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Resumo 

O Edifício Bonet, corpo do Palácio Nacional de Sintra, foi construído durante o reinado de D. Dinis, no 

século XIV. O Palácio apresenta uma presença especial na paisagem cultural da vila de Sintra, 

classificada de Património da Humanidade pela UNESCO desde 1995. 

Este estudo pretende caracterizar e avaliar o comportamento estrutural sísmico do edifício Bonet do 

Palácio. Identificam-se eventuais anomalias estruturais, fatores de vulnerabilidade e, 

consequentemente, as zonas a ser reforçadas.  

Esta estrutura, constituída por alvenaria de pedra ordinária, foi modelada no programa Abaqus, software 

que recorre ao Método de Elementos Finitos para o cálculo e obtenção dos resultados numéricos e 

gráficos.  

Neste trabalho encontra-se descrito o processo de modelação geométrica e caraterização de 

propriedades dos materiais, tendo como partida estudos e ensaios experimentais previamente 

realizados no Palácio da Vila. 

O modelo numérico foi desenvolvido e calibrado tendo em conta os resultados obtidos na campanha 

experimental desenvolvida. Para a caraterização geométrica foi muito importante o levantamento 

geométrico com laser scanner e para a calibração do modelo os resultados da caraterização dinâmica 

obtidos com os testes de vibração ambiental. Para a avaliação do desempenho sísmico e para a 

verificação da segurança da estrutura realizaram-se análises estáticas não lineares. 

Os resultados determinados são detalhadamente comparados com os do programa 3Muri, também 

calibrado e modelado de acordo com os resultados experimentais obtidos. Com esta comparação foi 

possível identificar as principais vantagens e desvantagens dos dois programas (3Muri e Abaqus) para 

a avaliação sísmica de edifícios de alvenaria. 

 

 

Palavras chave 

Edifício Bonet, Palácio Nacional de Sintra, Verificação da Segurança, Avaliação Sísmica, Padrão de 

Danos, Método de Elementos Finitos, Análise Modal, Análise Estática Não Linear 
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Abstract  

Bonet Building, part of the National Palace of Sintra, was built during the reign of King D. Dinis, in the 

XIV century. The Palace has a special presence in the cultural landscape of the Sintra village, listed, 

since 1995, as World Heritage by UNESCO. 

This study aims to characterize and evaluate the seismic behaviour of Bonet building, identify eventual 

structural anomalies, vulnerability factors and, consequently, zones to be structural retrofit. 

This structure, made with ordinary masonry, was modelled and seismic assessed in Abaqus, a 

nonlinear finite element analysis (FEA) software. 

In this work, it is described the geometrical modelling process and the material’s properties 

characterization, taking in account the previous experimental tests and numerical studies performed in 

Sintra’s Village Palace.    

The numerical model was developed in Abaqus program and calibrated, considering the results 

obtained in the experimental campaign developed. For the geometrical characterization, the use of 

Laser Scanner was very important and for the calibration of the model, it was used the dynamic results 

reached with the Ambient Vibration Tests. To evaluate the seismic performance and to verify the 

safety, nonlinear static analyses were done. 

Results are compared in detail with the ones obtain with 3Muri program, also calibrated and modelled 

with the experimental tests. With this comparison, the main advantages and limitations of using the 

3Muri and the Abaqus, for the seismic assessment of masonry structures, were listed. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

A presente dissertação está inserida no projeto de investigação de Avaliação Sísmica realizado ao 

Palácio Nacional de Sintra, promovido pela Parques Sintra-Monte da Lua, S.A. (PSML) e coordenado 

pelo Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.  

A PSML é uma empresa pública, fundada em 2000, por consequência da classificação da “Paisagem 

Cultural” de Sintra, a primeira na Europa, como Património Mundial da Humanidade, em 1995, pela 

UNESCO. Tem como missão gerir os importantes valores naturais e culturais do Parque e o Palácio da 

Pena, os Jardins e o Palácio de Monserrate, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos, o Jardim 

e o Chalet da Condessa d’Edla, os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz e a Escola Portuguesa de 

Arte Equestre sediada nos Jardins históricos de Queluz (Parques de Sintra - Monte da Lua, 2019). 

A história do Palácio de Sintra tem origem na dominação árabe da Península Ibérica, destinado ao 

descanso e ao gozo da natureza, no sopé do mesmo monte onde se localiza o Castelo dos Mouros, 

com funções militares estritas. O também conhecido por Palácio da Vila é constituído por um 

aglomerado de edifícios de muito diferentes volumes e estilos, acrescentados ao longo do tempo como 

se entende na Figura 1, mas que resultam numa unidade bela e harmoniosa (Figura 2), constituindo 

um dos monumentos mais emblemáticos de Portugal. 
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Figura 1: Planta do Palácio da Vila, com referência histórica de construção 
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Figura 2: Vistas do Palácio Nacional de Sinta. (Silva, 2002), à esquerda. Imagem capturada por drone, pela equipa 
de investigação do IST, à direita 

As chaminés do Palácio são a imagem icónica do Palácio, sendo uma das principais caraterísticas da 

paisagem do mesmo (Ponte e Bento, 2019), como se observa na Figura 2. 

O estudo em causa pretende analisar o Edifício Bonet, estrutura originária do atualmente conhecido por 

Palácio Nacional de Sintra, construída sob fundações de um antigo palácio Árabe. A mando de D. Dinis, 

cujo longo reinado se deu entre 1261 e 1326, foi ampliado o Edifício Bonet e construído de raiz o 

adjacente edifício da Capela palatina (Figura 3).  

 

Figura 3: Capela e Edifício Bonet, construídos a mando de D. Dinis, identificados na vista geral do Palácio Nacional 
de Sintra. (Imagem capturada por drone, pela equipa de investigação do IST) 

No entanto, poucos são os elementos arquitetónicos (Gil, 1998) que permitem confirmar esta 

intervenção, uma vez que o rei D. João I, em 1425, é o responsável por uma profunda alteração e 

acrescento do Palácio da Vila. É nesta fase construtiva que o palácio ganha a sua forma conhecida, 

nomeadamente as monumentais e opulentas chaminés. 

D. Manuel I dedicou-se entre 1497 e 1510 à beneficiação e embelezamento do edifício já existente 

reformulando alguns vãos de portas e janelas, dotando-os de decoração próprias do esplendor artístico 

do tardo-gótico. 

N 
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A partir do reinado de D. Manuel, o Palácio de Sintra deixa de ser utilizado com tanta frequência. No 

entanto, a história é marcada pela prisão do rei destronado D. Afonso VI que viveu em desterro os 

últimos 9 anos da sua vida (1674-83), no Edifício Bonet. 

Sintra faz parte das duas grandes áreas de território de Portugal Continental de elevado risco sísmico, 

estando incluída na grande Lisboa, a par com o Algarve. O terramoto de Lisboa de 1755, de magnitude 

estimada entre 8,5 a 9 e de epicentro de 300 km a 400 km a Sudoeste de Lisboa, é o sismo conhecido 

com mais impacto na Europa e Norte de África (Franco e Shen-Tu, 2009). Foi sentido com grande 

intensidade em Sintra e julga-se ser o responsável pelo abate de uma grande torre e pela degradação 

do Palácio.  

É de elevada importância a avaliação do desempenho sísmico de estruturas existentes, especialmente 

daquelas com valor cultural e patrimonial. De facto, os edifícios de alvenaria não estão preparados para 

responder a este tipo de ações pelo que se reforça a importância do presente trabalho. 

1.2. Objetivos 

O objetivo central da presente dissertação é a avaliação da segurança sísmica do edifício Bonet do 

Palácio Nacional de Sintra, incluindo a identificação de anomalias estruturais, fatores de vulnerabilidade 

e, consequentemente, as eventuais zonas a ser reforçadas. Para isso recorre-se à modelação não 

linear da estrutura e desenvolvem-se análises estáticas não lineares. Estas análises permitem a 

avaliação sísmica, e consequente análise dos danos e verificação de segurança. 

A modelação do Edifício Bonet no programa Abaqus (Simulia, 2014a), realizada a partir da análise da 

geometria obtida por laser scanner, culmina na calibração do modelo numérico através de Análises 

Dinâmicas Lineares com os resultados obtidos com os ensaios de vibração ambiental. Estes ensaios 

permitiram obter, previamente ao início deste trabalho e com recurso ao programa ARTeMIS (Structural 

Vibration Solutions (SVIBS), 2015), as frequências e os modos de vibração principais do edifício. 

De realçar a importância dedicada à aprendizagem do software Abaqus, programa de análises 

numéricas de Elementos Finitos, e a aplicação do mesmo a estruturas inteiras de alvenaria que 

apresentam alguma complexidade. Esta aprendizagem foi efetuada através de parceria realizada com 

o Politécnico de Milão, presencialmente durante o mês de Março de 2019 e com posterior 

acompanhamento via tecnológica. 

Todos os resultados obtidos no Abaqus foram simultaneamente comparados com o modelo realizado 

no 3Muri (S.T.A. DATA., 2018), também calibrado, e resultam num importante objetivo da dissertação. 

De facto, com este estudo, pretendia-se dar indicações sobre a utilização do software Abaqus na 

avaliação sísmica de estruturas complexas de alvenaria, tendo em conta o seu comportamento não 

linear. 
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1.3. Estruturação do trabalho 

A primeira parte do presente trabalho consiste na apresentação e introdução ao programa Abaqus, 

explicando o seu modo de funcionamento e a abordagem de utilização do mesmo quando aplicado a 

estrutural de alvenaria. 

Posteriormente, no capítulo 3, aborda-se o caso em estudo, o Edifício Bonet, sintetizando as principais 

caraterísticas do mesmo e também reunindo os resultados principais dos ensaios e análises já 

realizados ao edifício. 

No capítulo 4 é descrito o modelo numérico desenvolvido no Abaqus, detalhando as diversas opções 

tomadas e descrevendo as propriedades lineares dos materiais. A modelação da estrutura culmina com 

a calibração da mesma, quer com os ensaios experimentais previamente realizados, quer com o 

modelo 3Muri, anteriormente desenvolvido e calibrado.  

As análises estáticas não lineares e posteriores análises de danos e verificação de segurança são 

descritas no capítulo 5, sendo realizadas inúmeras comparações com os resultados obtidos com o 

3Muri. Este capítulo inicia-se com a descrição das relações constitutivas da alvenaria adotadas no 

Abaqus para realizar as análises não lineares.  

O trabalho termina com conclusões e propostas de trabalho futuro de forma a aperfeiçoar as análises 

efetuadas, a ser possível corrigir as deficiências estruturais detetadas e também a comparar os dois 

programas de análise, o Abaqus e o 3Muri. 
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2. Introdução ao Abaqus 

Abaqus (Simulia, 2014a) é um complexo software de análise que recorre à teoria de Elementos Finitos, 

atualmente comercializado pela Simulia, desenvolvido desde 1978. 

As suas aplicações no ramo da engenharia são muito vastas. É um programa muito utilizado pela 

Engenharia Civil uma vez que permite a simulação dos materiais de interesse da área, assim como o 

seu comportamento, quer das interações entre materiais quer dentro do próprio elemento.  

Têm sido realizados inúmeros estudos a elementos estruturais, compreendendo vigas metálicas, 

painéis de alvenaria com capacidade para avaliar a interação da argamassa, comportamento de 

elementos de betão armados, entre muitas outras inúmeras aplicações.  

O Abaqus é também muito utilizado para investigações de Mecânica de Fluidos, nomeadamente pela 

Engenharia Biomédica – por exemplo, representação do comportamento dos tecidos e sangue num 

membro do corpo humano e pela Engenharia Mecânica – p.e. análise de funcionamento de um motor.  

No Politécnico de Milão, o departamento de Arquitetura, Património Construído e Engenharia da 

Construção, constituído por uma equipa de arquitetos e engenheiros civis estudantes de doutoramento, 

liderada pelo Professor Gabriele Milani (co-orientador deste trabalho), utiliza o software Abaqus para a 

avaliação estrutural de edifícios históricos de alvenaria de elevada complexidade.  

Em Portugal, o Abaqus não costuma ser utilizado para avaliações estruturais complexas de estruturas 

de alvenaria. Assim, a presente dissertação tem início com a aprendizagem do programa em questão, 

de forma presencial durante o mês de Março de 2019 em Milão, integrando a equipa do Professor 

Gabriele Milani.     

2.1. Funcionamento do Abaqus 

Neste capítulo pretende-se introduzir o modo de utilização da interface do Abaqus. Uma vez que o 

programa utilizado é de elevada complexidade, a descrição será realizada do ponto de vista da análise 

da qual a presente dissertação é objetivo, isto é, estruturas de alvenaria. 

O Abaqus/CAE providencia uma interface simples e consistente para criar, submeter, monitorizar e 

avaliar resultados de simulações (Simulia, 2014b).  

O programa está dividido em módulos, sendo que cada um define um aspeto lógico do processo de 

modelação. Ao evoluir de forma consecutiva entre módulos o modelo vai sendo construído e o 

Abaqus/CAE gera um ficheiro input que, quando submetido, corre no Abaqus/Standard ou 

Abaqus/Explicit, responsáveis por realizar a análise. Quando terminada, enviam a informação para o 

Abaqus/CAE para permitir ao utilizador a monitorização do progresso da análise e gerar o ficheiro de 

dados (o output database). Por último, o Abaqus/CAE possui um módulo para leitura dos dados e dos 

resultados das análises, também acessível exteriormente e separadamente como Abaqus/Viewer. Este 

providencia uma interface gráfica dos resultados e do modelo de elementos finitos.  
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Este processo desenvolvido na criação de um modelo no Abaqus gera vários ficheiros ao longo da sua 

evolução, podendo ser acedidos de forma separada.  

Na presente dissertação, sempre que se refere o programa Abaqus, está a ser referido o ficheiro 

Abaqus/CAE uma vez que é aquele que proporciona a interface utilizada em todas as fases do projeto, 

incluindo o acesso aos dados necessários após análises. 

O Abaqus tem uma plataforma virtual onde se encontram os livros explicativos detalhados do software. 

Para a presente dissertação foram essencialmente utilizados o Abaqus/CAE User’s Guide, Abaqus 

Analysis User’s Manual, Abaqus Theory Manual e Abaqus Keywords Reference Manual. 

A Figura 4 é a base do Abaqus que se pretende explicar brevemente no presente capítulo.  

 

 

Figura 4: Interface base do ABAQUS/CAE. 

 

A primeira barra do ficheiro da interface é o Menu. O menu fornece acesso a todas as funcionalidades 

do programa e depende do módulo que está a ser trabalhado. É também nesta zona que se encontra 

a ferramenta de ajuda, que permite aceder à documentação descritiva do parâmetro que se pretende 

compreender.  
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No nível seguinte, apresenta-se a barra de ferramentas, cuja principal função é a manipulação da 

visualização do modelo 3D. Permite rodar, mover, realizar cortes na estrutura para observação, 

visualizar apenas certos materiais, entre outros. É também nesta barra que se encontra a ferramenta 

Querry que permite obter informação relativa à geometria ou elementos do modelo. Esta barra é de 

extrema importância e a sua fluida utilização permite uma compreensão mais eficaz do modelo. 

A barra de contextualização permite identificar e aceder ao modelo (o Abaqus possibilita a existência 

de vários modelos no mesmo ficheiro), à parte (o modelo é constituído por partes, conforme será 

explicado posteriormente) e ao módulo que se deseja trabalhar. Ao carregar em cada opção desta 

barra, a lista de todos os itens aparece, sendo assim, de fácil acesso. 

A interface possui um esquema de todo o modelo, possibilitando uma visão gráfica geral do modelo e 

dos objetos que contém. Este esquema em árvore permite também uma fluída passagem entre módulos 

e objetos, como se compreende através da Figura 4. Do mesmo modo, o Abaqus possui o mesmo tipo 

de esquema para os resultados das análises.  

As possibilidades de utilização do Abaqus multiplicam-se devido ao vasto número de hipóteses de 

análises, conforme pode ser entendido no capítulo seguinte. A generalização de meios de cálculo 

automático potentes tem possibilitado o recurso cada vez mais frequente ao Método dos Elementos 

Finitos 

2.1.1. Módulos 

A construção do modelo numérico é um processo acompanhado pelos módulos do programa. Os 

módulos podem ser selecionados na barra de contexto ou no esquema em árvore. Os módulos são 

unidades funcionais que reúnem as ferramentas necessárias para criar a completa modelação que essa 

seção fornece. A ordem dos módulos corresponde a uma sequência lógica que o utilizador segue de 

forma a criar o modelo, apesar do Abaqus/CAE permitir a qualquer momento a movimentação livre 

entre estes. 

• Part: o primeiro módulo permite criar partes individuais (uma ou várias, conforme o desejado 

pelo utilizador) do modelo, através do desenho das mesmas no próprio programa ou da 

importação da geometria de um programa tridimensional. Neste módulo, as partes podem ser 

modificadas e corrigidas com um inúmero de possibilidades de manipulação, sendo criadas 

nos seus próprios sistemas de eixos. É no presente módulo que se define o tipo de elemento 

da parte, que pode ser construída através de solid feature, shell feature, wire feature e cut 

feature. 

 

• Property: neste módulo, o utilizador tem a possibilidade de criar e definir os materiais que 

necessita, dividir cada parte em seções e atribuir-lhes o material correspondente. É neste 

módulo, na seção de criação de propriedades, que se selecionam as leis constitutivas dos 

materiais. No Abaqus Theory Manual (2014), podem ser estudadas as leis para uma adequada 

correspondência ao material pretendido. A biblioteca de materiais do Abaqus é muito vasta, 
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estando dividida em capítulos com leis materiais para materiais mecânicos, térmicos, elétricos, 

magnéticos, entre outros. Neste módulo fica totalmente definido o comportamento dos 

materiais, desde as suas propriedades gerais ao comportamento em regime elástico e plástico, 

bem como as suas direções de funcionamento. 

 

• Assembly: este módulo permite unir e posicionar as partes de modo a que o modelo funcione 

como um só, num sistema de eixos global. As partes são alinhadas através de imposições 

geométricas entre as faces e os vértices dos elementos.  

 

• Step: neste módulo é definida a sequência de fases da análise, proporcionando assim a 

conveniente alteração entre cargas atuantes e outras mudanças que possam ser necessárias 

no decorrer da análise. Existe sempre um step criado automaticamente, denominado de initial, 

que apenas transmite ao programa informação de que a análise terá início. Ao criar cada step 

escolhe-se qual o tipo de procedimento: General non-linear analyses, que determina que o final 

de cada fase da análise é a condição inicial da fase seguinte, ou Linear Perturbation, que 

providencia sempre uma resposta linear da estrutura. Para as análises não lineares, a opção 

NIgeom, que determina se o programa tem em conta a não-linearidade geométrica, deve ser 

ativada. É neste módulo que são associadas as variáveis cujos resultados se desejam 

visualizar e obter para cada fase, para que zona e com que frequência. O Abaqus propõe por 

defeito variáveis de resultado para cada tipo de análise, para todos os nós dos elementos finitos 

do modelo. A apresentação dos resultados é definida, podendo ser alterada das propostas do 

programa, por duas opções: Field Output e History Output. A primeira é destinada a resultados 

que se encontram espacialmente distribuídos no modelo e cuja visualização (no respetivo 

módulo) pode ser representada por deformadas, escala de cores e simbologia gráfica. A 

segunda opção, geralmente destinada a pontos específicos do modelo, permite a criação de 

gráfico de resultados ao longo do tempo, obtendo-se os resultados numéricos exatos para cada 

nó. 

 

• Interaction: permite definir o comportamento mecânico ou térmico entre elementos e/ou com 

o exterior. A lista das suas aplicações encontra-se no Abaqus/CAE User’s Guide (2014). As 

suas funcionalidades não serão utilizadas neste projeto por não serem necessárias. 

 

• Load: aqui são especificadas as cargas aplicadas em cada fase da análise e as condições de 

fronteira do modelo, estando por isso associadas a um (ou vários) step. Neste módulo são 

criadas as cargas sendo o primeiro passo associá-las ao step em que esta deve ter início. Se 

nenhum comando for realizado em contrário, esta carga será propagada até ao final da análise. 

É escolhida a categoria à qual a carga pertence (por exemplo: mecânica, elétrico/magnético, 

térmico, acústico, fluido) e o seu tipo (dentro da categoria mecânica – utilizada para alvenaria 

- pode ser: força concentrada, momento aplicado, pressão, proporcional à massa, entre outras). 

Do mesmo modo, as condições de fronteira estão também associadas a categorias (mecânica, 
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fluido, elétrica/magnética) e a tipo (dentro da categoria mecânica podem ser impostas 

condições de impedimento ou imposição de deslocamentos e/ou rotações, velocidade, entre 

outras menos comuns). 

 

• Mesh: neste módulo é criada a malha de elementos finitos. Esta pode ser gerada 

uniformemente para todo o modelo ou, quando vantajoso, ser adaptada (maior refinamento ou 

outro tipo de elementos finitos) em algumas zonas. Este procedimento será explorado no 

Capítulo 4.  

 

• Optimization: permite criar e configurar uma tarefa otimizada em parte do modelo. Este módulo 

não foi utilizado neste projeto. 

 

• Job: após o modelo estar totalmente definido, serve este módulo para proceder à análise. 

Permite criar o ficheiro que será analisado quando submetido e monitorizar o seu progresso. É 

possível ter várias análises de diversos modelos a decorrer simultaneamente. 

 

• Visualization: este módulo permite observar os resultados da análise graficamente através do 

modelo de elementos finitos, pedidos em Field Output, assim como trabalhar os dados 

resultantes através da sua evolução numérica ao longo do tempo, como requisitado em History 

Output. Para a primeira opção, o módulo oferece ferramentas que permitem manipular a 

visualização dos resultados através de deformadas, contornos de cores e simbologia. Para a 

segunda, o módulo possibilita a criação de gráficos com as variáveis pretendidas fornecendo 

também ferramentas matemáticas para os cálculos necessários. Neste módulo é também 

possível exportar os valores numéricos para o Excel. 

2.2. Aplicação a Estruturas de Alvenaria 

O Abaqus permite a reprodução de uma elevada quantidade de modelos numéricos devido à sua vasta 

biblioteca de modelos materiais. O Abaqus possui modelos de leis constitutivas dos materiais, que 

podem ser estudados em ABAQUS/CAE User’s Guide (2014), e tem capacidade matemática para 

utilizar os necessários, consoante os materiais a utilizar e comportamentos que se desejam reproduzir. 

Serão aqui abordados os modelos utilizados para estruturas de alvenaria, como é o caso do Edifício 

Bonet, do Palácio Nacional de Sintra. 

Primeiramente, para todos os materiais é necessário a definição da densidade do material, e nesse 

momento optar por uma distribuição que pode ser considerada uniforme e não dependente da 

temperatura. 

Em seguida, é necessário caraterizar as propriedades elásticas dos materiais. O modelo elástico 

utilizado para todos os materiais do modelo é o elástico linear, no qual é possível escolher o tipo de 

material, que no caso é isotrópico.  
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Para a caraterização das propriedades dos materiais é necessário definir o módulo de elasticidade, E, 

e o coeficiente de Poisson, ʋ. Neste modelo, é possível definir dependência do comportamento do 

material com a temperatura, não ativado para o caso.  

De seguida, explica-se o modelo utilizado para definição das propriedades não lineares da alvenaria. 

O Concrete Damage Plasticity Model (CDPM) é um modelo destinado a definir as propriedades 

plásticas do betão ou de materiais quase-frágeis, desenvolvido por (Lee & Fenves, 1998).  

Este modelo utiliza os conceitos de material isotrópico elástico danificado em conjunto com a tensão 

plástica à compressão e tração do material isotrópico, para representar o comportamento não elástico 

da alvenaria, como explorado em ABAQUS Theory Manual (Simulia, 2014c), sendo por isso 

aconselhado a sua utilização para materiais de alvenaria, apesar de ter sido desenvolvido para betão. 

Para que este modelo possa ser utilizado, é necessário que o comportamento elástico do material seja 

linear e isotrópico, hipótese esta que é verificada pelo modelo utilizado.  

O modelo plástico assume que os dois principais mecanismos de rotura são por corte e por 

esmagamento. A evolução da superfície de cedência é controlada pela extensão de tração e 

compressão, considerando os diferentes tipos de comportamento, relacionados com os mecanismos 

de rotura sob carregamento, conforme explicado no ABAQUS Theory Manual (2014c).  

Assim, o CDPM sugere as leis constitutivas do material, para a tração e compressão, respetivamente, 

conforme apresentado na Figura 5.  

           

Figura 5: Relações Constitutivas do CDPM para (a) tração e (b) compressão 

São definidas variáveis de dano, para a compressão e para a tração de cada material, responsáveis 

pela perda de rigidez e resistência do material, que ocorre aquando da entrada no regime plástico, 

aumentando progressivamente com o decaimento de tensão. Esta variável é um valor escalar: na 

entrada do regime plástico, a variável de dano tem valor nulo. Esta vai aumentando linearmente 

segundo o decaimento atrás explicado, tendo o seu valor máximo na menor tensão atingida pelo 

material.  

As variáveis de dano são fundamentais para que o comportamento do material matemático represente 

o comportamento real uma vez que a alvenaria danificada apresenta significativas reduções de rigidez, 

que têm de ser consideradas nas análises.  
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As leis constitutivas do material, Figura 5, têm uma resposta elástica linear até que se atinge a tensão 

de cedência definida para o caso da compressão e da tração. O regime plástico tem então início, 

quando se atinge a tensão de cedência, sendo necessário definir a degradação de tensão em função 

da evolução da extensão plástica, de tração e compressão, e do decaimento da tensão. De realçar que 

este decaimento é diretamente dependente das variáveis de dano. 

Simplificações destes dados numéricos foram realizadas, de forma a ser possível obtê-los 

manualmente, e estudados e otimizados para cada caso de forma a que sejam sustentáveis a nível 

computacional. 

O modelo constitutivo implica a descrição do potencial plástico do material, definido pelos parâmetros 

de ângulo de dilatação e de excentricidade. São assumidos os valores tipicamente adotados para a 

alvenaria, como explica (Degli et al., 2018): 

• Ângulo de dilatação, 𝛗: geralmente assumido de 10º para alvenaria; 

• Excentricidade, 𝛆:  este parâmetro permite a suavização do domínio da tensão e é usualmente 

assumido de 0,10.  

O modelo de CDPM faz uso do critério de cedência de Drucker-Prager, sendo que a respetiva superfície 

de rotura é especificada por: 

• Rácio entre a tensão última de cedência, em regime de compressão, em estado de tensão 

biaxial e a tensão inicial uniaxial de cedência à compressão, 
𝒇

𝒃𝟎
𝒇

𝒄𝟎
⁄ : tipicamente adotado para 

alvenaria o valor de 1,16 (assim como para o betão); 

• ρ: Constante que representa o rácio da segunda tensão de invariante no meridiano de tração, 

assumido 2/3 para alvenaria; 

• Viscosidade: assumido genericamente de 0,002. 
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3. Caraterização e Investigação do Edifício Bonet 

A presente dissertação está inserida, como já referido, num amplo projeto de investigação ao Palácio 

Nacional de Sintra. Neste âmbito, diversos estudos foram realizados por diferentes equipas de trabalho. 

Reúnem-se neste capítulo os resultados utilizados, previamente recolhidos, para a caraterização do 

Edifício Bonet e os objetivos desta tese. 

3.1. O Edifício Bonet 

O Palácio da Vila ergue-se numa irregular encosta que, particularmente para o lado Nascente (Figura 

6), atinge um enorme desnível. A primeira vocação de castelo ou fortaleza do atual palácio é confirmada 

por muralhas que circundavam a estrutura militar, proporcionada pelas condições naturais de defesa 

(Silva, 2002).  

O Edifício Bonet ganha a sua forma final quando, em 1281, a mando do rei D. Dinis é aumentado e 

restaurado, a par com a construção da Capela.  

A irregularidade altimétrica do solo onde o edifício assenta implica que as fachadas do lado Norte estão 

em contacto com o maciço, o que dá origem a diferenças significativas de alturas elevadas na estrutura. 

A altitude mais elevada do edifício é de 12,25m, na zona Sul do Edifício Bonet, conhecida por pátio das 

estufas. No entanto, a elevação média do edifício é de 9,75m (Querido, 2018).  

 

Figura 6: Palácio Nacional de Sintra, com zonas mais relevantes para o estudo identificadas 

A estrutura do Edifício Bonet encontra-se inserida entre a Capela, a Este; e entre duas dependências, 

o Quarto dos Padres e o corredor que desemboca na emblemática Sala dos Brasões, mandada 

construir por D. João I (1425). 

Edifício Bonet Capela 

Brasões 

Corredor dos 

Padres 

N 
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O Edifício Bonet é caraterizado pela Sala Chinesa, divisão mais a Este, de acesso à tribuna da capela, 

e é a zona mais antiga do palácio, núcleo primeiro do paço muçulmano e a câmara de dormir de D. 

João I. É também neste edifício que se situa o Quarto de D. Afonso IV onde, segundo a história, o rei 

terá permanecido em cativeiro nos últimos anos da sua vida, entre 1643-83 (Silva, 2002). 

O edifício é construído de alvenaria de pedra ordinária, sem travamentos no interior da parede ou pisos, 

mas encontra-se em diferentes estados de degradação. Após a ocorrência de vários sismos de 

diferentes intensidades, foram surgindo fendas por toda a estrutura. Uma vez que o último piso não se 

encontra aberto ao público, os danos foram reparados ao longo do edifício exceto neste piso.  

3.2. Inspeção geométrica com recurso a Laser Scanner 

A inspeção geométrica tem um papel fundamental para a caraterização da estrutura a modelar, uma 

vez que a documentação relativa ao Palácio da Vila complementada com levantamentos manuais não 

tem a precisão necessária para a avaliação estrutural do edifício. É de elevada importância o 

conhecimento das espessuras e alinhamento das paredes estruturais, das dimensões das aberturas e 

dos parapeitos das mesmas, de forma a reproduzir corretamente o comportamento da estrutura. 

Numa primeira fase de análise ao Edifício Bonet, a caraterização geométrica foi realizada de forma 

manual e com recurso a técnicas rudimentares, descritas em Querido (2018), tendo como base as 

plantas fornecidas pelos Parques Sintra Monte-Lua. As inúmeras visitas ao edifício permitiram detetar 

imprecisões nos documentos fornecidos pela PSML (esperadas dada a complexidade e dimensão do 

Palácio) e, assim, foram realizados procedimentos com vista a complementação da geometria da 

estrutura: medições manuais das aberturas de janelas e portas, espessuras de paredes e de 

parapeitos; através da utilização de uma estação total, equipamento topográfico, foi possível caraterizar 

o alinhamento das paredes estruturais.  

Fruto desta avaliação e investigação manual à geometria, foi desenvolvido um modelo completo e 

pormenorizado em BIM (Building Information Modelling), (Querido, 2018). O modelo foi desenvolvido 

utilizando o software REVIT (Autodesk, 2019) cuja principal vantagem recai sobre ser um modelo 3D 

que reúne todas as características do edifício no mesmo ficheiro. Este modelo BIM permite ao modelo 

ser trabalhado por várias especialidades durante a fase de projeto do mesmo, tendo sido 

pormenorizadamente desenvolvido do ponto de vista arquitetónico e estrutural. 

O modelo BIM em Revit, figuras Figura 7 e Figura 8, desenvolvido tendo por base os dados geométricos 

recolhidos manualmente, foi criado do ponto de vista da arquitetura, sendo possível observar os 

detalhes das aberturas, o jogo de cores da fachada e o correto funcionamento estrutural do telhado.  
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Figura 7: Modelo Revit, fachada Sul 

 

Figura 8: Modelo Revit, fachada Norte 

Numa fase posterior, a equipa de arquitetura do projeto realizou a inspeção geométrica do palácio com 

recurso de equipamento de laser scanner. Este material permite obter dados com uma precisão de até 

1*10-6m, constituindo assim uma metodologia adequada para casos de geometria complexa, 

congestionada e de difícil acesso (Laser Scanning, 2018). O equipamento, que se observa na Figura 

9, é constituído por um sensor ativo emissor de feixe de laser que, ao atingir uma superfície, retorna ao 

scanner com as informações tridimensionais de cada ponto encontrado.  

      

Figura 9: Equipamento de Laser Scanner  

  

   Figura 10: Utilização do drone 
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A recolha de dados foi auxiliada por um drone, Figura 10, de forma a ser possível recolher a informação 

total do exterior do palácio. 

A recolha de dados por este procedimento é bastante eficaz e rápida. A recolha de dados foi realizada 

no interior de todas as divisões, assim como no exterior. Posteriormente, a nuvem de pontos da 

estrutura foi tratada e usada no software Revit para o desenvolvimento do modelo BIM. Este programa 

permite a realização de cortes em todas as direções necessárias e consequente recolha exata dos 

dados numéricos da geometria. Nas figuras Figura 11 e Figura 12 é possível observar a nuvem de 

pontos obtida com o equipamento referido, onde se destaca o Edifício Bonet, a partir do levantamento 

geométrico exterior.  

 

Figura 11: Nuvem de Pontos obtida pelo Laser Scanner, fachada Norte 

 

Figura 12: Nuvem de Pontos obtida pelo Laser Scanner, fachada Sul 

A recolha de todas as medidas foi efetuada através de cortes à nuvem de pontos tridimensional. Na 

Figura 13, observa-se um exemplo de um corte em planta, para obtenção das espessuras das paredes 

estruturais e localização das aberturas. Na Figura 14 encontra-se um dos muitos cortes realizados, que 

permite saber com rigor as dimensões das aberturas e pés direito dos pisos.  
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Figura 13:Planta do Último Piso do Edifício Bonet, obtida através de Corte do Modelo da Nuvem de Pontos 

 

Figura 14: Corte realizado a partir da Nuvem de Pontos 

Os dados recolhidos por Laser Scanner são essenciais para a calibração do modelo numérico, 

conferindo uma grande vantagem para uma maior segurança dos resultados obtidos nas análises 

posteriores. Estes foram utilizados para atualizar a geometria do edifício, nomeadamente espessuras 

das paredes, para a verificação dos revestimentos de piso de cada sala, assim como da existência ou 

não de teto falso. Foram também acrescentados os peitoris e confirmadas as aberturas nas paredes e 

respetiva posição. 

Esta verificação e revisão da geometria estrutural do modelo foi realizada simultaneamente no Abaqus 

e no 3Muri, de forma a garantir harmonia entre os modelos numéricos e a realidade, e assim confiança 

nos resultados obtidos e posteriores comparações de modelos. 

3.3. Deteção Geofísica por Georadar 

O GPR (Ground Penetrating Radar) é um método não destrutivo, sendo esta a sua principal vantagem 

uma vez que pode ser utilizado em todo o edifício sem necessidade de recolher amostras. Este ensaio 
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tem em vista a caraterização da alvenaria, detetando tipos de materiais e anomalias (vazios, fendas, 

água), recorrendo a antenas de diferentes frequências (Ponte & Bento, 2019). As informações 

específicas deste ensaio, desenvolvido por Morph (2018), encontram-se detalhadas em Querido (2018),  

Desta campanha, as principais conclusões retiradas indicam que a “maioria das paredes é composta 

por dois panos de alvenaria com enchimento no interior sendo que usualmente o pano exterior 

apresenta uma espessura de aproximadamente 0,30m” (Ponte & Bento, 2019). No entanto, as paredes 

em contacto com o maciço rochoso foram construídas diretamente sobre este, não apresentando vazios 

no meio. 

 

3.4. Ensaios de Macacos Planos 

Os ensaios de macacos planos são ensaios semi destrutivos realizados in-situ. Têm como objetivo 

conhecer a capacidade resistente das paredes estruturais, através da análise do seu estado de tensão. 

A elevada heterogeneidade do material de alvenaria corrobora a importância dos estudos realizados 

tendo em vista o conhecimento do módulo de elasticidade.  

Estes ensaios foram levados a cabo pela empresa OZ - Diagnóstico, Levantamento e Controlo de 

Qualidade em Estruturas e Fundações, Lda. em conjunto com a equipa do IST, e foram efetuados em 

várias zonas do Palácio da Vila de Sintra. Os ensaios realizados no Edifício Bonet encontram-se 

detalhadamente descritos em Querido (2018). 

Uma vez que o Palácio de Sintra é património edificado, acresce a dificuldade de localização dos 

ensaios uma vez que envolvem a remoção do reboco numa janela de aproximadamente 1x1 m2 (Figura 

15) e cortes na fachada, onde encaixam os macacos planos. No entanto é importante realçar que a 

partir das janelas é possível recolher informação sobre o tipo de alvenaria e que, para o edifício Bonet, 

é possível observar que a alvenaria é constituída por blocos de pedra irregulares, de forma e dimensões 

variáveis (Figura 15). Foram definidas duas localizações, uma na fachada Norte e outra a Sul, 

identificadas respetivamente por M9 e MD6.11, conforme se observa na Figura 16. 

       

Figura 15: Janelas para Ensaios de Macacos Planos realizados no edifício Bonet: à esquerda para o Ensaio M9 e 

à direita para o Ensaio MD6.11 
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Figura 16: localização dos ensaios de macacos planos no Edifício Bonet, render Revit na fachada sul (esquerda) 
e fachada norte (direita)  

Para cada janela foram realizados ensaios simples, com apenas um macaco plano, que permitem 

determinar o estado de tensão da alvenaria e ensaios duplos, utilizando dois macacos planos e 

realizados após os ensaios simples, para determinar as caraterísticas de deformabilidade e de 

resistência da alvenaria. 

Os resultados do ensaio simples do Edifício Bonet encontram-se na Tabela 1. Estes indicam que a 

estrutura se encontra pouco comprimida nas zonas ensaiadas apesar dos resultados poderem não ser 

fidedignos, devido ao seu carácter pontual e às caraterísticas físicas das paredes, que apresentam 

elevadas espessuras. Assim, estes resultados devem ser interpretados com reservas, e podem ser 

comparados através de análises estáticas realizadas ao modelo numérico sujeito ao carregamento 

gravítico, cujos resultados se encontram no capítulo seguinte. 

Tabela 1: Estados de tensão obtidos nos ensaios de macacos planos simples 

 
Estado de Tensão 

(MPa) 

M9 0,00 

MD6.11 0,16 

 

Os ensaios duplos, cujos resultados principais são apresentados na Tabela 2, indicam uma elevada 

semelhança entre as alvenarias de ambas as fachadas. De acordo com os dados obtidos, as paredes 

estruturais do Edifício Bonet seriam as que se encontram em melhores condições, apesar deste edifício 

ser o mais antigo do Palácio. Note-se que o estado do material da alvenaria do último piso se encontra 

em piores condições e que por este motivo não foi possível retirar amostras para carotes, tendo-se 

também optado por não realizar ensaios com macacos planos.  

Apresentam-se as curvas tensão-extensão, obtidas dos ensaios duplos, através das quais se determina 

a rigidez, tensão máxima e coeficiente de Poisson.   
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Figura 17: Curva Tensão-Extensão dos Ensaios Macacos Planos duplos ao Edifício Bonet 

 

Tabela 2: resultados obtidos nos ensaios duplos de macacos planos 

 
Tensão Máxima 

aplicada durante o 
ensaio (MPa) 

Tensão de 
Cedência 

(MPa) 

Módulo de 
Young 

Vertical (GPa) 

Coeficiente 
de Poisson 

M9 3,2 2,4 5,05 0,25 

MD6.11 
3,2 

(não foi atingida a rotura) 
2,2 6,76 0,20 

 

Os valores do Módulo de Elasticidade são bastante elevados e díspares, pelo que este parâmetro é 

pouco realista para a caraterização da estrutura, não tendo sido adotados os seus resultados na 

modelação e apenas utilizados para limite superior durante a calibração do modelo numérico. 

É de referir que, paralelamente aos ensaios semi destrutivos de macacos planos, foram também 

recolhidas amostras sob forma de carotes (outro ensaio semi destrutivo), cujo principal objetivo é 

caraterizar o material e os seus constituintes. É de notar que, uma vez que a alvenaria é um material 

heterogéneo, as amostras apenas representam o material localmente. Deste ensaio foi possível 

concluir que o estado de degradação da alvenaria no edifício Bonet é bastante elevado, sendo o pior 

de todo o Palácio. 

3.4. Ensaio de Caracterização dinâmica  

Os ensaios de vibração ambientais constituem uma metodologia não-destrutiva in-situ e, portanto, 

adequada para edifícios históricos e com valor patrimonial. Através da medição de vibrações da 

estrutura sujeitas às forças externas ambientais (vibração provocada pelo tráfego, pelo vento, etc.), 

acelerações, e com o posterior processamento das mesmas, é possível identificar os parâmetros de 

caracterização dinâmica modal, com o final objetivo de calibração do modelo numérico. 

Os dados são obtidos, com recurso a sensores (acelerómetros de grande sensibilidade (80 V/g) do tipo 

force-balance), em vários locais do edifício (Querido, 2018), onde são sentidos os maiores efeitos da 

vibração do mesmo, previamente estudados e definidos (Monteiro & Bento, 2013).  
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Para o estudo, havia disponível cinco sensores uniaxiais, EpiSensor ES-U2, e um triaxial, EpiSensor 

ES-T. Foi definido um planeamento de seis configurações dos sensores, mantendo sempre o sensor 

triaxial fixo a constituir referência, para as quais foram realizadas três leituras de 10 minutos cada 

(Querido, 2018) de forma a evitar possíveis erros durante o procedimento experimental, muitas vezes 

não percetíveis ao utilizador aquando da realização do ensaio (Monteiro e Bento, 2013). 

O processamento dos dados obtidos foi realizado através do software ARTeMIS e permite obter as 

frequências fundamentais e os modos de vibração da estrutura. Foi necessário criar neste programa 

um modelo geométrico do Edifício Bonet, onde são identificados os nós para os quais foram realizadas 

as leituras das acelerações e atribuir-lhes esses registos, segundo direção e sentido. O processamento 

dos sinais foi realizado segundo a metodologia proposta em (Milosevic e Bento, 2015). 

Foi utilizado o método aperfeiçoado de decomposição no domínio da frequência (EFDD – Enhanced 

Frequency Domain Decomposition) para obter as configurações dos modos de vibração da estrutura. 

Este método deriva do método FDD (Frequency Domain Decomposition) e resulta numa melhoria do 

mesmo.  

Os modos são determinados através da seleção de picos das funções de densidade espectral de 

resposta, para o conjunto dos ensaios. O parâmetro de amortecimento é um importante indicador da 

veracidade do pico selecionado uma vez que, caso este valor seja elevado (superior a 10%), a 

frequência está associada a um modo de ruído e não a um modo natural (Milosevic e Bento, 2015). 

A obtenção dos modos de vibração no ARTeMIS é realizada através da seleção de picos com reduzida 

percentagem de amortecimento, no gráfico frequência [Hz] – amplitude [dB].  

Na Figura 18 estão representadas as orientações do Edifício Bonet: são definidos eixos para orientação 

do modelo e adotados nas análises numéricas e reforça-se a orientação a Norte da estrutura assim 

como as suas estruturas fronteiriças.  

 

Figura 18: Esquema de orientação do Edifício Bonet 

 

Obtém-se o primeiro modo de vibração segundo Y (direção transversal), de frequência 5,00Hz, e o 

segundo, na mesma direção, de frequência 5,18Hz. O primeiro modo de vibração segundo a direção 

longitudinal (direção X) encontra-se no pico de frequência 8,20Hz.  
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4. Modelo numérico  

Este capítulo pretende descrever o processo de modelação geométrica e numérica do Edifício Bonet, 

no Abaqus. O modelo numérico é elaborado com o principal objetivo de garantir um comportamento 

idêntico ao real. Assim, é neste foco que é desenvolvido todo o modelo simplificado, culminando na 

calibração do mesmo, onde se confirma que os resultados obtidos podem ser utilizados pois são 

coerentes com a realidade. 

4.1. Modelação geométrica  

O Edifício Bonet foi anteriormente modelado em Revit por Querido (2018), de acordo com a informação 

resultante da investigação manual geométrica ao mesmo, conforme explicado no capítulo 3.2. Este 

modelo BIM foi inicialmente utilizado como base geométrica para o modelo numérico em Abaqus. 

Relembra-se que este modelo foi desenvolvido antes do levantamento geométrico por laser scanner. 

Uma vez que o modelo BIM em Revit possui variados detalhes de arquitetura e detalhes não estruturais, 

procedeu-se à simplificação deste modelo, eliminando os detalhes de arquitetura ou elementos não 

estruturais: rodapés, contornos de detalhe das janelas e portas, lâmpadas, paredes divisórias, 

revestimento de piso e de teto.  

Os telhados foram também retirados, uma vez que se deseja que a sua geometria seja simplificada, 

conforme se explicará posteriormente. As escadas de madeira não foram também modeladas uma vez 

que a sua complexa geometria é irrelevante para a resistência da estrutura. 

A simplificação do modelo culmina com apenas os elementos estruturais verticais e os pavimentos, 

como se observa na Figura 19.  

    

Figura 19: Revit simplificado, fachada Norte e Sul, respetivamente 

É possível exportar a geometria do Revit, criando um ficheiro do tipo “.sat”, e importá-lo no Abaqus, 

obtendo assim a geometria da estrutura, representada na Figura 20.  
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Figura 20: Geometria importada para o Abaqus, fachadas Sul e Norte, respetivamente 

Esta simplificação é uma das mais importantes e complexas etapas necessárias para a importação da 

geometria. Em Castellazzi et al. (2015), os autores introduzem um processo semi-automático da 

passagem dos modelos BIM, densos em informação – principalmente os obtidos diretamente por Laser 

Scanner, para softwares de análise de FEM. No entanto, é realçada a dificuldade e complexidade 

inerente a este processo manual de simplificação do modelo de forma a “garantir a compatibilidade da 

malha e a evitar a distorção local da mesma e pequenos elementos”  (Castellazzi et al., 2015). 

Foi importada a estrutura do Edifício Bonet e também de partes dos edifícios adjacentes, de forma a 

representar a influência destes no comportamento do corpo em estudo.  

Nesta fase, no Abaqus, é possível definir em que unidades se irá trabalhar em todo o projeto, 

associando a escala de comprimento. No caso, foi definido que as medidas da geometria se encontram 

em milímetro, pelo que todas as restantes unidades devem ser coerentes.  

Ao importar o ficheiro, é possível escolher se a geometria se quer abordar como um conjunto de muitas 

partes ou apenas uma, tendo-se optado pela segunda hipótese. 

Os passos seguintes baseiam-se na correção e melhoramento da geometria no Abaqus, 

nomeadamente no módulo Part.  

O Abaqus exige regularidade na geometria da estrutura de forma a evitar elementos finitos muito 

distorcidos aquando da geração da malha, que causariam entropia à regularidade da mesma: até que 

se atinja a malha regular são gerados muitos elementos finitos reduzidos e deformados de forma a 

incluir a secção, como se compreende na Figura 21.  

Esta situação leva a um aumento significativo no número de nós o que pode dar origem à 

impossibilidade de alcançar convergência nas simulações e a um significativo acréscimo de tempo nas 

análises numéricas. É, assim, útil a geração da malha de elementos finitos nesta fase, de forma a 

observar as zonas onde a malha não é regular e assim identificar a imperfeição geométrica a corrigir, 

assunto abordado com maior detalhe na secção 4.3.  
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Figura 21: Detalhe de Irregularidade na Malha de Elementos Finitos 

Estas irregularidades surgem, tipicamente, de arestas de dimensão inferior a 10mm e ângulos inferiores 

a 10º. É vantajoso alinhar as paredes para formarem um só elemento contínuo e assim evitar áreas de 

largura muito reduzida.  

O Abaqus não corrige automaticamente estes defeitos de geometria, mas possui um comando que os 

permite detetar. A ferramenta Querry, encontrada na barra de ferramentas ou no botão de acesso 

rápido, reconhecido como ponto de informação (Figura 4), tem a opção de Geometry Diagnosis que 

permite identificar as arestas ou as faces, de comprimento ou ângulo inferior ao pretendido. 

As imprecisões são identificadas no Abaqus mas pode haver vantagem em que sejam inicialmente 

corrigidas no Revit sendo, nesse caso, um processo iterativo entre os dois programas, até se obter uma 

geometria sem defeitos.  

O modelo é constituído por Solid Elements, isto é, elementos sólidos para aplicações tridimensionais, 

sendo que o Abaqus possui uma vasta biblioteca que permite definir variados comportamentos aos 

elementos isoparamétricos.  

Posteriormente, a geometria foi totalmente verificada de acordo com a nuvem de pontos proveniente 

do laser scanner: as espessuras das paredes todas corrigidas, as aberturas das janelas confirmadas, 

foram acrescentadas algumas paredes em falta assim como todos os peitoris. Este processo foi 

realizado através de ferramentas de extrusão e corte de elementos sólidos na estrutura geral, 

disponibilizados no módulo. Foram também adotadas algumas simplificações geométricas, 

nomeadamente a uniformização de espessuras em paredes de espessura variável. 

A atualização e verificação da geometria é de extrema importância e foi realizada simultaneamente pelo 

3Muri. Assim, é garantida a representação da estrutura mais precisa possível e uma melhor calibração 

do modelo. É também vantajoso garantir que o modelo do Abaqus, para além de estar próximo da 

realidade, esteja de acordo com o modelo 3Muri desenvolvido (e das hipóteses simplificativas 

admitidas), de forma a ter confiança na comparação de resultados. 

Foram adicionadas coberturas à estrutura, pavimentos de espessura constante, de forma a simular o 

comportamento dos telhados, mas manter uma geometria simples. 
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De seguida, a estrutura geométrica foi dividida em células de forma a atribuir diferentes propriedades a 

áreas distintas da mesma parte e, secundariamente, a possibilidade de isolar células para visualização 

de apenas algumas zonas. Foram então separados as diferentes zonas de acordo com o seu tipo de 

material, caraterizados no capítulo seguinte, através da ferramenta Partitions Cell para divisão das 

células, obtendo-se a estrutura final da Figura 22. No entanto, este processo de divisão é complexo, 

pode ser pouco rigoroso e criar elementos distorcidos na malha de elementos finitos. 

 

Figura 22: Geometria final no Abaqus, fachadas Sul e Norte, respetivamente 

4.2. Propriedades lineares dos materiais 

As propriedades dos materiais são definidas no módulo Property. Cada propriedade é criada 

individualmente e caraterizada conforme as propriedades pretendidas. Nesta fase do projeto apenas 

importa caraterizar as propriedades mecânicas gerais, o peso volúmico e as propriedades lineares do 

material (módulo de elasticidade, E, e o coeficiente de Poisson, ʋ), e considera-se que o material é do 

tipo isotrópico. De realçar que o Abaqus não tem unidades, pelo que os valores das propriedades 

devem ser definidos de forma coerente para a unidades de comprimento milímetro.  

Posteriormente, é necessário criar seções às quais se associa o seu respetivo material e se atribui 

áreas a cada seção. 

• Paredes Estruturais 

O Edifício Bonet é constituído por alvenaria de pedra ordinária em todas as suas paredes estruturais. 

Esta alvenaria é um material heterogéneo por ser constituído por diferentes materiais com propriedades 

mecânicas diferentes: pedra, que confere resistência à alvenaria, e argamassa, que faz a ligação entre 

elementos e possibilita a transmissão e distribuição de esforços no material (Casarin, 2006). A 

diversidade causada pelas inúmeras possibilidades de combinação da constituição do material, 

nomeadamente do ponto de vista da geometria das pedras, da constituição da argamassa e da 

disposição das unidades, resulta numa elevada complexidade e dificuldade aquando da caracterização 

do material (Araújo, 2014). 

Às análises de edifícios históricos existentes estão ainda associadas significantes dificuldades que 

advém da limitação ou proibição de recorrer a amostras in-situ (Degli et al., 2018). 
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O processo de definição das propriedades da alvenaria é, assim, complexo refletindo a importância da 

calibração do modelo numérico até atingir uma caracterização estrutural e material, de comportamento 

semelhante ao real (Oliveira, 2003).   

No entanto, independentemente da diversidade de alvenaria ordinária existente, é-lhe geralmente 

associado um aspeto comum: muito baixa tensão de tração (Casarin, 2006). 

Os pisos inferiores da estrutura apresentam paredes de elevada espessura (paredes com folhas duplas 

com enchimento). Esta zona, de acesso ao público, foi alvo de reparações estéticas e estruturais que 

permite melhorar a capacidade resistente do material perdida no decorrer dos séculos.  

A alvenaria do último piso encontra-se bastante fendilhada, por nunca ter sofrido ações de restauro. 

São paredes menos espessas (sem folhas duplas), com propriedades diferentes das paredes dos pisos 

inferiores, nomeadamente de módulo de elasticidade. 

As alvenarias correspondentes às zonas fronteiriças do Edifício Bonet foram calibradas anteriormente 

no 3Muri. 

Na Tabela 3 encontram-se as propriedades definidas para todos os tipos de alvenaria, após a calibração 

do modelo, comparadas também com os valores sugeridos pela Norma Italiana (MIT, 2009). 

Tabela 3: Propriedades finais das Alvenarias 

 
Módulo de 

Elasticidade,  
E (GPa) 

Peso 
específico,  

ԝ (kN/m3) 

Coeficiente de 
Poisson 

𝝂 

Alvenaria de pedra ordinária desorganizada 

MIT (2009) 0,69 – 1,05 19  

Edifício Bonet Piso Superior Fendilhado 0,40 18 0,2 

Edifício Bonet Pisos Inferiores 0,80 18 0,2 

Alvenaria ordinária de duas faces 
(Paredes de pedra argamassada dispostas em duas folhas e preenchidas no meio por material de 

pequenas dimensões com argamassa ordinária) 

MIT (2009) 1,02 – 1,44 20  

Brasões 1,20 19 0,2 

Capela 1,44 19 0,2 

 

• Pavimento 

Os pavimentos de toda a estrutura são constituídos por madeira, constituída por barrotes e ripas com 

secção e disposição variável, tendo posteriormente diferentes revestimentos. Através dos resultados 

de Laser Scanner, é possível observar o revestimento que existe em cada seção. 

As lajes de piso foram modeladas como elementos sólidos de espessura constante, de madeira, Pinho 

Bravo, tendo sido atribuída a orientação de funcionamento do material, conforme a direção das vigas 

observadas no Laser Scanner.  
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Para a caraterização dos pisos de madeira é necessário definir o peso volúmico do material e o seu 

módulo de elasticidade, ambas propriedades conhecidas para o material de madeira de Pinho Bravo 

(Tabela 4) (LNEC, 1997). 

 Tabela 4: Propriedades da Madeira de Pinho Bravo Português 

 

Módulo de 
Elasticidade 
paralelo às 

fibras, E (GPa) 

Módulo de 
Elasticidade 

perpendicular às 
fibras, E90 (GPa) 

Módulo de 
Distorção 

pavimento, G 
(MPa) 

Tensão de 
Compressão, fc 

(MPa) 

Peso 
Volúmico, 

ԝ (kN/m3) 

Pavimento de 
Madeira Pinho 

Bravo Português 
12,0 0,4 18,00 18 5,8 

 

No entanto, uma vez que o Abaqus não permite converter o carregamento gravítico em massas, quando 

se recorre à análise modal para determinar as características dinâmicas do edifício, fundamental para 

a calibração do modelo numérico, as massas correspondentes aos valores das cargas gravíticas 

definidas tiveram que ser englobadas na massa volúmica do material.  

 A definição das combinações de ações tem por base os EC0 (CEN, 2009a). É utilizada a combinação 

mais condicionante para o Palácio da Vila, a combinação sísmica. Esta é dada pela soma das cargas 

permanentes com as sobrecargas de utilização afetadas do coeficiente 𝜓
2
 e com o valor de cálculo da 

ação sísmica, segundo a equação (4.1): 

 

  Combinação Sísmica ∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝜓
2,𝑖

𝑄𝑘,𝑖 + 𝐴𝐸𝑑 (4.1) 

Em que: 

 𝐺𝑘,𝑗  Valor característico das cargas permanentes j 

 𝑄𝑘,𝑖  
Valor característico da ação variável i 

 𝐴𝐸𝑑  Valor de cálculo da ação sísmica 

 𝜓
2,𝑖

  Coeficiente de combinação para o valor quase-permanente da ação variável i 

  

Para cada pavimento foram verificadas as cargas permanentes, nomeadamente os revestimentos, com 

auxílio da nuvem de pontos obtida por Laser Scanner e a existência do teto falso ou paredes divisórias. 

O revestimento, quando existente, é de tijoleira, sendo que em algumas divisões este ocorre em 

camada dupla, ou soalho de madeira. Este não oferece resistência estrutural, tendo sido apenas 

considerado enquanto carga gravítica e, posteriormente, massa por volume. As cargas permanentes 

devidas aos materiais existentes nas diferentes divisões encontram-se dadas na Tabela 5, tendo como 

base (CEN, 2009b). 
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Tabela 5: Cargas aplicadas ao Pavimento 

Carga devido: 
Carga Permanente 

(kN/m2) 
Local de Aplicação 

pavimentos madeira 0,7 pavimento 

revestimento 

pavimento 

ladrilhos cerâmicos e argamassa 
de assentamento 

0,7 pavimento 

pedra serrada 0,03m espessura 
e argamassa de assentamento 

1,2 pavimento 

revestimento 

teto 
estuque sobre fasquiado, reboco 

e esboço 
0,4 pavimento 

cobertura 
telha aba e canudo + ripado + 

guarda pó 
1,0 

carga distribuída nas 
paredes exteriores do 

último piso 

peso teto falso madeira 0,40 / 0,45 pavimento 
 

Foi cuidadosamente analisada a sobrecarga de utilização associada a cada espaço, Tabela 6. De 

realçar que há zonas do edifício visitáveis ao público mas, nomeadamente o último piso e algumas 

salas na cave, são apenas zonas de armazenamento ou não utilizáveis. 

Tabela 6: Sobrecargas aplicadas 

Referências Zona 
Sobrecarga 

(kN/m2) 
Local de 

Aplicação 
Coeficiente 𝝍𝟐 

EC0/EC1 

A 
Atividades domésticas e residenciais: salas não 

utilizadas, cozinhas, quartos, wc 

2,0 pavimento 
0,3 

3,0 escadas 

B Escritórios 

3,0 pavimento 

0,3 3,0 escadas 

3,0 (5 kN/m2 a 
1m do exterior) 

varanda 

C1 Zonas com mesas: refeitórios 
3,0 pavimento 

0,6 
3,0 escadas 

C3 Salas de exposição ou de acesso ao público 
5,0 pavimento 

5,0 escadas 

D1 Lojas 4,0 pavimento 0,6 

E1 Zonas de armazenamento 7,5 pavimento 0,8 

H Coberturas 0,4 pavimento 0,0 

 

As cargas totais são calculadas para cada divisão e convertidas em unidades de massa volúmica, sendo 

somadas ao valor de densidade do peso próprio do pavimento. 

O módulo de elasticidade e de distorção do Pinho Bravo são propriedades conhecidas. No entanto, o 

comportamento do pavimento de madeira é predominantemente caraterizado pelo módulo de distorção, 

que influencia a rigidez tangencial do diafragma e a força horizontal transmitida para as paredes (Ponte, 

2017). Segundo a Norma Neozelandeza (NZSEE, 2006) o módulo de elasticidade pode ser 

determinado através do triplo do módulo de distorção, relação que foi adotada. O coeficiente de Poisson 

adotado é de 0,2. 
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• Telhado 

A cobertura do edifício é constituída por telha lusa, apoiada em ripas e varas de madeira. É relevante 

modelar o efeito do telhado uma vez que confere resistência e transmite carga à estrutura. 

O telhado foi modelado de forma semelhante aos pavimentos, sendo caraterizado pela sua massa 

volúmica e segundo a combinação de ações em conformidade com o definido anteriormente. O peso 

próprio do telhado é constituído por 0,7kN/m2 de telha lusa com ripas e varas, 0,4kN/m2 associados a 

asnas de 10 a 18m de vão e o peso do forro interior (0,4kN/m2). Uma vez que a sobrecarga da cobertura 

está associada a um coeficiente 𝜓2 nulo, como se determina através da Tabela 6, a massa volúmica 

final do material é apenas derivada do peso próprio do mesmo. 

Define-se o valor do módulo de elasticidade, triplo do módulo de distorção de G=0,30GPa (E=0,90GPa), 

de valor diferente e superior ao do pavimento, uma vez que a rigidez à distorção do telhado é superior. 

O valor do módulo de elasticidade não tem influência significativa nos valores de frequência dos modos 

de vibração, mas sim na deformada dos mesmos, conforme se verificou no processo de calibração do 

modelo. Este valor assegura que a deformada se assemelha à real, conforme se irá demonstrar em 

seguida. 

• Outros materiais 

Outros dois materiais foram utilizados na estrutura deste corpo do Palácio da Vila mas com uma 

ocupação muito reduzida e pouco significativa. 

No último piso, o Edifício Bonet foi reforçado com dois tirantes, de seção de 3x4cm, constituídos de 

ferro.  

A colunata existente na fachada Sul do Edifício Bonet é constituída por 3 pares de colunas. Estas são 

construídas em pedra e apresentam seção circular de diâmetro 20cm.  

Na Tabela 7, reúnem-se as propriedades dos materiais, obtidas através das tabelas técnicas de Farinha 

e Reis (1993). 

Tabela 7: Propriedades Mecânicas do Ferro e Pedra 

 
Módulo de 

Elasticidade,  
E (GPa) 

Peso 
específico,  

ԝ (kN/m3) 

Coeficiente de 
Poisson 

𝝂 

Ferro 206 78 0,3 

Pedra 3,2 22 0,2 
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Na Figura 23 é possível observar a distribuição de propriedades dos materiais pelo Edifício Bonet. 

 

Figura 23: Distribuição de Materiais pelo Edifício Bonet 

 

4.2. Malha de elementos finitos 

A geração da malha de elementos finitos tem impacto nos resultados das análises. Uma adequada 

malha de elementos finitos implica que cada espessura seja definida por, no mínimo, dois elementos 

finitos ou 3 nós. Claro que para a obtenção de resultados mais detalhados, é vantajoso um maior 

refinamento da malha. O Abaqus possibilita o refinamento da malha em algumas zonas específicas no 

mesmo modelo.  

A criação da malha é realizada no módulo Mesh. O primeiro passo é a criação dos nós em todo o 

modelo, definindo o afastamento global aproximado entre cada nó. Posteriormente, opta-se pelo tipo 

de elementos: hexaédricos, tetraédricos e do tipo cunha, Figura 24. É também possível escolher o 

algoritmo de geração da malha. 

 

Figura 24: Elemento Finito do tipo Tetraédrico, Hexaédrico e Cunha, da esquerda para a direita respetivamente 
(Pereira, 2000) 

Optou-se por utilizar uma malha tetraédrica de elementos de 10 nós, Figura 25, de tamanho máximo 

de 700mm. Esta implica uma menor utilização de elementos, vantajoso para o processamento 

matemático das análises, mas que garante sempre pelo menos 3 nós por espessura. 
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Figura 25: Elemento finito tetraédrico de 10 nós (Pereira, 2000) 

Quando se cria este tipo de malha, o Abaqus gera primeiramente uma malha triangular nas faces 

exteriores do modelo e, posteriormente, utiliza esses triângulos como faces para as fronteiras dos 

elementos tridimensionais. É até possível pré-visualizar a malha triangular à superfície e decidir se esta 

se encontra aceitável antes de continuar com o processo de geração de elementos no interior da região, 

que é um processo que se pode tornar demorado. Esta solução é também vantajosa para a verificação 

da uniformidade da geometria, conforme explicado na seção 4.1. Modelação geométrica, de forma a 

garantir a sua regularidade.  

 Na família dos elementos finitos tetraédricos, o elemento mais simples é o de 4 nós. O seguinte é o 

elemento de 10 nós, de acordo com os monómios utilizados na interpolação, que podem ser obtidos 

através da pirâmide de Pascal. De acordo com a mesma, a aproximação é quadrática completa no 

elemento tetraédrico com 3 nós por aresta (Pereira, 2000). Note-se que as definições das funções de 

aproximação nas faces dos elementos tetraédricos (e hexaédricos) contêm as funções de aproximação 

dos elementos planos correspondentes. 

Na Figura 26 observa-se a malha final de elementos finitos utilizada para as análises numéricas do 

presente trabalho, onde é possível confirmar a regularidade da malha. 

 

Figura 26: Malha de Elementos Finitos associada ao modelo numérico do Edifício Bonet 
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4.3. Calibração do modelo 

A calibração do modelo numérico foi realizada através da análise: (1) ao estado de tensão da alvenaria 

devido ao carregamento gravítico (com recurso a uma análise estática linear cujos resultados são 

comparados com os obtidos com os ensaios de Macaco Plano; e (2) das frequências e modos de 

vibração principais obtidos no Abaqus com recurso a uma análise modal que foram comparados com 

as características dinâmicas determinadas com os Ensaios de Vibração Ambiental.  

Nesta secção, descreve-se o processo de calibração do modelo numérico do Abaqus e a análise dos 

seus resultados. Simultaneamente, foi também calibrado o modelo numérico do 3Muri pelo que os seus 

resultados e comparações que daí advém se encontram descritos/apresentados.  

 4.3.1. Análise Estática Linear 

A análise estática realizada no Abaqus consiste na observação da evolução das tensões verticais na 

estrutura. Assim, para preparação desta análise no software, é criado um step do tipo estático e 

definidos como resultados a analisar as tensões em todo o modelo. Na Figura 27 e Figura 28 

encontram-se os resultados obtidos no Abaqus. Observe-se como a tensão vertical aumenta do topo 

para a base do edifício, como seria de esperar. 

 

 

Figura 27: Tensões verticais, fachada Norte, em MPa 
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Figura 28: Tensões verticais, fachada Sul, em MPa 

Esta análise foi também realizada no 3Muri e os resultados obtidos comparados com os do Abaqus e 

com os ensaios de Macacos Planos. No 3Muri, os valores obtidos são valores médios de toda a parede 

e não valores pontuais na localização pretendida, sendo o valor apresentado um valor muito 

aproximado.  

Na Tabela 8 encontram-se os valores de tensões verticais resultantes das três análises.  

Tabela 8: Estados de Tensão dos vários ensaios 

 
Estado de Tensão  
Ensaio Macacos 

Planos (MPa) 

Estado de Tensão  
ABAQUS (MPa) 

Estado de Tensão  
3Muri (MPa) 

M9 0,00 0,14 0,23 

MD6.11 0,16 0,07 0,001 

 

Comparando os resultados, é evidente a diferença entre os mesmos. Assim, optou-se então por não 

considerar estes dados para a calibração do modelo uma vez que, conforme também explicado na 

secção 3.3, há muito incerteza em relação aos resultados apresentados pelos testes de macacos, por 

diversas razões, sendo de salientar a elevada espessura das paredes estruturais testadas. 

4.3.2. Análise Modal Linear 

Para a realização da análise modal no programa Abaqus é necessário criar um step no respetivo 

módulo, denominado de “Modal”, ao qual se associa a análise dinâmica linear. O step é definido com 

procedimento de perturbação linear, Linear Perturbation, do tipo Frequency. 

Os resultados, pedidos através da criação do ficheiro em Field Output para todo o modelo, estão 

associados por defeito a cada tipo de processamento de análise modal, sendo que os resultados 

principais posteriormente trabalhados são os deslocamentos, totais e em cada direção, os fatores de 

participação de massa e a massa efetiva em cada direção. 
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De modo a calibrar o modelo com base nos dados obtidos no ARTeMIS, foram estudadas as condições 

de fronteira da estrutura de modo a compreender as que mais se adequam à realidade, reproduzindo 

um comportamento de deformada das análises modais mais aproximado aos da caraterização dinâmica 

experimental (vibração ambiental).  

Os elementos estruturais verticais em contanto com os maciços rochosos foram testados enquanto 

encastrados e com o deslocamento perpendicular e rotações segundo as outras duas direções 

impedidos. Encastrando estas fachadas, a estrutura aumenta substancialmente a sua primeira 

frequência segundo Y e torna este primeiro modo com uma participação de massa menor, uma vez que 

a vibração do modo apenas afeta parte da estrutura. Por outro lado, a segunda opção permite obter 

uma frequência de primeiro modo de vibração segundo Y muito parecida à do ARTeMIS e cuja vibração 

se assemelha mais com a mesma. Esta, opção final, era também a escolhida à partida uma vez que 

não se reúnem informações suficientes para concluir que o contacto da fachada com o maciço impede 

os movimentos na direção da mesma. 

O edifício da capela, que se encontra em contacto com o Edifício Bonet, é modelado apenas 

parcialmente e foi analisado com devido cuidado uma vez que as condições de fronteira a aplicar nas 

paredes interrompidas não são evidentes. As paredes da capela prolongam-se cerca do dobro do 

comprimento definido e estão também fixas no topo pela estrutura do telhado. Assim, havia a hipótese 

de encastrar a parede, de impedir os deslocamentos na direção da mesma ou de não impor nenhuma 

condição de fronteira. Deixar as paredes soltas não foi opção viável pois, para além de conduzir a 

muitos modos locais, estes não são realistas pois não representam o comportamento real. Encastrar a 

parede aumenta a rigidez da estrutura segundo a direção X, aproximando-a da frequência determinada 

pelo ARTeMIS, mas alterando os modos segundo a direção Y. Por outro lado, esta condição de fronteira 

não representa corretamente a realidade uma vez que os deslocamentos transversais da parede não 

estão restringidos. Assim, opta-se pela opção de apenas impedir os deslocamentos na direção da 

parede. 

Foram também estudados e calibrados os módulos de elasticidade das alvenarias do Edifício Bonet, 

sendo que o material do último piso se encontra fendilhado e por isso se assume à partida uma redução 

de 50% da rigidez da alvenaria do restante edifício. Esta variável tem muita influência nos modos de 

vibração. Após calibração, obtém-se o valor de 800MPa para a alvenaria não fendilhada e metade para 

o último piso.   

As combinações das condições de fronteira descritas e determinação dos módulos de elasticidade 

resultam na calibração do modelo, obtendo-se os modos de vibração descritos na Tabela 9. 

A estrutura oferece menos resistência a deformar-se na configuração do 1º modo de vibração, que 

corresponde à direção Y, com frequência de 5,05Hz. Observando a geometria da estrutura, esta 

conclusão tem sentido uma vez que, segundo esta direção, o número de paredes estruturais e, assim, 

a rigidez, é inferior comparativamente à direção X.  

O primeiro modo de vibração segundo X é definido por uma frequência de 7,27Hz o que comprova a 

elevada rigidez da estrutura nesta direção. 
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Na Tabela 9 estão associados os erros dos modos obtidos no Abaqus relativamente aos do ARTeMIS. 

Uma vez que os erros do primeiro modo de vibração de cada direção são inferiores a 15%, conclui-se 

que o modelo se encontra satisfatoriamente calibrado. O segundo modo de vibração segundo Y, 

associado a uma calibração mais complicada, possui um erro inferior a 20%, sendo considerado 

satisfatório tendo em conta a complexidade do modelo. 

Simultaneamente, foi calibrado o modelo numérico do programa 3Muri cujos modos de vibração são 

muito semelhantes aos obtidos no Abaqus, como se confirma com os dados da Tabela 9. 

Tabela 9: Frequências Modais dos Ensaio de Vibração Ambiental e Modelos Numéricos Calibrados, Abaqus e 
3Muri, com respetivos erros relativamente ao ARTeMIS 

 Modelo ARTeMIS Modelo ABAQUS Modelo 3Muri 

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

1º Modo Y 5,00 5,05 0,96% 4,98 -0,40% 

2º Modo Y 5,18 6,17 19,11% 5,55 7,14% 

1º Modo X 8,20 7,27 -11,34% 7,03 -14,27% 

 

Os modelos calibrados, apresentam um comportamento dinâmico semelhante, sendo que o 1º modo 

de vibração segundo Y apresenta um erro relativo entre ambos os modelos numéricos de 1,7% e 

segundo X de 3,98%. Os módulos de elasticidade adotados em ambos os modelos calibrados são 

valores iguais, quer para a alvenaria fendilhada do último piso quer para a não fendilhada, nas restantes 

zonas. 

Nas Figura 29 e Figura 30, encontram-se a representação dos modos de vibração do Edifício Bonet 

obtidos com os testes de vibração ambiental e com os dois modelos numéricos desenvolvidos.  

Interprete-se os resultados obtidos pelo Abaqus, através da escala de cores do deslocamento, sendo 

que o vermelho é o maior deslocamento e o azul escuro o deslocamento nulo. 

Assim, na Erro! A origem da referência não foi encontrada., comparam-se o modos de vibração o

btidos experimentalmente com os do modelo numérico do Abaqus, após calibração. Observe-se que 

os modelos apresentam um comportamento semelhante, nomeadamente no primeiro modo segundo 

X, cujas frequências se afastam, mas que os modos de vibração são muito parecidos. Na Erro! A o

rigem da referência não foi encontrada., encontram-se os modos de vibração do modelo em 3Muri 

e em Abaqus, da esquerda para a direita respetivamente, onde é possível notar a extrema semelhança 

entre ambos, nos três modos de vibração apresentados. É então possível concluir que os modelos se 

encontram calibrados e em condições de serem comparados os seus resultados correspondentes às 

análises estáticas não lineares.  
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1º modo de vibração em Y 
 

  
2º modo de vibração em Y 

     

 
 

1º modo de vibração em X 

 

 

Figura 29: Deformadas dos modos de vibração do ARTeMIS e do Abaqus, da esquerda para a direita 
respetivamente 
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1º modo de vibração em Y 

  

2º modo de vibração em Y 

  

1º modo de vibração em X 

 

   

Figura 30: Deformadas dos modos de vibração do 3Muri e do Abaqus respetivamente 
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5. Análise Estática Não Linear 

Este capítulo pretende descrever o procedimento adotado para a verificação de segurança da estrutura. 

A segurança será estudada através do método N2, proposto pelo Eurocódigo 8 (CEN, 2009c), que 

sugere o recurso a análises estáticas não lineares (análises pushover) para a avaliação sísmica de 

estruturas de alvenaria com pisos flexíveis, como é o caso do edifício Bonet que tem piso e cobertura 

de madeira e paredes de alvenaria. 

Previamente à realização e estudo das análises estáticas não lineares são apresentadas as relações 

constitutivas adotadas para o material.  

O capítulo é estruturado tendo como foco a análise do Edifício Bonet através do modelo numérico 

desenvolvido no Abaqus, comparando sempre os resultados obtidos com os correspondentes 

determinados com o 3Muri. Uma análise detalhada do padrão de danos obtidos é apresentada.  

5.1. Propriedades não lineares dos materiais 

Para a realização da análise estática não linear é necessário definir o comportamento não linear dos 

materiais. De todos os materiais estruturais que são constituintes do Edifício Bonet (alvenaria, madeira, 

tijoleira, pedra, telha) apenas a alvenaria foi modelada tendo em conta o comportamento não linear. 

Conforme justificado na secção 2.2. Aplicação a Estruturas de Alvenaria, foi adotado o modelo Concrete 

Damage Plasticity Model (CDPM) para a alvenaria. 

No modelo numérico, para a relação constitutiva da alvenaria foram adotadas simplificações, tentando 

representar o comportamento real mas tendo também em conta a eficiência computacional e os dados 

disponíveis, conforme também adotado em (Pozzato, 2018).   

Foram adotados os dados propostos pela norma italiana (MIT, 2009) para a determinação da tensão 

de cedência à compressão, diretamente proporcional ao módulo de elasticidade, reunidos na Tabela 

10.  

A determinação da resistência à tração de cada alvenaria foi cuidadosamente estudada. A norma 

neozelandeza recomenda que este valor seja um proporção entre 0,25 e 0,33 da resistência à 

compressão. Por outro lado, a teoria desenvolvida por Turnsek-Cacovic, também adotada em (MIT, 

2009) indica que a tensão de resistência à tração é dada pela tensão de resistência ao corte (τ) 

multiplicada pela constante 1,5. Uma vez que o 3Muri calcula, através desta teoria, automaticamente o 

valor de τ, partindo apenas da resistência à compressão, foi adotado o valor de tensão à tração máxima 

por este método. Assim, utiliza-se o valor de τ calculado pelo 3Muri e procede-se à conversão segundo 

o procedimento acima explicado, cujos dados finais se encontram na Tabela 10. Esta opção centra-se 

na vantagem de aproximar os dois modelos numéricos e assim obter resultados mais comparáveis.  
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Tabela 10: Propriedades Não Lineares das Alvenarias 

 
Módulo de 

Elasticidade, 
E (GPa) 

Módulo de 
Distorção, 

G (GPa) 

Resistência 
à Tração 
 ft (MPa) 

Resistência à 
Compressão, 

fc (MPa) 

Peso 

específico, ԝ 
(kN/m3) 

Alvenaria de pedra ordinária desorganizada 

MIT (2009) 0,69 – 1,05 0,23 – 0,35 0,03 – 0,048 1,0 – 1,8 19 

Edifício Bonet Piso 
Superior Fendilhado 

0,40 0,13 0,018 0,62 18 

Edifício Bonet Pisos 
Inferiores 

0,80 0,26 0,036 1,24 18 

Alvenaria ordinária de duas folhas 
(Paredes de pedra argamassada dispostas em duas folhas e preenchidas no meio por material 

de pequenas dimensões com argamassa ordinária) 

MIT (2009) 1,02 – 1,44 0,34 – 0,48 0,053 – 0,077 2,0 – 3,0 20 

Capela 1,20 0,40 0,063 2,43 18 

Sala dos Brasões 1,44 0,48 0,080 3,00 18 

 

As relações constituitivas foram estudadas separadamente entre regime de compressão e de tração. 

Considerou-se, para ambos os casos, que o módulo de elasticidade é constante até que seja atingida 

a resistência de compressão, sendo que a extensão correspondente é diretamente proporcional. Para 

o regime de compressão, o decaimento é linear com declive constante até ao ponto em que se atinge 

20% da tensão máxima de compressão e 2,75 a extensão correspondente à compressão máxima 

(Figura 23, esquerda).  

Em regime de tração, importa que o decaimento seja gradual e que o valor mínimo da tensão de tração 

não seja próximo de zero, para evitar os problemas numéricos de convergência. Foi utilizado um valor 

coerente ao adoptado em Pozzato (2018), que considera que o valor de tensão última é 29% o valor 

máximo de tensão de tração (valor resistente da alvenaria à tração). Como referido em Wahalathantri 

et al. (2011), para evitar que as análises do Abaqus abortem por erros numéricos ou que o seu tempo 

de análise suba significativamente, o decaimento da tensão de tração deve conduzir a um valor mínimo 

superior a zero.  

A informação disponível relativamente à determinação do valor de extensão última é pouco especfica. 

Por isso, para a descrição deste ramo, foi realizada uma análise de sensibilidade em toda a estrutura, 

de forma a analisar o impacto que o decaimento do regime da tração (variando apenas a extensão 

última) tem na evolução do comportamento do painel de alvenaria. As análises foram realizadas para 

a análise pushover segundo +X. Foram aplicadas três hipóteses de decaimento de tensões, bastante 

diferentes entre si, para ambos os regimes: 

• Hipótese 1: decaimento de acordo com a simplificação descrita na Figura 32, isto é, 0,001; 

• Hipótese 2: extensão última dez vezes superior à simplificação da Figura 32, isto é, 0,01; 

• Hipótese 3: extensão última dez vezes inferior à simplificação da Figura 32, isto é, 0,0001. 

Para cada hipótese, foram inseridas as variáveis de dano, coerentes com o que se explicará em 

seguida, ou seja, assumindo o dano máximo para a respetiva extensão última. 
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Na Figura 31 encontram-se reunidas as curvas de capacidade obtidas para as diferentes hipóteses 

assumidas nas propriedades não lineares das alvenarias. É possível concluir que as diferenças 

impostas neste troço, não afetam de forma significativa o comportamento global em regime não linear 

da estrutura, pelo que se pretende apenas que este ramo tenha um decaimento moderado e ajustado 

ao esforço computacional. Assim, a extensão última considerada é 0,001. 

 

Figura 31: Análise de Sensibilidade ao decaimento das tensões e tração 

É vantajoso garantir um ramo de tensão constante após o decaimento de forma a evitar paragens 

bruscas e erros de cálculo nas análises, como se observa no Anexo 1. 

Os modelos constitutivos genéricos simplificados que foram adotados, de acordo com Pozzato (2018), 

estão representados na Figura 32. No Anexo 1, encontram-se as relações constitutivas de cada tipo de 

alvenaria. 

 

Figura 32: Relações Constitutivas da Alvenaria Simplificada: a) Regime de Compressão; b) Regime de Tração 
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Para a definição das propriedades não lineares do material, é também necessário determinar as 

variáveis de dano, responsáveis pela perda progressiva de rigidez e resistência do material. Foi adotada 

uma progressão linear desde a entrada em regime plástico, cujo dano é nulo, até à extensão máxima 

do decaimento, ao qual foi atribuído o valor máximo de dano de 0,9, conforme também utilizado em 

Degli et al. (2018), de forma a evitar problemas numéricos. 

Na Figura 33 observam-se duas curvas pushover, resultantes de análises estáticas não lineares ao 

Edifício Bonet, para as mesmas propriedades de material e fruto do mesmo carregamento, mas uma 

delas sem as variáveis de dano inseridas. Através da interpretação do gráfico, compreende-se a 

importância da definição deste parâmetro para que o modelo se encontre completo e assuma um 

comportamento semelhante ao real.  

 

Figura 33: Comparação das curvas pushover, de carregamento pseudo-triangular, direção +X, com e sem a 
utilização das variáveis de dano 

Os valores que descrevem o potencial plástico do material e que finalizam a definição das propriedades 

não lineares da alvenaria, segundo o CDPM encontram-se descritas na seção 2.2. Aplicação a 

Estruturas de Alvenaria, e são também input nesta fase do trabalho.  

5.2. Análise Pushover 

A análise pushover é uma análise estática não linear da estrutura sob forças gravíticas constantes e 

cargas horizontais de crescimento monotónico, como descrito no EC8-1 (CEN, 2009c), que permite 

analisar os efeitos da ação sísmica.  

Este tipo de análise é aplicado para a verificação do desempenho estrutural de edifícios existentes, 

nomeadamente para a distribuição de danos e avaliação dos mecanismos de colapso previstos. A carga 

lateral aplicada vai aumentando até que se atinja primeiro a máxima resistência do edifício, e 

posteriormente o deslocamento último, correspondente ao colapso da estrutura. 
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O EC8-1 (CEN, 2009c) exige que sejam realizadas análises em cada direção principal do edifício e em 

ambos os sentidos, com dois diferentes tipos de carga horizontal: uma distribuição uniforme, baseada 

em forças laterais proporcionais apenas à massa, aceleração de resposta uniforme, e outra de 

distribuição linear cujas forças são proporcionais à massa e à altura.  

Assim, foram realizadas nos Abaqus oito análises pushover no modelo numérico tridimensional (3D) 

desenvolvido: para cada direção, para ambos os sentidos e para os dois tipos de carregamentos. 

5.2.1 Programação no Abaqus 

Nesta seção descreve-se o procedimento necessário para desenvolver as análises pushover no 

Abaqus. O procedimento tem início após a inserção de todas as propriedades não lineares, no módulo 

Propriety, descritas no capítulo anterior.  

Segue-se para o módulo Step onde primeiramente são criados dois steps, correspondendo a ambas as 

etapas da análise: o primeiro, denominado por ‘Gravidade’ onde são aplicadas as forças gravíticas 

(peso próprios e sobrecargas) e o segundo, ‘Pushover’, onde é aplicado o carregamento lateral 

associado à análise estática não linear. Neste separador opta-se por ON na opção ‘NLGEON’, uma 

abreviatura para não-linearidade geométrica, para que a estrutura possa considerar o comportamento 

geometricamente não linear. As cargas são definidas, e associadas ao respetivo step, no módulo Load. 

Dentro do módulo Step, são também definidos os resultados que se desejam para cada etapa da 

análise. No separador ‘Create Field Output’ são criados dois ficheiros, associados a cada step e 

denominados de igual forma para mais fácil identificação. Estes resultados são analisados de forma 

visual no modelo numérico, sendo possível observar através da evolução de cores a evolução do 

parâmetro que se deseja analisar, que para o caso foram: ‘DamageT’, padrão de danos por tração; 

‘DamageC’, padrão de danos por compressão; ‘Stress’, componentes da tensão; ‘PE’, ‘PEEQ’, 

‘PEMAG’, componentes das extensões; ‘Displacement’, deslocamentos e rotações da estrutura; 

‘Reaction Forces’, forças de reação.  

No separador ‘Create History Output’ são definidos os resultados numéricos que se quer retirar para a 

sua evolução ao longo do tempo de análise. Com o objetivo de obter a curva de capacidade, são criados 

dois ficheiros, ambos associados ao step ‘Pushover’, denominados ‘Deslocamento’ e ‘Força de Corte 

Basal’. O ‘Deslocamento’ corresponde aos resultados numéricos do deslocamento correspondente à 

direção do carregamento, associado ao domínio de nós de elementos finitos criado no módulo 

Assembly, onde se reúnem os pontos de controlo para cada análise. O ficheiro ‘Força de Corte Basal’ 

corresponde à força de reação total na direção do carregamento, associada à base da estrutura e às 

paredes que estão em contacto com o maciço rochoso, ambas as áreas reunidas num set.  

Para ambos os tipos de output, os resultados são solicitados em aproximados períodos de tempo de 

análise, não forçando o programa a encontrar convergência nos tempos exatos, para cada 0,01 

unidades de tempo nos ficheiros associados ao step ‘Pushover’ e de 0,1 aos associados ao step 

‘Gravidade’. 



42 
 

De seguida, no módulo Load, definem-se as cargas para a análise e associam-se ao respetivo step. 

Todas as cargas são de categoria mecânica do tipo Gravity, em que o Abaqus calcula a carga através 

de uma aceleração uniforme imposta numa direção fixa e da densidade específica de cada material, 

definida anteriormente.  

A carga associada ao step ‘Gravidade’ é criada atribuindo o valor da aceleração gravítica segundo o 

eixo vertical. Por defeito, a carga está aplicada a todo o modelo e tem distribuição uniforme, não sendo 

necessário efetuar alterações.  

Para o step ‘Pushover’, a carga definida depende do tipo de carregamento e sentido e direção do 

mesmo. Para a carga ‘LateralX’ ou ‘LateralY’, consoante a análise pretendida, foi necessário criar um 

tipo de distribuição linear do carregamento, em função do eixo Z, isto é, da altura da estrutura ou utilizar 

a pré definição de distribuição uniforme.  

De notar que é necessário criar oito modelos que diferem no conjunto de pontos de controlo, nas 

paredes incluídas nas reações basais totais em cada direção e na carga aplicada no step ‘Pushover’.  

No módulo Job, cria-se o ficheiro que irá conter os dados da análise. Cada análise numérica demorou 

entre 2 a 3 horas a decorrer. 

5.2.2. Curvas de Capacidade 

As curvas de capacidade, fruto das análises estáticas não lineares, caraterizam a capacidade 

resistente, rigidez, ductilidade e capacidade deformação, até atingir o deslocamento último da estrutura 

(Lagomarsino et al., 2013), relacionando a força de corte basal total do edifício com o deslocamento do 

mesmo (CEN, 2009c).  

A também denominada de curva pushover depende do tipo de carregamento da análise, da sua direção 

e sentido. 

• Definição do deslocamento-último 

Contrariamente ao 3Muri, que termina a análise pushover assim que se forma um mecanismo de 

colapso (global e/ou local), o Abaqus tem capacidade computacional para continuar a correr a análise, 

mesmo quando os seus resultados já não têm significado físico real. Por outro lado, o CDPM implica 

que a cada incremento temporal a carga aplicada seja também superior e, independentemente da perda 

de resistência do material derivada das variáveis de dano, a resistência total da estrutura não diminui. 

Conforme se observa na Figura 35, apenas se dá conta de uma estabilização ou ligeiro aumento da 

força basal total, não havendo diminuições. 

Assim, uma vez que uma das principais limitações do Abaqus é a dificuldade em determinar o 

deslocamento último, surge então a necessidade de definir um critério para a determinação do mesmo.  

De acordo com EC8-3 (CEN, 2017) o deslocamento-último é definido como “o deslocamento do topo 

do edifício para o qual a resistência lateral total desceu abaixo de 80% da resistência máxima da 

estrutura, como resultado do dano e da rotura progressiva dos elementos de contraventamento” 

(Critério 1).  
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Outro critério passível de utilização determina o deslocamento-último aquando da ocorrência de um 

mecanismo de colapso, antes da perda de 20% resistência descrita no paragrafo anterior, sendo 

identificado quando ocorre uma súbita perda de força ou grande aumento do deslocamento, como 

descrito em Ponte (2017) (Critério 2). 

Uma vez que o Abaqus não permite decaimentos de resistência total entre incrementos e que não 

identifica a ocorrência de colapso na estrutura, os dois critérios anteriores não podem ser utilizados. 

A norma italiana (MIT, 2009) fornece um critério passível de utilização nas análises quando os primeiros 

dois critérios aqui referidos (Critérios 1 e 2) e não são opções possíveis no Abaqus. O documento indica 

que o quociente entre o valor de deslocamento-último e o deslocamento na cedência, onde a estrutura 

entra em regime plástico não-linear, da curva bi-linear, tem de se encontrar entre 3 e 6 (Critério 3). 

A definição do deslocamento último a partir das curvas pushover obtidas com o programa 3Muri pode 

ser obtida utilizando os dois primeiros critérios acima justificados, dependendo do que ocorre em 

primeiro lugar em cada análise.  

Uma vez que um dos principais objetivos do estudo do modelo em Abaqus é, para além de fazer a 

avaliação sísmica recorrendo a este programa, comparar os seus resultados com os do modelo 3Muri, 

utilizou-se o valor do deslocamento-último de cada análise no 3Muri para a definição deste 

deslocamento nas curvas correspondentes no Abaqus. Posteriormente, procede-se à verificação dos 

valores utilizando o critério 3, descrito na norma italiana (NTC, 2008) e, caso seja necessário, à correção 

dos mesmos. 

Como, em geral, na avaliação do desempenho sísmico de um edifício não se tem os valores do 

deslocamento último determinado com outro programa, a alternativa que existe para definir o valor de 

deslocamento último quando se usa o Abaqus é utilizar o critério 3. 

 

• Análise das Curvas Pushover 

As curvas de capacidade são referidas ao nó de controlo, sempre localizado no último piso. O nó de 

controlo difere consoante o tipo de análise e cuja informação será lida no eixo horizontal das curvas. 

Tendencialmente, os pontos de controlo situam-se no alinhamento onde ocorre o colapso nas primeiras 

paredes.  

Para o caso, foram adotados os pontos determinados através das análises de sensibilidade realizadas 

no 3Muri, de forma a garantir uma melhor comparação entre os dois modelos.  

Na Figura 34 estão indicados os nós de controlo para cada análise.  
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Figura 34: Pontos de Controlo 

Recorde-se que, no programa Abaqus, é necessário selecionar as seções cujas forças de reação fazem 

parte da força de corte basal, para cada análise, que serão os dados do eixo vertical. Estas são 

constituídas pelos elementos verticais que se encontram em contacto com o maciço rochoso, quer por 

encastramento da base dos mesmos, quer na face lateral, cujos deslocamentos perpendiculares à 

parede e no sentido do carregamento da análise, se encontram impedidos. 

Na Figura 35 encontram-se as curvas de capacidade obtidas no modelo em Abaqus, já considerando 

o deslocamento último admitindo o procedimento acima justificado, cujos dados finais são apresentados 

mais à frente, na Tabela 17. 

Observe-se que a direção X é a que corresponde a maior rigidez e resistência. Este aspeto era 

esperado e confirmado com a análise modal, uma vez que o primeiro modo de vibração na direção em 

causa é caracterizado por uma frequência bastante superior quando comparado com os primeiros 

modos em Y, o que implica uma maior rigidez da estrutura.  

Note-se também que os carregamentos triangulares, para ambas as direções, estão associados a 

menores resistências e, portanto, são em geral análises mais condicionantes (é, no entanto, preciso ter 

em atenção que, em contrapartida, apresentam maiores valores de deslocamentos últimos). 

 

Figura 35: Curvas de Capacidade obtidas pelo Abaqus 
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Ao comparar as curvas de capacidade obtidas no Abaqus com as obtidas no 3Muri, Figura 36 e Figura 

37, utilizando exatamente as mesmas propriedades dos materiais, realça-se a semelhança e 

proximidade da rigidez entre cada análise. Esta semelhança corrobora a correta calibração entre ambos 

os modelos.  

Para cada análise, a estrutura entra em regime não linear para um deslocamento semelhante, o que 

também verifica a coerência da definição das propriedades não lineares dos materiais. 

 

Figura 36: Curvas de Capacidade, direção X, do Abaqus e 3Muri 

 

Figura 37: Curvas de Capacidade, direção Y, do Abaqus e 3Muri 

No Abaqus, a entrada em regime não linear está relacionada com o atingir os valores de tensão máxima 

resistente (à tração e/ou compressão, que se admitiu coincidir com a tensão de cedência) nos 

elementos finitos, individualmente, usados para modelar o edifício. Assim, o modelo Abaqus tem a 

capacidade de ter em conta, de forma muito mais pormenorizada, a propagação da entrada em regime 

não linear de algumas zonas mais vulneráveis enquanto que o restante modelo ainda se encontra em 

regime elástico linear. 
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No programa 3Muri, este nível de pormenorização não é possível atingir (o modelo é construído a partir 

de macro-elementos que descrevem pilares, lintéis, paredes de alvenaria). Para ultrapassar esta 

condição, optou-se por realizar análises no 3Muri considerando que o módulo de elasticidade de todos 

os materiais de alvenaria é igual a 2/3 do valor original; desta forma tem-se em conta a propagação do 

comportamento não linear no macro-elemento, até atingir os valores últimos dos esforços (esforço 

transverso e momento fletor).  

Na Figura 38 comparam-se os gráficos obtidos pelo 3Muri, antes da redução dos módulos de 

elasticidade e após, para a direção X e sentido positivo. Observa-se, como seria de esperar, uma 

redução de rigidez inicial do modelo global, proporcional à redução dos módulos de elasticidade.  

 

Figura 38: Curvas de Capacidade obtidas pelo 3Muri, com e sem redução do Módulo de Elasticidade 

 

Por outro lado, a resistência do modelo não se altera de forma significativa, sendo que a diferença se 

traduz numa diminuição ligeira da mesma. Do mesmo modo, os deslocamentos últimos obtidos são 

muito semelhantes em ambas as análises, pelo que se conclui que o comportamento em regime não 

linear não se altera de forma significativa. 

Como seria de esperar, e observando os gráficos das figuras 39 e 40 as novas curvas do 3Muri afastam-

se mais das curvas de capacidade obtidas no Abaqus. No entanto, uma vez que estas últimas têm um 

maior significado físico real, foram as utilizadas para comparar com o Abaqus, assim como os seus 

respetivos padrões de danos. 
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Figura 39: Curvas de Capacidade, direção X, Abaqus e 3Muri tendo em conta a fendilhação 

 

Figura 40: Curvas de Capacidade, direção Y, Abaqus e 3Muri tendo em conta a fendilhação 

 

5.3. Avaliação da Segurança 

5.3.1. Definição da ação sísmica 

É necessário caraterizar a ação sísmica de forma a ser possível proceder à avaliação estrutural e à 

aplicação do método N2 para verificar a segurança. 

A ação sísmica é definida segundo o EC8-1 (CEN, 2009c), complementado pelo Anexo Nacional, 

presente no mesmo documento. Uma vez que se trata de análises estáticas não lineares, a ação 

sísmica é definida de forma indireta, isto é, a partir de espetros de resposta.  
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Para outro tipo de análises, como dinâmicas não lineares, a ação sísmica pode ser definida segundo 

espetros de potência e acelerogramas (Trindade, 2018). 

A ação sísmica depende da zona sísmica e do tipo de solo. Assim, é definida para o sismo do Tipo 1, 

sismo afastado ou interplacas, caraterizado por grandes magnitudes e baixas frequências, e para o 

sismo de Tipo 2, próximo ou intraplacas, de baixas magnitudes e elevadas frequências. 

O zonamento do território é estabelecido segundo o Anexo NA.I (CEN, 2017) em que, através do código 

do município, se identifica a que aceleração máxima de referência corresponde a zona em estudo. O 

Palácio da Vila, que se localiza em Sintra, encontra-se na zona sísmica tipo 1.3. e 2.3 estando 

associado a aceleração máxima de referência no valor de 1,5m/s2 e 1,7m/s2 para sismo do tipo 1 e 2, 

respetivamente. Esta informação encontra-se resumida na Tabela 11. 

Tabela 11: Aceleração máxima de referência 

Portugal Continental Ação Sísmica 

Código do 
município 

Designação 

Tipo 1 Tipo 2 

Zona 
Sísmica 

Aceleração  
𝒂𝒈𝒓 (m/s2) 

Zona 
Sísmica 

Aceleração  
𝒂𝒈𝒓 (m/s2) 

1111 Sintra 1.3 1,5 2.3 1,7 

 

O Edifício Bonet encontra-se sob maciço rochoso que apresenta elevados sinais de decomposição, 

apresentando caraterísticas semelhantes a argila em alguns locais, segundo observações locais 

(Querido, 2018). Assim, adota-se um solo do tipo B, caracterizado como uma argila muito rija de 

propriedades mecânicas crescentes em profundidade segundo o EC8-1, sendo também uma opção 

mais condicionante que um solo rochoso (Tipo A) e assim mais conservativa. 

O espectro de resposta elástica, definido para as componentes horizontais da ação sísmica, é dado 

pelas equações de (5.1) a (5.4): 

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∗ 𝑆 ∗ [1 +
𝑇

𝑇𝐵
∗ (𝜂 ∗ 2,5 − 1)]                                      (5.1) 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∗ 𝑆 ∗ 𝜂 ∗ 2,5                                                    (5.2) 

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

𝑇
]                                               (5.3) 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∗ 𝑆 ∗ 𝜂 ∗ 2,5 ∗ [
𝑇𝐶∗𝑇𝐷

𝑇2 ]                                               (5.4) 

Em que: 

𝑆𝑒(𝑇): espetro de resposta elástico; 

𝑇 : período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade; 

𝑎𝑔 : valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A; 

𝑇𝐵 : limite inferior do período no patamar de aceleração espetral constante; 

𝑇𝐶 : limite superior do período no patamar de aceleração espetral constante; 

𝑇𝐷 : valor que define no espetro o início do ramo de deslocamento constante; 

𝑆 : coeficiente de solo; 

𝜂 : coeficiente de correção do amortecimento, adotando-se 𝜂 = 1 para 5% de amortecimento viscoso. 
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De acordo o Anexo Nacional (CEN, 2009c), o parâmetro S, em Portugal, quando 𝑎𝑔 tem valor 

compreendido entre 1 e 4 𝑚/𝑠2, é dado pela equação (5.5): 

                                                                 𝑆 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 −
𝑆𝑚𝑎𝑥−1

3
(𝑎𝑔 − 1)                                                 (5.5) 

Os valores para definição do espetro de resposta elástica, de 𝑆𝑚𝑎𝑥 e os três períodos 𝑇𝐴, 𝑇𝐵  𝑒 𝑇𝐶, estão 

associados ao tipo de terreno e, segundo o Anexo Nacional (CEN, 2009c), são dados na Tabela 12. 

Tabela 12: Espetro de resposta elástica 

 Sismo Tipo 1    

Tipo de Terreno 𝑺𝒎𝒂𝒙  𝑻𝑨 𝑻𝑩 𝑻𝑪 

B 1,35 0,1 0,6 2,0 

      

 Sismo Tipo 2    

Tipo de Terreno 𝑺𝒎𝒂𝒙  𝑻𝑨 𝑻𝑩 𝑻𝑪 

B 1,35 0,1 0,25 2,0 

 

O Palácio Nacional de Sintra, por ser um monumento histórico cuja resistência sísmica é importante 

tendo em vista as consequências associadas ao colapso é classificado, segundo o EC8-1 (CEN, 

2009c), de classe de importância III, estando associado a coeficientes de importância de 1,45 e 1,25 

para sismo de tipo 1 e 2, respetivamente.  

Segundo o EC8-3 (CEN, 2017), para os edifícios de classe de importância III ou IV, devem ser 

verificados os estados limites de colapso iminente (NC), danos severos (SD) e limitação de dano (DL). 

A cada estado limite está associado um período de retorno e uma probabilidade de excedência, para a 

definição da ação sísmica. O valor da aceleração máxima de referência (𝒂𝒈𝒓) de cada estado limite tem 

em conta um coeficiente multiplicativo, Tabela 13, referente a Portugal Continental.  

Tabela 13: Coeficiente Multiplicativo, para cada Estado Limite e Tipo de Sismo 

Estado Limite Ação Sísmica Tipo 1 Ação Sísmica Tipo 2 

De colapso iminente (NC) 1,62 1,33 

De danos severos (SD) 0,75 0,84 

De limitação de dano (DL) 0,29 0,47 

 

Na Tabela 14 encontram-se os valores finais de aceleração máxima de referência. 

Tabela 14: Acelerações Máximas de Referência, para cada Estado Limite e Tipo de Sismo 

𝒂𝒈𝒓 (𝒎/𝒔𝟐) Ação Sísmica Tipo 1 Ação Sísmica Tipo 2 

De colapso iminente (NC) 2,43 2,26 

De danos severos (SD) 1,13 1,43 

De limitação de dano (DL) 0,44 0,80 
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Os valores finais de aceleração, dados pela aceleração máxima de referência para cada estado limite 

multiplicado pelo coeficiente de importância, são apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15: Valores finais da aceleração, para cada tipo de sismo 

𝒂𝒈 (𝒎/𝒔𝟐) 
Ação Sísmica Tipo 

1 
Ação Sísmica Tipo 

2 

De colapso iminente (NC) 3,52 2,83 

De danos severos (SD) 1,63 1,79 

De limitação de dano (DL) 0,63 0,999 

 

5.3.2. Avaliação do desempenho sísmico segundo o Método N2 

O método N2 permite verificar a segurança de uma estrutura à ação sísmica, partindo das análises 

estáticas não lineares. Descrito no EC8-1 (CEN, 2009c), o método pretende comparar o deslocamento 

último com o deslocamento objetivo, isto é, o deslocamento da estrutura quando sujeito a uma ação 

sísmica, determinado através da interseção da curva de capacidade resistente, com o espetro de 

resposta da ação sísmica. Esta comparação é realizada após a transformação do sistema de múltiplos 

graus de liberdade no sistema de um só grau de liberdade equivalente e da bi-linearização das curvas 

pushover.  

Neste seção é descrita a metodologia adotada e adaptada do EC8-1 para a implantação do Método N2 

e posterior verificação de segurança do Edifício Bonet.  

• Bilinearização das curvas de capacidade resistente 

A curva de capacidade bilinear é composta por um primeiro troço, de declive constante, até que atinge 

a força e respetivo deslocamento onde ocorre a cedência. O segundo troço, que tem início com a 

entrada em regime plástico, tem declive nulo e prolonga-se até à interseção com o deslocamento último. 

É também denominada como Curva Elasto-Plástica idealizada (Cattari e Lagomarsino, 2006).  

A primeira fase prende-se em calcular o declive do troço elástico, a rigidez da estrutura para dada 

direção, sentido e carregamento. A rigidez inicial é determinada pela imposição da interseção no ponto 

de 60% de força basal máxima atingida, e respetivo deslocamento (Bondarabadi, 2018).  

Obtém-se o valor das incógnitas, força basal na cedência e respetivo deslocamento, resolvendo o 

sistema de equações que iguala as áreas da curva de capacidade original e da curva bilinearizada, 

sabendo que a força é dada pelo produto da rigidez com o deslocamento.  

Foi então, nesta fase verificado o critério da Norma Italiana (MIT, 2009) descrito anteriormente, que 

determina que o quociente entre o deslocamento último e o deslocamento na cedência deve ser entre 

3 e 6. Apenas as análises na direção Y sob carregamento uniforme, em ambos os sentidos, não 

cumpriam este critério. O deslocamento último foi então associado ao primeiro ponto cujo deslocamento 
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satisfizesse o requerimento da Norma Italiana, encontrando-se então mais próximo do valor mínimo 

deste intervalo.  

No gráfico da Figura 41 seguinte encontram-se todas as curvas de capacidade bilinearizadas, que 

podem ser comparadas com as obtidas anteriormente. 

 

Figura 41: Curvas de Capacidade do Abaqus, antes e após bilinearização 

 

• Fator de transformação 

Para a passagem de um sistema de múltiplos graus de liberdade para o sistema de apenas um é 

necessário calcular o coeficiente de transformação, fornecido no EC8-1, dado por: 

Γ =  
𝑚∗

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
2                                                                        (5.6) 

𝑚∗ =  ∑ 𝑚𝑖∅𝑖                                                                     (5.7) 

Em que: 

𝑚∗ : massa de um sistema equivalente com um só grau de liberdade; 

∅𝑖 : deslocamento normalizado do piso i; 

𝑚𝑖 : massa do piso i; 

Γ : coeficiente de transformação. 

O Abaqus, contrariamente ao 3Muri, não obtém automaticamente o coeficiente de transformação, pelo 

que este fator foi calculado para cada direção, sendo este um processo exigente para estruturas 

complexas como é o caso do Edifício Bonet.  

Para este cálculo, foram considerados como graus de liberdade os pisos completos da estrutura que 

não se encontram em contacto com o maciço rochoso, tendo sido calculada a massa associada a cada 

grau de liberdade. 
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Os deslocamentos de cada piso estão associados aos modos de vibração, tendo sido calculado através 

da média dos deslocamentos dos pisos para o primeiro modo de vibração em X e Y. Estes 

deslocamentos médios são normalizados segundo o deslocamento do último piso.  

Assim, obtém-se os valores de coeficiente de transformação e massa do sistema de um grau de 

liberdade equivalente, resumidos na Tabela 16. 

Tabela 16: Coeficiente de Transformação e Massa do SDOF, para cada direção 

 X Y 

𝒎∗ 727863,7 746168,2 

𝚪 1,59 1,63 

 

A força F* e o deslocamento d* do sistema equivalente com 1GL são dadas pela redução das curvas 

bilineares através do coeficiente de transformação, sendo dados por:  

𝐹∗ =  
𝐹𝑏

Γ
                                                                                  (5.8) 

𝑑∗ =  
𝑑𝑛

Γ
                                                                                  (5.9) 

Em que: 

𝐹𝑏 : força de corte na base no sistema de vários graus de liberdade; 

𝑑𝑛 : deslocamento no nó de controlo no sistema de vários graus de liberdade. 

 

• Determinação do deslocamento-alvo 

O deslocamento-alvo está associado ao período do sistema de 1GL (T*) de cada análise, dado por 

(5.10): 

𝑇∗ = 2𝜋√
𝑚∗×𝑑𝑦

∗

𝐹𝑦
∗                                                                         (5.10) 

Em que: 

𝑑𝑦
∗  : deslocamento na cedência do sistema de 1GL 

𝐹𝑦
∗ : força basal na cedência do sistema de 1GL 

O EC8-1 (CEN, 2009c) indica que o deslocamento-alvo da estrutura, no sistema de um grau de 

liberdade (𝑑𝑒𝑡
∗ ), com um comportamento elástico infinito, é obtido por (5.11): 

𝑑𝑒𝑡
∗ = 𝑆𝑒(𝑇∗) [

𝑇∗

2𝜋
]

2

                                                                       (5.11) 

 

O deslocamento-objetivo (𝑑𝑡
∗) está dependente da interseção da curva bilinear com o espetro de 

resposta da ação sísmica, anteriormente definido para cada estado limite, sob forma aceleração-

deslocamento. O deslocamento-alvo está dependente do período T* e da sua relação com TC.  
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Para período curtos, T*<TC: 

𝐹𝑦
∗

𝑚∗ ≥ 𝑆𝑒(𝑇∗) ∶  𝑑𝑡
∗ = 𝑑𝑒𝑡

∗                                                                  (5.12) 

𝐹𝑦
∗

𝑚∗ ≤ 𝑆𝑒(𝑇∗) ∶  𝑑𝑡
∗ =

𝑑𝑒𝑡
∗

𝑞𝑢
1 (+(𝑞𝑢 − 1)

𝑇𝐶

𝑇∗) ≥ 𝑑𝑒𝑡
∗                                               (5.13) 

Em que 𝑞𝑢 =
𝑆𝑒(𝑇∗)𝑚∗

𝐹𝑦
∗ ≤ 3,0 segundo a Norma Italiana (MIT, 2009) a fim de limitar a ductilidade global 

aceitável do edifício (Simões et. al, 2014). 

Para períodos médios e longos, T*≥TC: 

𝑑𝑡
∗ = 𝑑𝑒𝑡

∗                                                                       (5.14) 

Na Tabela 17 encontram-se todos os valores calculados, acima explicados, para a verificação da 

segurança, para o sistema de um grau de liberdade. 

Tabela 17: Dados obtidos para Verificação de Segurança segundo o Método N2 

  

De acordo com o método N2, a segurança é verificada quando o quociente entre o deslocamento-último 

e o deslocamento-alvo é superior a 1.  

Na Figura 42 encontram-se representadas as verificações de segurança, para o sismo de tipo 1 e 2, 

tanto para as análises realizadas no Abaqus, para o estado limite mais condicionante que, para o caso 

dos edifícios históricos, é o de colapso iminente. Esta hipótese é corroborada uma vez que a segurança 

foi verificada para todas as análises e ambos os tipos de sismo, para o estado limite SD e DL. Por outro 

lado, note-se que o sismo tipo 2 é bastante menos condicionante que o sismo tipo 1. Deste modo, 

apenas a situação mais condicionante será comparada com os dados obtidos pelo 3Muri (Figura 43 e 

Figura 44 para a direção X e Y, respetivamente). 

 
Uniforme Triangular 

X + X - Y + Y - X + X - Y + Y - 

𝑭𝒚
∗ 𝒎∗⁄  (m/s2) 8,85 8,58 6,43 7,2 5,29 5,21 4,09 4,24 

𝒅𝒚
∗  (m) 0,00292 0,0024 0,0045 0,0039 0,0031 0,0025 0,0028 0,0030 

𝒅𝒖
∗  (m) 0,00872 0,0121 0,0151 0,0121 0,0147 0,0136 0,0104 0,0108 

𝑻∗ (s) 0,114 0,104 0,167 0,147 0,152 0,139 0,165 0,167 

𝝁∗ = 𝒅𝒖
∗ 𝒅𝒚

∗⁄  3,00 5,14 3,34 3,08 4,75 5,37 3,64 3,56 

𝒅𝒕
∗ 0,004 0,003 0,010 0,008 0,015 0,013 0,022 0,022 
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Figura 42: Verificação de Segurança, Modelo Abaqus, para todas as análises, Sismo Tipo 1 e 2 

 

Através dos gráficos das figuras Figura 43 e Figura 44, é possível concluir que os resultados obtidos 

em ambos os modelos numéricos são consistentes uma vez que a verificação da segurança, para a 

mesma análise, tem o mesmo resultado. Para as únicas análises em que a segurança é verificada 

(análises uniformes segundo a direção X) observa-se uma discrepância entre o quociente dos 

deslocamentos. 

 

Figura 43: Verificação de segurança, Sismo Tipo 1, Direção X, Abaqus e 3Muri 
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Figura 44: Verificação de segurança, Sismo Tipo 1, Direção Y, Abaqus e 3Muri 

É então possível afirmar que a segurança não é verificada em nenhuma direção para o Edifício Bonet, 

sendo a direção Y a mais vulnerável. 

5.4. Danos 

O colapso das paredes de alvenaria, e consequentemente da estrutura, quando aplicadas forças 

laterais, pode ser causado por mecanismos de flexão ou corte. Ao comportamento por flexão estão 

associados os modos de esmagamento e de levantamento, enquanto que por corte os modos de rotura 

podem ser ou por deslizamento ou por aparecimento de fendas diagonais (Ponte et al., 2019), como se 

encontra esquematizado, respetivamente, na Figura 45. 

 

Figura 45: Mecanismos de colapso de paredes de alvenaria (M. Ponte et al., 2019) 

As fachadas de alvenaria da estrutura podem ser divididas em macro-elementos segundo as aberturas. 

Os painéis de alvenaria podem ser divididos em nembos, cujo termo técnico em inglês é piers e que 

são elementos verticais resistentes que suportam as cargas verticais, e em lintéis (sprandels), os 

elementos horizontais. É nos nembos e lintéis que os danos, e consequentemente o comportamento 

não linear, se concentram (Lagomarsino et al., 2013).  
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A análise de elementos finitos no modelo em Abaqus permite estudar a evolução local dos danos com 

detalhe, sendo que este pode ser incrementado através do refinamento da malha. O objetivo do estudo 

é concluir quais os mecanismos de colapso associados à estrutura tendo em conta a distribuição de 

danos dos diferentes elementos finitos. 

É também objetivo central a comparação dos mecanismos de rotura definidos no Abaqus com os 

determinados no 3Muri. Este programa, que funciona através da análise de macro-elementos 

separados por nós rígidos, nas paredes com aberturas, vai dando informação sobre o nível de danos 

dos vários elementos estruturais do edifício de alvenaria e se alguns dos elementos já colapsaram. 

Esta informação não é fornecida diretamente com o programa Abaqus, que indica apenas o tipo de 

dano que ocorre em cada elemento finito.  

Assim, a evolução dos danos no Abaqus é estudada através das respetivas variáveis, para a evolução 

das tensões/extensões de compressão e de tração. O estudo realizado por Degli et al. (2018), a apenas 

um painel isolado de alvenaria, Figura 46, sob a ação do peso próprio e imposição de deslocamentos 

horizontais laterais, mostra como interpretar os resultados dos modelo: 

• A variável de dano associada ao regime plástico em tração mostra a evolução de dano por 

corte, nomeadamente através do aparecimento de fendas na diagonal; 

• Associado à variável de dano do regime da compressão, os danos são visíveis nos cantos dos 

macro-elementos, demonstrando mecanismos de rotura por flexão. 

 

Figura 46: Observação dos Mecanismos de Rotura através das variáveis de Dano. a) malha não danificada, b) 
danos por tração, c) danos por compresão (Degli et al., 2018) 

Pretende-se também fazer a comparação dos danos obtidos no Abaqus com os resultados das análises 

do 3Muri, que identifica o tipo de dano e colapso que ocorre em cada macro-elemento.  

Nas tabelas seguintes (da Tabela 18 à Tabela 25), avaliam-se e comparam-se os danos obtidos em 

cada análise, para o deslocamento último determinado. Na primeira linha de cada tabela, observa-se o 

padrão de danos determinado pelo 3Muri e a sua respetiva legenda descritiva do tipo de dano ou 

colapso que se dá em cada macro-elemento. Por outro lado, nas linhas seguintes, analisa-se o padrão 

de danos obtido no Abaqus, segundo a variável de tração e de compressão, segunda e terceira linha 

de cada tabela, respetivamente.  
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Os danos são interpretados separadamente para cada variável e de acordo com as respetivas 

legendas, que também se observam na Figura 47. Conforme explicado, o dano é uma variável escalar. 

Deste modo, entenda-se que a azul escuro se representam todos os nós de elementos finitos que se 

encontram ainda em regime linear ou que estejam em tensão de cedência.  

Posteriormente, as restantes cores são definidas linearmente de acordo com o decaimento de tensão 

e aumento de extensão plástico, acima definido. Note-se que, quando os nós dos elementos finitos se 

encontram a vermelho então o elemento finito atingiu a sua extensão plástica última e, assim, a sua 

degradação máxima.  

 

                                                     

Figura 47: Legendas Variáveis de Dano 
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Tabela 18: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento uniforme, +X 

+X : Carregamento Uniforme 
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O padrão de danos final do 3Muri, apresentado na primeira linha da Tabela 18, demonstra que o colapso 

ocorreu por corte ao nível do primeiro piso elevado, na fachada Sul do Edifício Bonet. A restante 

estrutura apresenta danos do mesmo tipo espalhados por macro-elementos tanto na fachada Sul como 

na Norte.  

Por outro lado, ainda através do 3Muri, observa-se que se dá o colapso por flexão no Corredor dos 

Padres, localizado na zona Oeste. Os danos plásticos por flexão também se encontram presentes no 

padrão de danos da estrutura, nomeadamente nos macro-elementos posteriores às aberturas, no 

sentido do carregamento.  

Analise-se então a evolução do padrão de danos obtida no Abaqus, começando primeiramente pelos 

danos obtidos pela variável de tração, segunda linha da Tabela 18, associados a danos por corte, uma 

vez que são os mais presentes, como mostrou o estudo com o programa 3Muri.  

Observa-se o aparecimento de danos na diagonal numa primeira fase (d=0,007m), no lado Sul ao longo 

de toda a fachada e no lado Norte onde os danos se encontram visivelmente concentrados no último 

piso. É possível observar através destes danos o aparecimento de fendas na estrutura. Para o 

deslocamento último, onde já mais elementos finitos atingiram a extensão última plástica, é possível 

concluir a aproximação significativa de locais marcados pelos danos de corte, comparando entre os 

dois programas. 

A evolução do padrão de danos de compressão, apresentado no final da Tabela 18, associados a dano 

por flexão, demonstra uma maior incidência no último piso. Note-se que os danos se concentram nos 

cantos dos macro-elementos, estando assim associados a um mecanismo de esmagamento. De realçar 

que estes tipos de danos ocorrem também nas mesmas localizações que os danos por tração. Este 

resultado reflete bem o conceito de dano misto, que acontece bastante na realidade uma vez que é 

muito rara a ocorrência de apenas um tipo de dano.  
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Tabela 19: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento uniforme, -X 

-X : Carregamento Uniforme 
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Observa-se um padrão de danos obtido pelo 3Muri (Tabela 19) vastamente danificado nas fachadas 

segundo X, direção do carregamento. À semelhança do mesmo carregamento, mas em sentido oposto, 

o colapso ocorre em pequenos macro-elementos no primeiro piso elevado na fachada Sul, por corte, e 

acompanhado por danos por corte ao longo de ambas as fachadas. Ao nível do último piso, nos nembos 

posteriores à abertura, segundo o sentido do carregamento, que são marcados por danos plásticos de 

flexão.  

No Abaqus, a variável de dano de tração indica a existência de fendas, danos na diagonal, ao longo da 

fachada Sul e Norte. Os danos por corte encontram-se então bastante presentes no Edifício Bonet, 

para a análise em estudo 

Por outro lado, os danos de compressão encontram-se dispersos ao longo das fachadas Norte e Sul, 

mas é possível referir que são menos significativos que os danos por tração. No entanto, contrariamente 

ao padrão de danos indicado pelo 3Muri, onde há indicação de alguns macro-elementos com danos de 

flexão, o Abaqus não apresenta danos significativos em algumas dessas zonas através da variável de 

dano de compressão, nomeadamente na fachada Sul, último piso. 
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Tabela 20: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento Pseudo-Triangular, +X 

+X : Carregamento Pseudo-Triangular 
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Danos Abaqus: Variável Compressão 

 

Analise-se agora o padrão de danos fruto da análise pushover de distribuição pseudo-triangular, ainda 

segundo a direção X, resumido na Tabela 20.  

Segundo o 3Muri, o colapso ocorre por corte em alguns nembos do último piso, na fachada Norte. Este 

último piso condensa também danos por flexão e corte, assim como colapso por flexão no nembo da 

fachada Oeste. Ocorre colapso por tração nas zonas superiores aos nembos e, na parte superior das 

aberturas, o colapso dá-se por corte. 

Os danos observados através da variável de tração encontram-se mais concentrados no piso superior 

do edifício. É visível o aparecimento de danos na diagonal em algumas paredes, nomeadamente nas 

fachadas Norte e Sul. Note-se também a concentração de danos nos tinteis superiores do último piso, 

excetuando aquando da localização acima de aberturas. Este dado é comparável com o colapso por 

tração, identificado no 3Muri, nas mesmas zonas. Comparando o padrão de danos com os resultados 

obtidos para este último piso no 3Muri, conclui-se que há danos por corte onde o 3Muri também os 

identifica, mas também em zonas que, segundo o mesmo, o tipo de danos é outro. Conforme se justifica 

no parágrafo seguinte, esta disparidade de resultados pode ser justificada pela existência de um padrão 

de dano mista. O padrão de danos apresentado em ambos os programas para os restantes pisos 

inferiores apresenta significativas diferenças. 

Os danos obtidos segundo a variável de dano de compressão estão visivelmente mais condensados 

no último piso do Edifício Bonet, nas fachadas segundo a direção do X, do carregamento. A elevada 

concentração destes danos nos referidos macro elementos, pode justificar o facto de 3Muri assumir 

que estes danos por flexão são os principais em algumas paredes. Por outro lado, a parede que o 3Muri 

identifica como tendo colapsado por flexão, não apresenta este tipo de danos, pelo menos de forma 

significativa, no Abaqus. Note-se que nos tinteis superiores a algumas aberturas do último piso, se 

observa a concentração de danos de compressão, tal como no 3Muri. 

 

 

  

Fachada Sul 

d=du=0,023m 

x 

y 

Fachada Norte 
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Tabela 21: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento Pseudo-Triangular, -X 

-X: Carregamento Pseudo-Triangular 
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Danos Abaqus: Variável Compressão 

 

Apesar de o tipo de carregamento ser o mesmo que o analisado anteriormente e de apenas mudar o 

seu sentido, o padrão de danos resultante no 3Muri é diferente, como se observa na Tabela 21.  

Neste caso, o colapso ocorre por flexão na fachada Sul, nas paredes finais segundo o sentido da 

análise, e colapso por corte nas primeiras do mesmo lado. Nesta mesma fachada, o 3Muri apresenta 

dano por corte no primeiro piso elevado. Na fachada Norte, identificam-se danos por corte e por flexão, 

nomeadamente no último piso da estrutura. 

No Abaqus, os danos de tração encontram-se dispersos por toda a estrutura. Tal como no 3Muri, há 

uma concentração de danos, formados na diagonal das paredes, no primeiro piso elevado da fachada 

Sul. Note-se que o Abaqus identifica a propagação de dano por corte na zona central desta fachada 

apesar do 3Muri indicar que esta zona não se encontra danificada.  

Os danos segundo a variável de tração são também significativos no último piso onde se dá conta do 

aparecimento de fendas diagonais, nomeadamente no lado Sul. No lado Norte, dá-se conta de que os 

lintéis superiores não em cima de aberturas se encontram completamente danificados, associando 

estes danos a colapso por tração e que as paredes mais próximas do corredor dos Padres, lado Oeste, 

se encontram altamente fendilhadas.  

Analise-se então os resultados da análise pushover do Abaqus pela variável de compressão. Os danos 

encontram-se espalhados pelas fachadas segundo a direção X, mas mais concentrados no último piso, 

como também seria de esperar, uma vez que o carregamento pseudo-triangular implica uma maior 

carga para uma maior altura de elevação. No último piso, os macro-elementos apresentam uma 

concentração de danos e de tensões de compressão nos cantos inferiores segundo o sentido de 

carregamento, afirmando assim a importância dos danos de flexão, segundo mecanismos de 

esmagamento. Destaque-se a diferença para com os resultados do 3Muri nos lintéis superiores das 

aberturas, uma vez que não se observa concentração de danos de compressão. É natural o 

aparecimento de danos ao longo da fachada uma vez que ocorre o aumento de extensões de 

compressão com a evolução da análise. 

  

d=du=0,021m 

Fachada Sul Fachada Norte 
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Tabela 22:Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento uniforme, +Y 

+Y: Carregamento Uniforme 
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Danos Abaqus: Variável Compressão 

 

 

A análise do padrão de danos para o carregamento uniforme na direção Y em ambos os sentidos, não 

é de comparação direta entre os dois modelos uma vez que o deslocamento último a analisar não é o 

mesmo em ambos os programas, conforme explicado anteriormente.  

De facto, observa-se na Tabela 22 que para o deslocamento último do 3Muri (d=0,010m), o Abaqus 

apresenta a estrutura não danificado, para ambas as variáveis de dano. Do mesmo modo, note-se que 

o colapso no 3Muri ocorre nas paredes da capela, não modeladas totalmente no Abaqus. 

Assim, o padrão de danos do Abaqus será estudado para o deslocamento último determinado na seção 

5.2.2. Curvas de Capacidade segundo a Norma Italiana, NTC (2009). 

Segundo o 3Muri, o Edifício Bonet apresenta algumas paredes posicionadas segundo Y, danificadas 

por corte e por flexão.  

 

Fachada Este Fachada Oeste 

d=du=0,024m 

Fachada Oeste Fachada Este 

d=0,010m 
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Já no Abaqus, o padrão de danos de tração apresentado no final da análise demonstra que os danos 

se localizam dispersos pela estrutura segundo a direção Y, conforme seria de esperar devido à direção 

do carregamento. Observe-se que a parede estrutural que se localiza no interior do último piso se 

encontra fendilhada, confirmando-se assim a evolução de dano por corte da mesma, identificado no 

3Muri. 

Os danos de compressão encontram-se nas paredes posicionadas na direção Y e espalhados pela 

fachada Norte. É de relevo notar que há uma elevada concentração de danos na parede da capela, 

comprovando o esmagamento da zona. Por outro lado, analisa-se também a parede Este do último 

piso, uma vez que apresenta danos por compressão, podendo ser comparado ao mecanismo de 

esmagamento por flexão, também identificado pelo 3Muri.  
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Tabela 23: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento uniforme, -Y 

-Y: Carregamento Uniforme 
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Danos Abaqus: Variável Compressão 

 

Segundo o programa 3Muri, o padrão de danos apresentado pela presente análise demonstra que a 

capela é onde ocorrem os maiores danos, essencialmente do tipo de flexão. Estes danos também se 

encontram presentes na fachada Norte do piso superior. As paredes estruturais do Edifício Bonet 

posicionadas na direção Y apresentam dano por corte.  

O colapso ocorre por flexão em paredes dispersas da capela, tendo sido esta uma das análises cujo 

deslocamento último não foi adotado, conforme também já explicado, e à semelhança da análise 

anterior. Ao analisar o padrão de danos do Abaqus para o deslocamento último definido pelo 3Muri 

(d=0,010m), observa-se que os danos começam a aparecer, mas que as paredes estruturais ainda se 

encontram maioritariamente em regime linear e pouco danificadas. 

Fachada Oeste Fachada Este 

d=du=0,0198m 

Fachada Oeste Fachada Este 

d=0,013m 
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Os danos de tração do Abaqus, para o deslocamento último adotado, revelam o aparecimento de danos 

diagonais em algumas paredes estruturais interiores, localizadas segundo a direção Y. Note-se também 

um acumular de extensões de tração nas paredes exteriores em Y, último piso do Edifício Bonet. 

Os danos à compressão revelam-se ainda pouco acentuados, mas com inícios de aparecimento de 

concentrações dos mesmos nas paredes exteriores posicionadas segundo Y, dando indícios de danos 

por esmagamento, nomeadamente nos macro-elementos identificados pelo 3Muri como aqueles que 

sofrem dano por flexão. No entanto, é também relevante indicar que o Abaqus identifica estas mesmas 

zonas como muito danificadas por corte, diferenciando-se assim. 
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Tabela 24: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento Pseudo-Triangular, +Y 

+Y: Carregamento Pseudo-Triangular 
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Danos Abaqus: Variável Compressão 

 

Analisando o padrão de danos dado pelo 3Muri na Tabela 24, sabe-se que o colapso se dá na parede 

do último piso do lado Oeste, a Sala Chinesa, por mecanismo de rotura de flexão no nembo posterior 

segundo o sentido do carregamento, e por corte no nembo anterior.  

Os lintéis superiores do último piso apresentam maioritariamente rotura por tração. Algumas paredes 

do último piso posicionadas segundo X encontram-se danificadas por flexão, enquanto que, as 

posicionadas segundo Y têm danos por corte. Os pisos inferiores encontram-se não danificados. 

Compare-se primeiramente a parede onde ocorrem ambos os colapsos, segundo o 3Muri. Analisando 

o parâmetro de dano segundo a variável de tração, conclui-se que há uma concentração de dano 

máximo no lintel da parede em questão, podendo corresponder ao colapso por tração também 

identificado no 3Muri. Estão também presentes danos de tração nos nembos mas o macro-elemento 

anterior não apresenta dano suficiente que indique colapso por corte.  

Por outro lado, os danos de compressão encontram-se presentes em toda a parede em questão, mas 

mais significativos no nembo onde se dá o colapso por flexão. 

Fachada Este Fachada Oeste 

Fachada Sul Fachada Norte 

d=du=0,0169m 
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Verifica-se a presença de danos máximos de tração nos lintéis superiores das paredes da sala do último 

piso, que possui os tirantes, assim como nos lintéis inferiores das fachadas, podendo ser associados a 

colapso por tração. 

Nas paredes em Y onde o 3Muri identifica dano por corte, observa-se no Abaqus acentuados danos 

por tração, nomeadamente segundo a diagonal do macro-elemento, verificando a semelhança de 

resultados entre ambos os programas 

O padrão de danos de compressão no Abaqus revela um acumular dos mesmos na generalidade das 

paredes estruturais em Y, resultando em danos por flexão, de mecanismo de esmagamento. Os danos 

são mais reduzidos na fachada Sul devido ao sentido do carregamento.  
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Tabela 25: Comparação Padrão de Danos 3Muri, Abaqus regime de Tração, Abaqus regime de Compressão. 
Carregamento Pseudo-Triangular, -Y 

-Y: Carregamento Pseudo-Triangular 
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Observa-se, através da Tabela 25, que, uma vez que o carregamento desta análise é pseudo-triangular, 

a estrutura atinge o colapso num estado pouco danificado em muitos dos macro-elementos, 

nomeadamente aqueles que se localizam nos pisos de menor elevação.  

No 3Muri, o colapso é atingido por corte na fachada Oeste do último piso. As paredes exteriores do 

último piso, segundo a direção X e Y, apresentam danos por flexão, nomeadamente na fachada Norte. 

As paredes estruturais do último piso, segundo a direção Y, apresentam dano por corte. 

Analise-se primeiro no Abaqus a parede correspondente ao colapso identificado no 3Muri. Observa-se 

uma acumulação de danos de tração em toda essa parede, nomeadamente no nembo onde se dá o 

colapso. Os primeiros danos a aparecer localizam-se em cima e em baixo da abertura.  

Tal como no 3Muri, os danos de compressão localizam-se maioritariamente no último piso, sendo 

acentuados nas paredes segundo a direção Y. Nestes macro-elementos, os danos concentram-se no 

canto inferior Sul, devido à direção do carregamento, observando-se mecanismo de flexão, caraterizado 

por esmagamento destas zonas. 

No nembo onde ocorre o colapso, a concentração de danos não se dá de acordo o paragrafo acima, 

sendo por isso uma razão apontada para a classificação do mecanismo por corte, pelo 3Muri. 

5.4. Comentários Finais 

Especifiquem-se então as conclusões retiradas da avaliação estrutural realizada e atrás descrita de 

forma a compreender o estado de conservação do Edifício Bonet. 

Através da análise estática não linear e da posterior verificação de segurança, foi possível concluir que 

esta não é verificada em nenhuma direção. Assim, é necessário a elaboração de um plano de reforço 

sísmico do edifício, de forma a garantir a verificação de segurança. 

Os elementos mais vulneráveis são as paredes exteriores ao nível do último piso, segundo ambas as 

direções.  

A avaliação da segurança desenvolvida com o Abaqus permitiu complementar os resultados obtidos 

com a avaliação realizada com o 3Muri. Na realidade com o programa Abaqus consegue-se ter uma 

noção muito precisa do início do aparecimento dos danos, onde começam e como se propagam em 

cada elemento estrutural de alvenaria e nos diferentes elementos estruturais, à medida que a estrutura 

entra em regime não linear. No entanto a definição do modelo numérico do edifício, a sua calibração e 

a análise de resultados revelaram-se complexas e computacionalmente exigentes. 
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6. Conclusões 

6.1. Considerações Finais  

A avaliação sísmica do Edifício Bonet foi realizada com o programa Abaqus. Pretende-se então realçar 

as principais conclusões obtidas ao longo da dissertação, não só ao nível de resultados obtidos para o 

caso de estudo, o Edifício Bonet do Palácio da Vila de Sintra, mas também ao nível das vantagens e 

desvantagens da utilização do programa Abaqus em relação ao 3Muri para a avaliação sísmica de 

edifícios de alvenaria. 

A modelação das estruturas é uma tarefa complexa quando realizada exclusivamente no programa 

Abaqus, quer na definição do modelo numérico em termos de geometria quer na sua alteração. No 

caso de estudo, atendendo à complexidade do edifício, foi necessário alterar a geometria inicialmente 

definida porque se constatou a presença de diversas imprecisões. Assim, utilizou-se a nuvem de pontos 

obtida a partir do levantamento por laser scanner e alterou-se a geometria inicial relativamente: às 

espessuras das paredes, à localização das aberturas e à existência de peitoris nas diferentes aberturas. 

A alteração geométrica de um modelo existente definido no Abaqus é um processo demorado que pode 

ter influência negativa nas malhas de elementos geradas e que aumenta a complexidade de divisão 

em partes para atribuição de diferentes propriedades. 

Para a modelação geométrica no programa recomenda-se a importação da geometria correta da 

estrutura de um programa de modelação geométrica tridimensional (modelo BIM), como por exemplo 

o programa Revit, para o programa Abaqus. Por outro lado, há necessidade de criar um processo 

automatizado de simplificação e adaptação do complexo modelo BIM, repleto de detalhes 

arquitetónicos, para se poder importar para o Abaqus. 

O programa 3Muri não permite tanta liberdade na geometria das estruturas, nomeadamente para 

geometrias atípicas (fachadas curvilíneas, meios pisos, etc.), quando comparado com o Abaqus. Por 

outro lado, as caraterísticas geométricas do modelo, como a espessura das paredes, localização e 

caraterização das aberturas e respetivos peitoris, são facilmente alteradas no 3Muri. 

É também difícil, no Abaqus, a associação dos materiais às áreas corretas, principalmente quando há 

muitos materiais no mesmo modelo: é necessário realizar muitos cortes na estrutura, por vezes difíceis 

de definir e que podem também ter impacto negativo na geração da malha, originando elementos finitos 

deformados. 

Por outro lado, reforce-se a vantagem do Abaqus possuir uma vasta biblioteca de modelos que 

possibilitam caraterizar inúmeros materiais e seus comportamentos, contrariamente ao 3Muri que é um 

programa desenvolvido principalmente para estruturas de alvenaria. Outra vantagem a realçar do 

programa Abaqus, em relação ao 3Muri, é a possibilidade de realizar no mesmo programa e modelo 

numérico, diferentes análises associadas a uma variada gama de resultados numéricos e gráficos. 

No tratamento de resultados, conclui-se que o recurso ao Método de Elementos Finitos tem uma 

vantagem importante em relação à modelação por macro-elementos (usada no 3Muri), pois permite 
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obter resultados para cada nó de cada elemento finito gerado. Esta vantagem é importante não só 

quando se quer perceber como se propaga os danos na estrutura, mas também quando se precisa 

obter os resultados num ponto específico da estrutura. Foi o que aconteceu, por exemplo, para avaliar 

o estado de tensão inicial da alvenaria no ponto onde foi realizado o ensaio de macaco plano simples; 

só foi possível comparar com alguma precisão com os resultados do programa Abaqus. 

Por outro lado, é importante referir que, a visualização gráfica dos modos de vibração obtida com o 

programa Abaqus, foi bastante útil para a compreensão e análise dos mesmos e para a calibração do 

modelo numérico.  

Neste trabalho é de realçar a semelhança nos resultados obtidos com os dois modelos desenvolvidos 

para o edifício Bonet (Abaqus e 3Muri). Este facto é comprovado inicialmente a partir dos resultados da 

análise modal, uma vez que os modos de vibração e os valores correspondentes das frequências são 

muito próximas, em ambos os modelos. A mesma conclusão se obteve quando se compararam as 

curvas de capacidade, onde se confirma um comportamento semelhante, principalmente na fase linear 

em que se verifica uma rigidez muito próxima, e mesmo quando se comparam a distribuição de danos 

obtida nos dois modelos. 

Os resultados da análise modal permitiram concluir que a estrutura é mais rígida segundo a direção 

longitudinal (direção X) do que segundo a direção transversal (direção Y). 

No último piso do edifício há dois tirantes segundo a direção transversal do edifício. Foi possível 

verificar, através da análise modal, que estes elementos não devem estar pré-esforçados. Comparando 

ambas as análises modais, sem e com os tirantes, observa-se que as frequências dos modos de 

vibração sofrem apenas um ligeiro aumento, muito pouco significativo, no modelo que considera os 

tirantes, o que implica que a rigidez da estrutura, nomeadamente segundo a direção transversal, 

praticamente não sofre alterações com estes elementos.  

As propriedades não lineares das alvenarias foram aprofundadamente estudadas. De início, concluiu-

se que o modelo ideal para descrever o comportamento da alvenaria seria o CDPM pelo que foi 

necessário compreender as suas leis constitutivas e concretizá-las numericamente para cada material. 

Os valores de tensão de pico de tração e de compressão foram definidos de forma coerente com os 

valores já adotados no 3Muri, de modo a garantir a possível comparação entre os programas de cálculo. 

É, no entanto, importante realçar a importância da definição das variáveis de dano no Abaqus, para o 

CDPM. 

O Edifício Bonet é o edifício mais antigo do Palácio Nacional de Sintra. A alvenaria do último piso do 

edifício encontra-se degradada sendo difícil a definição precisa das suas propriedades mecânicas.  

Apesar de haver vasta informação bibliográfica relativamente a simplificações passíveis de utilização 

das leis constitutivas, reforça-se a importância de realizar estudos de forma a compreender a evolução 

e comportamento das alvenarias em análise e assim, ter mais confiança nos resultados. Do mesmo 

modo, a definição da variável de dano e da sua evolução coerente com o decaimento de tensão, 

necessária na modelação com o Abaqus, deve também ser revista e adaptada para cada caso. Esta é 

considerada uma desvantagem do Abaqus relativamente ao 3Muri, uma vez que implica um maior 
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conhecimento do comportamento do material, o que exige a necessidade de realizar mais testes 

experimentais in situ e laboratoriais. No entanto, atendendo ao valor patrimonial do edifício, estes testes 

nem sempre são possíveis de realizar.  

Os resultados das análises estáticas não lineares obtidas com o programa Abaqus, realizadas para o 

nó de controlo definido no 3Muri, foram inicialmente comparados com os resultados do 3Muri e 

verificou-se que eram satisfatoriamente parecidas. 

No entanto, a determinação do deslocamento último, que normalmente se define a partir das curvas de 

capacidade resistente obtidas com as análises estáticas não lineares, é um processo mais difícil com 

o Abaqus. Neste estudo adotam-se os valores definidos com o 3Muri e, simultaneamente, verifica-se o 

critério definido na Norma Italiana (MIT, 2009). Este último impõe que o quociente entre o valor de 

deslocamento-último e o deslocamento na cedência, onde a estrutura entra em regime plástico não-

linear, da curva bi-linear, tem de se encontrar entre 3 e 6.  

Para a verificação de segurança, foi utilizado o Método N2 que necessita a passagem de um sistema 

de múltiplos graus de liberdade para um grau apenas. Para tal, foi necessário calcular o fator de 

transformação que é um processo complexo para estruturas como o Edifício Bonet. Por outro lado, o 

3Muri calcula este fator automaticamente.  

A avaliação da segurança do Edifício Bonet foi realizada e conclui-se que esta não é verificada para 

nenhuma direção, para nenhum tipo de sismo a considerar, como preconizado no regulamento. Deste 

modo, sublinha-se a necessidade de realizar um projeto de reforço, que garanta a identidade do Palácio 

da Vila, mas que permita verificar a segurança estrutural. 

Algumas soluções de reparação foram implantadas durante o século XX. A fendilhação da alvenaria 

dos pisos inferiores foi maioritariamente reparada, enquanto que a alvenaria do último piso apresenta 

uma acentuada fendilhação. A este último piso está-lhe associado uma fraca capacidade resistente 

sendo que, tal como se verificou na análise de danos, é o local onde ocorrem os maiores danos e onde 

maioritariamente ocorre o colapso. 

O padrão de danos obtido para cada análise pushover foi detalhadamente comparado entre os dois 

modelos. Conclui-se que o Abaqus é um programa muito vantajoso para a análise da distribuição de 

danos nos diferentes elementos estruturais e para a sua propagação. Como referido, uma vez que 

recorre ao Método de Elementos Finitos, os danos são obtidos para cada nó e, portanto, é possível 

observar a localização e modo de evolução dos mesmos. 

Por último, reforce-se a dificuldade de convergência que acontece nas análises desenvolvidas com o 

Abaqus e do esforço computacional e exigência temporal que o programa requer, contrariamente ao 

que se verifica com o programa 3Muri. 

Com o estudo desenvolvido pode-se referir que o programa 3Muri é um programa mais preparado para 

analisar estruturas de alvenaria do que o Abaqus. Este último, é indubitavelmente o programa ideal 

para a realização de análises complexas e pormenorizadas onde seja crucial a análise detalhada de 

propagação de danos sendo mais adequado para estruturas menos complexas (em termos de 

dimensão e geometria). 
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6.2. Estudos futuros 

Apesar do estudo aprofundado realizado ao Edifício Bonet, muitas análises ficaram por realizar ou 

melhorar. 

Em primeiro lugar, seria interessante realizar novamente as análises pushover mas com um maior 

refinamento da malha de elementos finitos. Seria particularmente importante a análise do padrão de 

danos após o refinamento uma vez que a localização e evolução dos danos seria mais exata e precisa. 

Para tal, é necessário a utilização de computadores com maior potência uma vez que este aumento de 

nós implica uma exponencial exigência numérica, sendo então necessário mais tempo e recursos. 

A alvenaria, e especificamente a alvenaria degradada do edifício Bonet, foi estudada através de ensaios 

mecânicos semi-destrutivos. No entanto, os resultados não foram conclusivos pelo que se sugere a 

realização de novos estudos de forma a ter mais segurança e informação nas propriedades mecânicas 

dos materiais. 

A caraterização das propriedades não lineares dos materiais termina com a incorporação das variáveis 

de dano. Seria vantajoso a realização de um estudo separado de forma a verificar a evolução das 

mesmas, ao longo do decaimento de tensão. 

Como trabalho futuro, propõe-se a adoção de outra metodologia, mais precisa, para a determinação do 

fator de transformação de sistema de múltiplos graus de liberdade para apenas um grau de liberdade 

equivalente no programa Abaqus. 

Seria também interessante a realização de análises dinâmicas não lineares de forma a compreender 

ainda mais aprofundadamente o comportamento não linear da estrutura. 

É necessário a elaboração de um plano de reforço estrutural do edifício Bonet de forma a que a 

segurança seja verificada e que a identidade do mesmo seja preservada.  
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Anexos: 

Anexo 1 – Propriedades Mecânicas dos Materiais 

Neste anexo encontram-se as propriedades que caraterização na totalidade as alvenarias que 

constituem o Edifício Bonet, assim como as partes fronteiriças de outros corpos do Palácio da Vila, 

parcialmente modelados. Note-se que, as variáveis de dano são definidas de forma coerente com o 

decaimento de tensão, adotando 0 para a tensão de pico e 0,9 para a tensão última. 

• Alvenaria Normal 

 
Módulo de Elasticidade,  

E (GPa) 

Peso específico,  

ԝ (kN/m3) 

Coeficiente de Poisson 
𝝂 

Edifício Bonet Pisos 
Inferiores 

0,80 18 0,2 

 

 

 

• Alvenaria Fendilhada 

 

 
Módulo de Elasticidade,  

E (GPa) 

Peso específico,  

ԝ (kN/m3) 

Coeficiente de Poisson 
𝝂 

Edifício Bonet Piso 
Superior Fendilhado 

0,40 18 0,2 
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• Alvenaria do Corredor dos Padres e Sala dos Brasões 

 

 
Módulo de Elasticidade,  

E (GPa) 

Peso específico,  

ԝ (kN/m3) 

Coeficiente de Poisson 
𝝂 

Brasões 1,20 19 0,2 

 

 

 

• Alvenaria da Capela 

 

 
Módulo de Elasticidade,  

E (GPa) 

Peso específico,  

ԝ (kN/m3) 

Coeficiente de Poisson 
𝝂 

Capela 1,44 19           0,2 
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Anexo 2 – Vistas do Edifício Bonet 

Fachada Este: 

 

Fachada Oeste: 
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Fachada Norte: 

 

 

Fachada Sul: 

 

 

  



89 
 

Anexo 3 – Plantas do Edifício Bonet (PSML) 

Piso 8: 

 

 

 

Piso 9: 
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Piso 10: 

 

 

 

Piso 11: 
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Anexo 4 – Levantamento de Espessuras (Querido, 2018) 

Piso 9: 

 

 

 

 

Piso 10: 
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Piso 11: 

 

 


