e Parte 3 do Eurocódigo 8. As análises fora 

do plano realizaram-se sempre que foram identificadas situações onde seria provável a ocorrência de 

mecanismos parciais associados ao comportamento das paredes para fora do plano. 

A realização de análises estáticas não lineares (pushover), para a avaliação do comportamento global 

do Edifício dos Brasões, permitiu concluir que a fase de determinação do deslocamento último do 

edifício, que define a curva de capacidade resistente da estrutura, constitui um passo fundamental para 

a fiabilidade dos resultados obtidos. Neste estudo, verificou-se que a direção X, ou seja, a direção 

longitudinal do corpo em análise, é a que apresenta maior resistência e rigidez, assim como é a direção 

mais dúctil da estrutura. A análise do padrão de danos do Edifício dos Brasões para o deslocamento 

último, permitiu aferir que o colapso da estrutura ocorre sempre por corte, independentemente do tipo 

de carregamento. Segundo a direção longitudinal, o colapso ocorre, em geral, nos elementos do piso 

superior, em elementos pertencentes às paredes com a direção do carregamento. Contudo, segundo 

a direção transversal, os elementos do piso inferior, segundo a direção do carregamento, são os mais 

vulneráveis e colapsam prematuramente. Salienta-se que os elementos que colapsam são sempre os 

nembos (pilares), conduzindo, em algumas situações à formação de um mecanismo de colapso global, 

nomeadamente o mecanismo de piso, soft storey. 

A avaliação do desempenho sísmico global do Edifício dos Brasões, tendo em conta o comportamento 

das paredes no seu plano, foi realizada com recurso ao método N2 e permitiu constatar que a 

verificação de segurança da estrutura não é assegurada para nenhum tipo de ação sísmica (tipo 1 ou 



79 
 

2) ou estado limite estudado (limitação de danos, danos severos e colapso iminente). Adicionalmente, 

verificou-se que para o estado limite de colapso iminente e de danos severos, o sismo tipo 1 é o mais 

exigente para a estrutura. No entanto, no caso do carregamento segundo a direção longitudinal da 

estrutura, para o estado limite de limitação de danos, é a ação sismica tipo 2 a mais condicionante. 

A análise do comportamento local do Edificio dos Brasões possibilitou a percepção de que os 

mecanismos locais mais condicionantes da estrutura em estudo são todos definidos nos pisos 

superiores (quote constrain). Analisou-se o comportamento para fora do plano das paredes mais 

vulneráveis através da modelação por macro bloco e em nenhum dos casos estudados a segurança 

ao estado limite de colapso iminente para a ação sísmica tipo 1 e tipo 2 foi satisfeita. 

Assim sendo, a avaliação sísmica permitiu identificar as principais vulnerabilidades do Edifício dos 

Brasões e constatar a necessidade de dimensionar soluções de reforço para a mitigação das mesmas. 

A conceção de uma solução de reforço para o comportamento global e local da estrutura, é necessária 

de modo a melhorar o desempenho sísmico do edifício e permitir que os requisitos regulamentares para 

a respetiva satisfação da segurança sejam verificados. 

A solução de reforço proposta para melhorar o comportamento global da estrutura, contempla a injeção 

de cal aérea e aplicação de reboco armado na totalidade das paredes exteriores de alvenaria de pedra 

do Edifício dos Brasões. A avaliação sísmica do edifício reforçado, permitiu concluir que mesmo com a 

intervenção de reforço proposta não é verificada a segurança para o carregamento segundo a direção 

transversal do edifício. A vulnerabilidade detetada diz respeito às colunas que caracterizam a Sala das 

Colunas, em que para uma das situações estudadas, as colunas colapsam por flexão. Não foi adotada 

nenhuma solução de reforço para as mesmas uma vez que seria necessário a discussão com o dono 

de obra sobre a solução de reforço a adotar. No entanto, sabe-se que esta solução deveria aumentar 

a rigidez e a resistência do edifício na direção crítica e deveria contemplar a adição de novos elementos 

estruturais resistentes ou o reforço dos pisos flexíveis. 

O reforço sugerido para mitigar as vulnerabilidades da estrutura no seu comportamento local consiste 

na introdução de 4 tirantes, com valores de pré-esforço de no mínimo 70KN, na cobertura da Sala dos 

Brasões em cada um dos quatro lados da mesma. A adoção desta solução de reforço permite que a 

verificação de segurança do regulamento para o comportamento local do Edifício dos Brasões seja 

assegurada, para todos os mecanismos locais que condicionam a estrutura. 

Conclui-se que a Sala dos Brasões do Palácio Nacional de Sintra, possui atualmente, vulnerabilidades 

estruturais que afetam o desempenho sísmico da mesma e que não permitem a verificação de 

segurança conforme é preconizada no regulamento. Contudo, esta situação poderá ser revertida 

através das intervenções de reforço e sugestões que são propostas.  
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8.2. Desenvolvimentos Futuros  

O estudo desenvolvido na presente dissertação, poderá servir de base para desenvolvimentos futuros, 

nomeadamente através da: 

▪ Realização de um estudo aprofundado à cobertura de madeira da Sala dos Brasões, com o 

intuito de determinar com maior precisão a forma e a constituição da mesma, o modo e o local 

onde as asnas “descarregam” nas paredes de alvenaria e perceber com detalhe a questão do 

“teto falso”;  

▪ Elaboração de um estudo mais profundo aos pavimentos de madeira do Edifício dos Brasões 

que possibilite a caracterização pormenorizada dos mesmos;  

▪ Aprofundar e estudar as hipóteses de reforço estrutural a introduzir na Sala das Colunas de 

modo a melhorar o comportamento global do Edifício dos Brasões. Esta solução deve sempre 

ter em conta os princípios propostos pelo ICOMOS para o Património Cultural Construído;  

▪ Realização de diferentes ensaios e estudos numéricos de forma a definir mais adequadamente 

o efeito de diferentes soluções de reforço no comportamento das paredes de alvenaria no 

plano, em particular, na definição dos valores que caracterizam as propriedades mecânicas da 

alvenaria e na definição dos valores de drift último à flexão e ao corte. 

  



81 
 

9. Referências Bibliográficas 
 

Armas, D. d. (2006). O Livro das Fortalezas. Edições Inapa. 

Autodesk (2018) – Autodesk, Autocad 2018, versão 2018. 

Bento, R. (2019). Construção Magazine. Construção e Proteção Sísmica: Avaliação Sísmica do 

Património Cultural Construído: Uma abordagem Interdisciplinar, (pp. 26-31). 

Bondarabadi, H. A. (2018). Analytical and empirical seismic fragility analysis of irregular URM buildings 

with box behavior. PhD Thesis in Civil Engineering, Universidade do Minho. 

Brignola, A., Pampanin, S. e Podestà S. (2012). Experimental Evaluation of the In-Plane Stiffness of 

Timber Diaphragms. Earthquake Spectra, Vol. 28, No 4, (pp. 1687-1709). 

http://dx.doi.org/10.1193/1.4000088  

Brincker, R., Ventura, C. e Andersen, P. (2001). Damping Estimation by Frequency Domain 

Decomposition. Proceddings of the 19th International Modal Analysis Conference - IMAC XIX Kissimee, 

USA. 

Cattari, S., e Lagomarsino, S. (2006). Non Linear analysis of mixed masonry and reinforced concrete 

buildings. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, (p. 927). Geneva, 

Switzerland.  

Cattari, S., Degli Abbati, S., Ferretti, D., Lagomarsino, S., Ottonelli, D., e Tralli, A. (2012). The seismic 

behaviour of ancient masonry buildings after the earthquake in Emilia (Italy) on May 20th and 29th, 

2012, Ingegneria Sismica, Vol. 23, No 2-3, (pp. 87-111). 

Cattari, S., e Lagomarsino, S. (2013). Seismic assessment of mixed masonry-reinforced concrete 

buildings by non-linear static analyses. Earthquakes and Structures, Vol. 4, No 3. 

CEN. (2009a). NP EN 1991-1-1: Eurocódigo 1 – Ações em estruturas. Parte 1-1: Ações Gerais – Pesos 

volúmicos, pesos próprios, sobrecargas em edifícios. Bruxelas: Instituto Português da Qualidade. 

European Committee for Standardization. 

CEN. (2009b). NP EN 1990: Eurocódigo 0 – Bases para o projecto de estruturas. Bruxelas: Instituto 

Português da Qualidade. European Committee for Standardization.  

CEN. (2010). NP EN 1998-1: Eurocódigo 8 – Projeto de Estruturas para resistência aos sismos. Parte 

1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios. Bruxelas: Instituto Português da Qualidade. 

European Committee for Standardization. 

CEN. (2017). NP EN 1998-3: Eurocódigo 8 – Projecto de estruturas para resistência ao sismo. Parte 3: 

Avaliação e Reabilitação de edifícios. Bruxelas: Instituto Português da Qualidade. European Committee 

for Standardization.  

CSI (2015) – Computers and Structures Inc., SAP2000, versão 18.1.1. 



82 
 

Farinha, J. S., e Reis, A. C. (1993). Tabelas Técnicas. Setúbal: Edição P.O.B. 

Ferreira, M. L. (2019). Obtido de Observador: https://observador.pt/especiais/um-passeio-pelos-

corredores-ocultos-do-palacio-nacional-de-

sintra/?fbclid=IwAR0zNSsZavqM_iaiR7YDx8Moiab070nZk7wMSBT9gaQuPcrPyjiriKo8g90, acedido a 

25 Agosto de 2019. 

Fonseca, B. S., Pinto, A. P., e Silva, D. V. (2019). Provenance and characterization of stones used in 

the rubble stone masonry of the National Palace of Sintra (Portugal). Journal of Archaelogical Science: 

Reports. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101984 

Freire, A. B. (1921). Brasões da Sala de Sintra. Coimbra: Imprensa da Universidade. 

Galasco, A., Penna, A., e Lagomarsino, S. (2006). On the use of pushover analysis for existing masonry 

buildings. ResearchGate . 

Galasco, A., Penna, A., e Lagomarsino, S. e Penna, A. (2006). On the use of the pushover analysis for 

existing masonry buildings. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. 

Genebra, Suíça. 

Giongo I., Wilson A., Dizhur, D. Y., Derakhshan, H., Tomasi, R., Griffith, M.C., Quenneville, P., 

& Ingham, J. (2014). Detailed Seismic Assessment and Improvement Procedure for Vintage Flexible 

Timber Diaphragms. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, Vol. 47 No. 2, 

(pp. 97-118). http://hdl.handle.net/2292/22781 

Godinho, M., Machete, R., Ponte, M., Falcão, A.P., Gonçalves, A., Bento, R. 2019: “BIM as a resource 

in heritage management: An application for the National Palace of Sintra, Portugal”, Cultural Heritage, 

(artigo em revisão). 

ICOMOS (2003). ICOMOS Charter - Principles for the analysis, conservation and structural restoration 

of architectural heritage. ICOMOS 14th General Assembly . Victoria Falls, Zimbabwe 

ICOMOS. (2019). Obtido de ICOMOS: http://www.icomos.pt/, acedido a 13 de Outubro de 2019. 

Kinemetrics Inc. (2012) Rock Digitizer - User Manual. Rock Series Documento Nº 300715, Revisão H, 

Kinemetrics Inc.. 

Kuusisto, E. (2017). Shells vs Solids - Finite Element Analysis Quick Review. Obtido de Linkedin: 

https://www.linkedin.com/pulse/shells-vs-solids-finite-element-analysis-quick-review-kuusisto-p-e- 

Lagomarsino, S., Galasco, A., Penna, A. e Cattari, S. (2008). TREMURI User Guide. Universidade de 

Génova, Itália. 

Lagomarsino, S., Penna, A., Galasco, A., e Cattari, S. (2013). TREMURI program: An equivalent frame 

model for the nonlinear seismic analysis of masonry buildings. Engineering Structures, Vol. 56, 

(pp.1787-1799). http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2013.08.00 

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101984
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Giongo,%20I
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Wilson,%20A
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Dizhur,%20Dmytro
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Derakhshan,%20H
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Tomasi,%20R
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Griffith,%20MC
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Quenneville,%20Pierre
https://researchspace.auckland.ac.nz/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Ingham,%20Jason
http://hdl.handle.net/2292/22781
http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2013.08.00


83 
 

Lagomarsino, S., e Cattari, S. (2014). PERPETUATE guidelines for seismic performance-based 

assessment of cultural heritage masonry structures. Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 13, No 1, 

(pp. 13-47). 

LNEC. (1997). Pinho Bravo para Estruturas (Ficha do LNEC M2). Em: Madeira para Construção 

Lopes, M., Delgado, R., Fonseca, J., Oliveira, C. S., Azevedo, J., Bento, R., Proença, J., Guerreiro, L., 

Appleton, J., Oliveira, M., Costa, A., Carvalho, E., Leite, A., Fragoso, M., Miranda, V. e Casanova, A. 

(2008). Sismos e Edifícios. Lisboa: Edições Orion. 

Marques, A., Candeias, P., e Costa, A. C. (2004). Caracterização do Comportamento Dinâmico de 

Edifícios através de Análise Modal Experimental. 5as Jornadas Portuguesas de Engenharia de 

Estruturas. 

Milosevic, J., Simões, A., e Bento, R. (2015). Projeto Epi-Cidade. Caracterização Dinâmica 

Experimental - Edifício na Praceta Afonso Paiva nº13, Setúbal. Lisboa: CERIS, ICIST. 

MIT. (2009). Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009. Istruzioni per l’Applicazione Nuove Norme Tecniche 

Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. (em Italiano) 

NCREP_1005P0218. (2018). Capela do Palácio Nacional, Sintra. Relatório de Inspecção e Diagnóstico 
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Anexo II – Especificações do Equipamento utilizado nos 

Ensaios de Caracterização Dinâmica 
 

▪ Acelerómetro Force Balance EpiSensor ES-T (Figura 0.1): 

 

Tipo: Sensor Triaxial 

Fabricante: Kinemetrics Inc. 

Gama Dinâmica: 155 dB+ 

Resposta Dinâmica: DC a 200 Hz 

Output: Diferencial ±20V 

Amplitude: entre ±1/4g e ±4g 

Sensibilidade: 80 V/g 

Linearidade: < 1000 𝜇g/g2 

Histerese: < 0,1% da amplitude 

Sensibilidade Cruzada: < 1% (incluindo desalinhamentos) 

Dimensão: 13,3 cm de diâmetro por 6,2 cm de altura 

Peso: 1,82 Kg 

 

 

Figura 0.1 - Sensor Triaxial 

 

▪ Acelerómetro Force Balance EpiSensor ES-U2 (Figura 0.2): 

 

Tipo: Sensor Uniaxial 

Fabricante: Kinemetrics Inc. 

Gama Dinâmica: 140 dB+ 

Resposta Dinâmica: DC a 200 Hz 

Output: Diferencial ±20V 

Amplitude: entre ±1/4g e ±4g 

Sensibilidade: 80 V/g 

Linearidade: < 1000 𝜇g/g2 
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Histerese: < 0,1% da amplitude 

Sensibilidade Cruzada: < 1% (incluindo desalinhamentos) 

Dimensão: 0,55 cm × 0,65 cm × 0,97 cm 

Peso: 0,35 Kg 

 

Figura 0.2 - Sensor Uniaxial 

 

▪ Digitalizador Granite com 36 canais (Figura 0.3): 

 

Fabricante: Kinemetrics Inc. 

Resolução da Placa ADC: 24 bit com DSP para cada 4 canais 

Filtro Anti-Alias: Filtro FIR Casual/Acasual de dupla precisão; atenuação >140dB para 

frequência de Nyquist 

Resposta Dinâmica: 200 sps ~ 127 dB (RMS noise to RMS clip) 

Resposta Dinâmica: DC a 80 Hz @ 200 sps 

Taxa de Aquisição: 200 sps 

Memória: Flash 

Relógio GPS com precisão <1 µs 

Temperatura de Funcionamento: -20ºC a +70ºC 

 

 

Figura 0.3 - Digitalizador Granite com 36 canais 
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Anexo III – Planeamento dos diferentes setups 
 

▪ Dia 19 de Março de 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dia 20 de Março de 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SETUP 1:  Início Ensaio 17:16h / 17:26h / Último Ensaio 17:36h       

Posição 
Direção 
(X/Y/Z) 

Sinal (+/-) Sensor Cabo 
Canal 

Granite 

Pavimento X + U4425 B1 16 (4) 

Pavimento Y + U4426 B2 20 (5) 

Pavimento X + U4428 A1 24 (6) 

Pavimento Y + U4429 A2 28 (7) 

Cobertura 
(sensor triaxial) 

Z + T5873Z TB1 1 – 3 (1) 

Y + T5871Y TB1 1 – 3 (2) 

X + T5872X TB1 1 – 3 (3) 

SETUP 2:  Início Ensaio 17:56h / 18:06h / Último Ensaio 18:16h       

Posição 
Direção 
(X/Y/Z) 

Sinal (+/-) Sensor Cabo 
Canal 

Granite 

Pavimento X + U4425 B1 16 (4) 

Pavimento Y + U4426 B2 20 (5)  

Pavimento X + U4428 A1 24 (6) 

Pavimento Y + U4429 A2 28 (7) 

Cobertura 
(sensor triaxial) 

Z + T5873Z TB1 1 – 3 (1) 

Y + T5871Y TB1 1 – 3 (2) 

X + T5872X TB1 1 – 3 (3) 

SETUP 3:  Início Ensaio 9:49h / 9:59h / Último Ensaio 10:09h 

Posição 
Direção 
(X/Y/Z) 

Sinal (+/-) Sensor Cabo 
Canal 

Granite 

Cobertura X + U4425 B1 16 (4) 

Cobertura Y + U4426 B2 20 (5) 

Cobertura X + U4428 A1 24 (6) 

Cobertura X + U4429 A2 28 (7) 

Cobertura Y + U4430 A3 32 (8) 

Cobertura 
(sensor triaxial) 

Z + T5873Z TB1 1 – 3 (1) 

Y + T5871X TB1 1 – 3 (2) 

X + T5872Y TB1 1 – 3 (3) 

SETUP 4:  Início Ensaio 11:19h / 11:29h / Último Ensaio 11:39h  

Posição 
Direção 
(X/Y/Z) 

Sinal (+/-) Sensor Cabo 
Canal 

Granite 

Cobertura Y + U4425 B1 16 (4) 

Cobertura Y + U4426 B2 20 (5) 

Cobertura X + U4428 A1 24 (6) 

Cobertura Y + U4429 A2 28 (7) 

Cobertura X + U4430 A3 32 (8) 

Cobertura 
(sensor triaxial) 

Z + T5873Z TB1 1 – 3 (1) 

Y + T5871X TB1 1 – 3 (2) 

X + T5872Y TB1 1 – 3 (3) 



14 
 

  



15 
 

Anexo IV – Quadros para definição da Ação Sísmica 
 

▪ Tabela para a definição da aceleração máxima de referência, quadro NA.I (CEN, 2010): 

 

 
 

▪ Quadro NA–3.2 do (CEN, 2010): 

 

▪ Quadro NA–3.3 do (CEN, 2010): 

 
 

▪ Tabela para a identificação da classe de importância do edifício, quadro 4.3 (CEN, 2010): 

 

▪ Tabela para a determinação do coeficiente de importância, quadro NA.II (CEN, 2010): 
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Anexo V – Tabela para Solução de Reforço (MIT, 2009) 
 

 

 

 


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


