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Resumo 

O Paço Ducal é um importante monumento a nível histórico e cultural, situado em Vila Viçosa, 

que pertenceu e foi mandado edificar pela família dos Duques de Bragança, que mais tarde viria 

a ser a Família Real Portuguesa. 

As suas paredes são feitas de taipa, que é uma técnica de construção que consiste na utilização 

de terra como material estrutural. Não é um material adequado para resistir a acções sísmicas 

visto que tem uma baixa resistência à tracção, que é muitas vezes considerada nula. 

Nesta dissertação é feita uma análise sísmica ao Paço Ducal de Vila Viçosa a fim de se avaliar 

a sua segurança face aos sismos. 

O palácio foi modelado no programa de cálculo automático SAP2000. A partir dos dados obtidos 

no programa são analisados os modos de vibração, as forças de corte basal, as tensões 

excessivas presentes nas paredes e deslocamentos relativos e absolutos medidos em várias 

zonas do Paço. 

Devido à incerteza que existe em relação aos valores das rigidezes tanto dos pisos como das 

paredes, é também feita uma análise de sensibilidade do comportamento sísmico do Paço a 

cada uma destas propriedades. 

Através destas análises é possível chegar a um melhor conhecimento do comportamento sísmico 

do Paço, nomeadamente de quais as zonas mais afectadas e qual dos tipos de acção sísmica é 

mais gravoso para a segurança do Paço e, por fim, chegar a uma conclusão quanto à sua 

segurança sísmica. 
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Abstract 

Paço Ducal is an important monument, historically and culturally, located in Vila Viçosa, which 

was owned and built by the family of the Dukes of Bragança, which would later become the 

Portuguese Royal Family. 

Its walls are made of rammed earth, which is a construction technique that consists of using earth 

as a structural material. It is not a suitable material to resist seismic actions as it has a low tensile 

strength, which is often considered to be zero. 

In this dissertation a seismic analysis is made to the Paço Ducal of Vila Viçosa in order to evaluate 

its safety against earthquakes.  

The palace was modeled on the computer program SAP2000. From the data obtained in the 

program are analyzed the vibration modes, the base shear forces, the excessive stresses present 

in the walls and relative and absolute displacements measured in different points of the palace. 

Due to the uncertainty regarding the stiffness values of both floors and walls, a sensitivity 

analysis of the palace's seismic behavior for each of these properties is also performed. 

Through these analyses it is possible to get a better understanding of the seismic behavior of 

the palace, namely which areas are most affected and which type of seismic action is the most 

serious for the safety of the palace and, finally, reach a conclusion regarding its seismic safety. 

 

Key words: 

• Paço Ducal 

• Rammed earth 

• Seismic analysis 

• Eurocode 8 

• Natural frequencies 

• Vibration modes 

  



 

 

  



 

 

Índice 

 

 .................................................................................................................................................... i 

Declaração .................................................................................................................................... i 

Agradecimentos ......................................................................................................................... iii 

Resumo.......................................................................................................................................... i 

Abstract ....................................................................................................................................... iii 

Índice ............................................................................................................................................ v 

Lista de Figuras ......................................................................................................................... vii 

Lista de Tabelas ........................................................................................................................... x 

1 Introdução ................................................................................................................................. 1 

2 O Paço Ducal de Vila Viçosa, a construção em terra e os sismos ..................................... 3 

2.1 O Paço Ducal ...................................................................................................................... 3 

2.2 Construção em Terra ........................................................................................................... 8 

2.2.1 Contexto Histórico ........................................................................................................ 8 

2.2.2 Processos Construtivos ................................................................................................ 9 

2.2.3 Taipa ........................................................................................................................... 10 

2.3 Os Sismos ......................................................................................................................... 12 

3 Modelação da estrutura do Paço .......................................................................................... 15 

3.1 Geometria dos Elementos do Edifício ............................................................................... 15 

3.1.1 Pisos ........................................................................................................................... 15 

3.1.2 Paredes ...................................................................................................................... 16 

3.2 Materiais Estruturais .......................................................................................................... 18 

3.2.2 Madeira ....................................................................................................................... 18 

3.2.3 Taipa ........................................................................................................................... 20 

3.2.4 Solo ............................................................................................................................. 21 

3.3 Acções ............................................................................................................................... 22 

3.3.1 Acções estáticas ......................................................................................................... 22 

3.3.2 Acção sísmica ............................................................................................................ 23 

4 Análise Sísmica ...................................................................................................................... 25 



 

 

4.1 Modos de Vibração ............................................................................................................ 25 

4.2 Forças de Corte Basal ....................................................................................................... 30 

4.3 Tensões Excessivas .......................................................................................................... 32 

4.4 Deslocamentos .................................................................................................................. 43 

4.4.1 Deslocamentos dos pisos em altura .......................................................................... 43 

4.4.2 Deslocamentos máximos ao nível da cobertura ........................................................ 51 

4.5 Influência da Rigidez dos Pisos ........................................................................................ 54 

4.5.1 Modos de Vibração ..................................................................................................... 54 

4.5.2 Forças de Corte Basal ................................................................................................ 55 

4.5.3 Tensões Excessivas ................................................................................................... 56 

4.5.4 Deslocamentos ........................................................................................................... 59 

4.6 Influência da Rigidez das Paredes .................................................................................... 62 

4.6.1 Modos de Vibração ..................................................................................................... 62 

4.6.2 Forças de Corte Basal ................................................................................................ 63 

4.6.3 Tensões Excessivas ................................................................................................... 63 

4.6.4 Deslocamentos ........................................................................................................... 65 

5 Conclusões ............................................................................................................................. 67 

Bibliografia ................................................................................................................................. 69 

 

 

  



 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 – Vista aérea do Paço Ducal de Vila Viçosa (adaptada de [19]) .................................... 4 

Figura 2 – Fachada do Paço Ducal de Vila Viçosa ....................................................................... 4 

Figura 3 – Pormenor do revestimento em mármore da fachada do Paço Ducal [20] ................... 5 

Figura 4 – Vista aérea do Paço Ducal de Vila Viçosa (adaptada de [19]) .................................... 6 

Figura 5 – Sala dos Duques [23] ................................................................................................... 7 

Figura 6 – Colecção de peças de cobre na cozinha do Paço [4] .................................................. 7 

Figura 7 – Taipal em obra [5] ...................................................................................................... 10 

Figura 8 – Esquematização de um taipal [5] ............................................................................... 10 

Figura 9 – Processo de construção de uma parede em taipa, utilizando um taipal [22] ............ 11 

Figura 10 – Compactação da taipa no interior de um taipal [21] ................................................ 11 

Figura 11 – Zonamento sísmico em Portugal Continental [10] ................................................... 14 

Figura 12 – Zonamento sísmico nos Açores, para a acção sísmica Tipo 2 [10] ........................ 14 

Figura 13 – Parte de um piso do Paço no modelo SAP2000 ...................................................... 15 

Figura 14 – Paredes da fachada do Paço Ducal no modelo Sap2000 ....................................... 16 

Figura 15 – Tensões elementares ............................................................................................... 17 

Figura 16 – Parede com deformação não contemplada no modelo do Paço Ducal .................. 17 

Figura 17 – Paredes com deformações contempladas no modelo SAP2000 ............................ 17 

Figura 18 – Modelo do Paço Ducal de Vila Viçosa ..................................................................... 21 

Figura 19 – Espectro de Resposta - acção sísmica Tipo 1 ......................................................... 24 

Figura 20 – Espectro de Resposta - acção sísmica Tipo 2 ......................................................... 24 

Figura 21 – Modelo do Paço Ducal no SAP2000 ........................................................................ 26 

Figura 22 – 7º modo de vibração do modelo do Paço Ducal ...................................................... 27 

Figura 23 – 30º modo de vibração do modelo do Paço Ducal .................................................... 27 

Figura 24 – 10º modo de vibração do modelo do Paço Ducal .................................................... 28 

Figura 25 – 4º modo de vibração do modelo do Paço Ducal ...................................................... 28 

Figura 26 – 1º modo de vibração do modelo do Paço Ducal ...................................................... 29 

Figura 27 – 17º modo de vibração do modelo do Paço Ducal .................................................... 30 

Figura 28 – 9º modo de vibração do modelo do Paço Ducal ...................................................... 30 

Figura 29 – Gama de períodos naturais do modelo do Paço e espectros de resposta das duas 

acções sísmicas .......................................................................................................................... 31 

Figura 30 – Diagramas de tensões qualitativos numa parede .................................................... 32 

Figura 31 – Tensões de tracção no Paço devidas às acções sísmicas ..................................... 34 

Figura 32 – Planta do piso nobre (zona de extremidade do corpo principal) ............................. 35 

Figura 33 – Planta do piso nobre (fachada principal) ................................................................. 36 

Figura 34 – Planta do piso nobre (Sala da Escada Nova, Sala do Séc. XVII e Sala D. Catarina)

 ..................................................................................................................................................... 37 

Figura 35 – Planta do segundo piso (Quartos dos Príncipes) .................................................... 37 

Figura 36 – Planta do piso térreo (Capela e Sacristia) ............................................................... 38 

file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907136
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907137
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907138
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907139
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907140
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907141
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907142
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907143
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907144
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907145
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907146
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907147
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907148
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907149
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907150
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907151
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907152
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907153
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907154
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907155
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907156
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907157
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907158
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907159
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907160
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907161
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907162
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907163
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907164
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907164
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907165
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907166
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907167
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907168
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907169
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907169
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907170
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907171


 

 

Figura 37 – Planta do piso nobre (Sala de Jantar) ..................................................................... 38 

Figura 38 – Planta do piso térreo (Cozinha) ............................................................................... 39 

Figura 39 – Planta do piso nobre (Salas de Música) .................................................................. 40 

Figura 40 – Alinhamentos A, B e C para análise dos deslocamentos do Paço, em altura, na 

direcção 𝑥 .................................................................................................................................... 43 

Figura 41 – Alinhamentos D e E para análise dos deslocamentos do Paço, em altura, na direcção 

𝑥 ................................................................................................................................................... 44 

Figura 42 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento A, na direcção 𝑥...................... 44 

Figura 43 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento B, na direcção 𝑥...................... 45 

Figura 44 – Planta do piso nobre ................................................................................................ 45 

Figura 45 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento C, na direcção 𝑥 ..................... 46 

Figura 46 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento D, na direcção 𝑥 ..................... 46 

Figura 47 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento E, na direcção 𝑥...................... 47 

Figura 48 – Alinhamentos F a J para análise dos deslocamentos do Paço, em altura, na direcção 

𝑦 ................................................................................................................................................... 47 

Figura 49 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento F, na direcção 𝑦 ...................... 48 

Figura 50 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento G, na direcção 𝑦 ..................... 48 

Figura 51 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento H, na direcção 𝑦 ..................... 49 

Figura 52 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento I, direcção 𝑦 ............................ 50 

Figura 53 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento J, direcção 𝑦 ........................... 50 

Figura 54 – Localização dos pontos utilizados para analisar os deslocamentos na cobertura na 

direcção 𝑥 .................................................................................................................................... 51 

Figura 55 – Localização dos pontos utilizados para analisar os deslocamentos na cobertura na 

direcção 𝑦 .................................................................................................................................... 52 

Figura 56 – Duas paredes ligadas por um piso com rigidez, 𝑘, maior que zero ......................... 53 

Figura 57 – Duas paredes ligadas por um piso com rigidez, 𝑘, igual a zero .............................. 54 

Figura 58 – Espectros de resposta dos dois tipos de acção sísmica e gamas de períodos naturais 

dos modelos do Paço em função da rigidez dos pisos ............................................................... 54 

Figura 59 – Forças de corte basal em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 1

 ..................................................................................................................................................... 55 

Figura 60 – Forças de corte basal em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 2

 ..................................................................................................................................................... 55 

Figura 61 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 1, em função da rigidez 

dos pisos...................................................................................................................................... 56 

Figura 62 – Rigidezes de paredes iguais, orientadas em sentidos diferentes, sujeitas a momento 

flector ........................................................................................................................................... 57 

Figura 63 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 2, em função da rigidez 

dos pisos...................................................................................................................................... 58 

Figura 64 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento A em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 1 ............................................................................................................................. 59 

file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907172
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907173
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907174
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907175
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907175
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907176
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907176
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907177
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907178
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907179
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907180
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907181
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907182
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907183
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907183
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907184
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907185
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907186
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907187
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907188
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907189
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907189
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907190
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907190
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907191
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907192
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907193
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907193
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907194
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907194
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907195
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907195
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907196
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907196
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907197
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907197
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907198
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907198
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907199
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907199


 

 

Figura 65 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento A em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 2 ............................................................................................................................. 59 

Figura 66 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento C em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 1 ............................................................................................................................. 60 

Figura 67 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento C em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 2 ............................................................................................................................. 60 

Figura 68 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento G em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 1 ............................................................................................................................. 60 

Figura 69 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento G em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 2 ............................................................................................................................. 61 

Figura 70 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento H em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 1 ............................................................................................................................. 61 

Figura 71 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento H em função da rigidez dos pisos, para a acção 

sísmica Tipo 2 ............................................................................................................................. 61 

Figura 72 – Espectros e resposta dos dois tipos de acção sísmica e gamas de períodos naturais 

dos modelos do Paço em função da rigidez das paredes .......................................................... 62 

Figura 73 – Forças de corte basal em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica Tipo 

1 ................................................................................................................................................... 63 

Figura 74 – Forças de corte basal em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica Tipo 

2 ................................................................................................................................................... 63 

Figura 75 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 1, em função da rigidez 

das paredes ................................................................................................................................. 64 

Figura 76 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 2, em função da rigidez 

das paredes ................................................................................................................................. 64 

Figura 77 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento E em função da rigidez das paredes, para a 

acção sísmica Tipo 1 ................................................................................................................... 65 

Figura 78 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento E em função da rigidez das paredes, para a 

acção sísmica Tipo 2 ................................................................................................................... 65 

Figura 79 – Deslocamentos em y no alinhamento H em função da rigidez das paredes, para a 

acção sísmica Tipo 1 ................................................................................................................... 66 

Figura 80 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento H em função da rigidez das paredes, para a 

acção sísmica Tipo 2 ................................................................................................................... 66 

 

 

  

file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907200
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907200
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907201
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907201
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907202
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907202
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907203
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907203
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907204
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907204
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907205
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907205
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907206
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907206
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907207
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907207
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907208
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907208
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907209
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907209
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907210
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907210
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907211
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907211
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907212
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907212
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907213
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907213
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907214
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907214
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907215
file:///C:/Users/zepin/Documents/Técnico/Tese/TESE%20FINAL/ENTREGA%20FINAL/TESE%20PAÇO%20DUCAL_JA_LG.docx%23_Toc26907215


 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 – Valores característicos da madeira (resinosas) segundo a EN 338 (adaptado de [11])

 ..................................................................................................................................................... 18 

Tabela 2 – Valores característicos da madeira (folhosas) segundo a EN 338 (adaptado de [11])

 ..................................................................................................................................................... 19 

Tabela 3 - Valores possíveis para a massa volúmica da taipa [6] .............................................. 20 

Tabela 4 - Dez primeiros modos de vibração do modelo do Paço Ducal ................................... 25 

Tabela 5 – Modos de vibração com maior participação de massa na direcção 𝑥 ...................... 26 

Tabela 6 – Modos de vibração com maior participação de massa na direcção 𝑦 ...................... 29 

Tabela 7 – Forças de corte basal no modelo do Paço Ducal ..................................................... 30 

Tabela 8 – Resistência à compressão da taipa em função do tipo de estabilização [18] .......... 33 

Tabela 9 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento A, em centímetros ............................... 44 

Tabela 10 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento B, em centímetros ............................. 46 

Tabela 11 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento C, em centímetros ............................. 46 

Tabela 12 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento D, em centímetros ............................. 47 

Tabela 13 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento E, em centímetros ............................. 47 

Tabela 14 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento F, em centímetros ............................. 48 

Tabela 15 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento G, em centímetros ............................ 49 

Tabela 16 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento H, em centímetros ............................. 49 

Tabela 17 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento J, em centímetros ............................. 50 

Tabela 18 – Deslocamentos dos pontos A a H, na direcção 𝑥, devidos à acção sísmica Tipo 1

 ..................................................................................................................................................... 52 

Tabela 19 – Deslocamentos dos pontos A a H, na direcção 𝑥, devidos à acção sísmica Tipo 2

 ..................................................................................................................................................... 52 

Tabela 20 – Deslocamentos dos pontos I a Q, na direcção y, devidos à acção sísmica Tipo 1 53 

Tabela 21 – Deslocamentos dos pontos I a Q, na direcção 𝑦, devidos à acção sísmica Tipo 2 53 

 

 



1 
 

1 Introdução 

Os sismos são fenómenos naturais que sempre ocorreram em toda a história da humanidade. Podem 

ser catastróficos quando a sua magnitude é muito elevada, causando normalmente danos extensos, 

apesar de alguns, de menor magnitude, não se fazerem sentir à superfície da Terra. 

O impacto que causam nas vidas humanas e nas estruturas existentes leva a que se estude as suas 

causas, características e consequências, tendo esses estudos vindo a evoluir bastante nos últimos 

anos. Nomeadamente, após o sismo de 1755, houve uma grande preocupação em tentar entender 

melhor este fenómeno, do ponto de vista científico, a fim de se estar preparado para a sua ocorrência. 

Actualmente, não é possível ainda prever a ocorrência de sismos com um grau de certeza que seja 

suficiente para se tomarem medidas preventivas a curto prazo. No entanto, é fundamental que as 

estruturas estejam devidamente preparadas para suportar este tipo de acções, de forma a que se possa 

minimizar os danos causados e, principalmente, salvar vidas. 

Por isso, existem actualmente regulamentos para dimensionamento sísmico e verificação da segurança 

de novas estruturas e também de reforço de edifícios existentes. Desta forma, apesar de os sismos 

serem fenómenos imprevisíveis, é possível que os edifícios estejam preparados para suportarem estas 

acções. 

O objectivo desta dissertação é avaliar a segurança sísmica do Paço Ducal de Vila Viçosa, através de 

uma análise admitindo o comportamento linear dos seus materiais. Não pretende ser uma análise 

rigorosa em termos da quantificação da segurança sísmica. O objectivo desta análise é chegar a 

resultados que permitam tirar algumas conclusões a nível qualitativo sobre a segurança sísmica do 

Paço que possam servir de base para eventuais estudos futuros mais detalhados, caso se queira 

aprofundar o conhecimento do comportamento sísmico do Paço Ducal. 

O Paço Ducal é um edifício que tem como principal material estrutural a taipa, que constitui as suas 

paredes. É um monumento importante a nível histórico e cultural, merecendo, portanto, uma análise 

deste tipo, visto existir, actualmente, alguma incerteza quanto à sua segurança sísmica, sendo certo 

que sofreu danos em 1755.  

Para a sua análise foi criado um modelo computacional que representa a sua estrutura, utilizando o 

programa de cálculo SAP2000. Na análise deste modelo foi também usada a acção sísmica que, no 

Eurocódigo 8, está regulamentarmente definida para os sismos a considerar no território nacional, mais 

precisamente, neste caso, em Vila Viçosa.  

Assim, o modelo do Paço usado no programa computacional contém todos os dados necessários à 

avaliação do seu comportamento face à acção sísmica, que será tanto mais realista quanto mais 

correcta for a modelação da estrutura do Paço, das propriedades dos seus materiais, e das acções em 

presença. 

A dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos, sendo o primeiro correspondente à presente 

introdução. 
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No segundo capítulo são apresentados o Paço Ducal de Vila Viçosa, a construção em terra, e em 

especial a taipa - como material de construção - e a acção sísmica considerada. O Paço é introduzido 

no primeiro ponto deste capítulo, no seu contexto histórico e em termos de características físicas. No 

segundo subcapítulo é apresentada a história da terra como material de construção, bem como alguns 

dos seus processos construtivos, abordando com mais detalhe a taipa, que é a técnica de construção 

que foi utilizada no Paço Ducal. A terceira parte do segundo capítulo introduz o tema da acção sísmica, 

nomeadamente a forma como se caracteriza segundo o Eurocódigo 8. 

O terceiro capítulo explica como foram modelados todos os aspectos do edifício, tanto da sua geometria 

como dos seus materiais e ainda das acções sísmicas, no programa de cálculo SAP2000. Todas as 

considerações e simplificações adoptadas são referidas nesta fase, para um bom conhecimento do 

modelo utilizado para representar o Paço Ducal. 

O Capítulo 4 trata da análise sísmica do Paço. Primeiramente, analisa os aspectos fundamentais para 

uma boa análise sísmica, tendo como base os dados recolhidos no programa computacional: os modos 

de vibração do palácio, as suas forças de corte basal devidas às acções sísmicas, as tensões que 

surgem nas paredes do Paço e, por fim, os deslocamentos atingidos em algumas zonas do edifício, 

criteriosamente seleccionadas. 

Ainda no quarto capítulo é feita uma análise de sensibilidade do comportamento do edifício à rigidez 

dos pisos a fim de se perceber como é que esta rigidez influencia o comportamento do Paço, visto que 

os valores exactos que a definem não são conhecidos. 

Na última parte deste capítulo é feita uma análise da influência da variabilidade da rigidez das paredes 

na resposta à acção sísmica, em tudo semelhante à análise da influência da rigidez dos pisos no 

comportamento do palácio. 

Por fim, no 5º capítulo são tiradas conclusões das análises feitas, nomeadamente sobre a 

vulnerabilidade do edifício face à acção sísmica. 
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2 O Paço Ducal de Vila Viçosa, a construção em terra e os sismos 

2.1 O Paço Ducal 

O Paço Ducal é um importante monumento, situado no Terreiro do Paço de Vila Viçosa, no distrito de 

Évora. 

Classificado pela Direcção-Geral do Património Nacional como Monumento Nacional, o palácio tem as 

suas paredes constituídas por taipa e trata-se do maior edifício deste tipo em toda a Península Ibérica 

[1]. 

Contexto Histórico 

Vila Viçosa tornou-se sede do Ducado de Bragança quando D. Fernando se tornou o segundo Duque 

de Bragança, herdando o título de seu pai. Tendo também previamente recebido, de seu avô materno, 

D. Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, o título de Conde de Arraiolos, quando se tornou Duque 

não quis trocar as terras do Alentejo pelo Paço Ducal de Guimarães [2].  

Assim se instalou, no Castelo de Vila Viçosa, a família dos Duques de Bragança. 

No entanto, o 3º Duque de Bragança, também D. Fernando, foi acusado de traição pelo Rei D. João II, 

sendo condenado à morte em 1483, e todos os bens ducados foram confiscados, pelo que a família de 

Bragança se exilou em Castela. A esposa e o filho de D. Fernando, D. Jaime, só regressaram após a 

morte do Rei, em 1496 [2]. 

Ao regressar de Espanha, e já com casamento contratado com D. Leonor de Gusmão, D. Jaime decidiu 

trocar a sua velha residência por uma moradia senhorial. Então mandou construir, em 1501, no 

Reguengo, um palácio onde a família de Bragança passaria a residir. Era o Paço do Reguengo, embrião 

do que mais tarde se tornaria o Paço Ducal de Vila Viçosa [2]. 

À data da sua morte, em 1532, o Paço contava já com a capela e sacristia, claustro e uma zona de 

aposentos que corresponde, actualmente, aos pisos térreo e primeiro da zona onde se encontra a Sala 

Dourada [3]. 

Na Figura 1 pode ver-se o palácio como é actualmente, tendo assinaladas as zonas construídas no 

tempo de D. Jaime. 
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D. Teodósio I, filho de D. Jaime e, portanto, 5º Duque de Bragança, mandou construir o corpo sul do 

Paço. Esta nova zona do Paço, a que se chamou “Cazas Novas” era constituída por um piso térreo e 

um piso elevado e foi construída para receber as bodas da sua irmã, D. Isabel, com o Infante D. Duarte, 

irmão do Rei D. João III [3]. 

Não é certo se este novo corpo do palácio se estendia apenas até à actual entrada ou se foi construído 

totalmente, tornando-se no que hoje é o corpo do palácio que contem toda a fachada principal [3] 

Na Figura 2 pode ver-se esta nova zona do Paço. A zona mandada construir nesta altura encontra-se 

assinalada: a traço contínuo está a zona entre a Sala de Hércules até à actual entrada do Paço, no 

centro da fachada; a zona assinalada a tracejado completa toda a fachada actual, contemplando assim 

a possibilidade de D. Teodósio I ter mandado edificar este novo corpo em toda a sua extensão actual, 

que atinge cerca de 110 metros de comprimento. 

 

 

O revestimento da fachada em mármore (ver Figura 3) deve-se a D. Teodósio II, 7º Duque, datando do 

início do século XVII [3]. 

Figura 1 – Vista aérea do Paço Ducal de Vila Viçosa (adaptada de [19]) 

Figura 2 – Fachada do Paço Ducal de Vila Viçosa 
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Foi ainda sob ordens de D. Teodósio II que se deu início à construção de um segundo piso elevado [2]. 

A 1 de Dezembro de 1640, deu-se a Restauração da Independência de Portugal, tendo sido aclamado 

rei D. João IV, 8º Duque de Bragança, dando início à Dinastia de Bragança. Assim, o Paço Ducal deixa 

de ser a residência oficial dos Duques de Bragança já que estes passaram a residir no Paço Real em 

Lisboa e o Paço de Vila Viçosa passou a ser uma das suas muitas residências.  

Foi D. João IV que, seis anos mais tarde, em 1646, proclamou Nossa Senhora da Conceição como 

Rainha de Portugal, não tendo a coroa portuguesa sido usada por mais nenhum rei. 

Durante o reinado de D. João V, na primeira metade do século XVIII, ocorreu o que mais tarde ficou 

conhecido como a “Troca das Princesas”. De forma a melhorar as relações entre Portugal e Espanha, 

foi combinado um duplo matrimónio: D. José I, Príncipe Português casou com a Princesa Mariana 

Vitória de Bourbon, filha do Rei Filipe V de Espanha; enquanto o Príncipe das Astúrias, Fernando VI, 

casou com Maria Bárbara de Portugal, filha de D. João V. Por ocasião deste acontecimento, D. João V 

mandou fazer algumas obras de melhoramento no Paço Ducal, nomeadamente na capela e na cozinha. 

Ainda durante o século XVIII, D. José mandou edificar os Quartos Novos por cima do Paço Velho de 

D. Jaime (ver Figura 4) [3]. 

Durante o reinado de D. Maria I construiu-se a Sala de Jantar sendo provavelmente também desta 

altura a Casa dos Alfaiates, que corresponde à única zona onde o Paço atinge o terceiro piso elevado 

[3]. Estas zonas são apresentadas também na Figura 4. 

Figura 3 – Pormenor do revestimento em mármore da fachada do Paço Ducal [20] 
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A finalização do segundo piso elevado ocorreu, possivelmente, durante o reinado de D. Maria II [3]. 

O Paço ainda sofreu algumas obras no tempo de D. Carlos. Os reis de Portugal tinham grande estima 

pelo Paço, passando longas temporadas em Vila Viçosa. E foi mesmo no Paço Ducal que o Rei D. 

Carlos dormiu a sua última noite, antes de ser assassinado, no fim da deslocação de Vila Viçosa para 

Lisboa, no regicídio de 1 de Fevereiro de 1908. 

Após a implantação da República, em 1910, o Paço permaneceu propriedade da antiga família Real e 

depois da morte de D. Manuel II, em 1932, e de acordo com o testamento que deixou escrito, passou 

a fazer parte integrante do património da Fundação Casa de Bragança, que o abriu ao público, como 

museu, em 1933. 

Actualmente o Paço Ducal de Vila Viçosa pode ser visitado e contém uma vasta colecção de obras de 

arte, nomeadamente pinturas, esculturas e tapeçarias, espalhadas por várias salas situadas 

principalmente no piso nobre. 

Um exemplo de uma destas salas é a Sala dos Duques, apresentada na Figura 5. Trata-se de um salão 

no piso nobre, no corpo das Casas Novas e que é conhecido essencialmente pelo seu tecto, revestido 

de pinturas. O tecto contém dezoito retratos que representam dezasseis Duques de Bragança e 

também D. João I (pai de D. Afonso, primeiro Duque) e o Santo Condestável D. Nuno Álvares Pereira 

(pai de D. Beatriz Alvim, esposa do primeiro Duque) [4]. 

Figura 4 – Vista aérea do Paço Ducal de Vila Viçosa (adaptada de [19]) 
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Entre as várias pinturas existentes no Paço encontra-se ainda uma grande colecção de pinturas da 

autoria de D. Carlos I. 

Com acesso directo para o claustro, a cozinha é também uma zona de grande relevância do Paço por 

conter uma grande colecção de utensílios em cobre. A Figura 6 mostra uma zona da cozinha onde se 

pode ver parte desta colecção. 

 

 

Nas antigas cocheiras do Paço ainda se encontram expostos vários coches, pertencentes ao Museu 

Nacional dos Coches. Entre eles encontra-se o Landau onde foi assassinado o rei D. Carlos, no Terreiro 

do Paço em Lisboa. 

Nos anexos A.1 e A.2 encontram-se as plantas do piso térreo e do piso nobre, respectivamente. 

  

Figura 5 – Sala dos Duques [23] 

Figura 6 – Colecção de peças de cobre na cozinha do Paço [4] 
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2.2 Construção em Terra 

A taipa, que constitui as paredes do Paço, não é um material habitualmente usado em novas 

construções. No entanto, está presente ainda em inúmeros edifícios espalhados por todo o mundo, e 

concretamente em Portugal. De facto, ainda num passado não muito distante era habitual optar-se pela 

terra como material estrutural. 

2.2.1 Contexto Histórico 

Há milhares de anos que a terra é bastante utilizada, de diferentes formas, na construção. Por todo o 

mundo, nomeadamente na Península Ibérica e outros países europeus, ainda se encontram vários 

exemplos de edifícios cujo principal material estrutural é a terra.  

Até à década de 50, esta era a técnica construtiva mais utilizada no centro e no sul de Portugal [5]. 

Por isso, ainda se encontram disseminadas, em praticamente todo o território nacional, estruturas em 

terra crua, utilizando métodos construtivos distintos. A taipa, apesar de se encontrar um pouco por todo 

o país, tem maior predominância na zona Sul. 

Com a evolução de outras técnicas de construção (nomeadamente o betão armado e o tijolo furado 

industrializado) a terra crua foi-se tornando uma solução menos utilizada nos nossos dias [6]. 

No entanto, nunca deixou de ser totalmente utilizada e algumas técnicas de construção que utilizam 

como material a terra começaram a ser reaprendidas e melhoradas pelas diversas vantagens que a 

terra apresenta. É um material de construção interessante do ponto de vista ecológico e de 

sustentabilidade [6]. 

Tem a vantagem de praticamente não necessitar de processamento, visto que a terra utilizada na 

construção de um edifício é habitualmente retirada do local de implantação da estrutura. Apenas pode 

necessitar, dependendo da sua qualidade natural, de processos de estabilização. Assim, também não 

é habitual envolver grandes transportes de terra até ao local de implantação.  

Para além disso, é um material reciclável, o que significa que, após o período de vida útil de uma 

estrutura com paredes em terra, não há criação de entulho associada às paredes, podendo ser, se não 

reutilizada, devolvida à natureza [7]. 

Para além destas vantagens ligadas ao processo construtivo, a terra como material estrutural apresenta 

também algumas boas propriedades, como o facto de ser um material não combustível e apresentar 

bons níveis de conforto acústico e térmico, o que permite reduzir os consumos de energia eléctrica [7]. 

O aproveitamento destas boas propriedades é maior em edifícios com paredes exteriores muito 

espessas, como é o caso do Paço Ducal de Vila Viçosa, já que tanto o isolamento acústico como o 

térmico são proporcionais à massa dos elementos. Termicamente, as paredes, devido ao seu calor 

específico, conseguem armazenar a energia térmica vinda do exterior, o que é fundamental, 

especialmente no verão [7]. 
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No entanto, a terra também apresenta algumas desvantagens a nível estrutural: tem um mau 

comportamento face à humidade e é um material com valores reduzidos de resistência mecânica. A 

resistência à compressão é baixa quando comparada com a resistência de outros materiais de 

construção habitualmente utilizados. E em relação à tracção, a terra tem uma resistência tão baixa que 

é usual considerar-se igual a zero. Assim, este material, em termos de resistência, fica muito atrás dos 

materiais mais utilizados actualmente, como o betão armado ou o aço e mesmo a madeira ou a 

alvenaria. 

2.2.2 Processos Construtivos 

A taipa é apenas uma das várias técnicas de construção utilizadas tendo como material estrutural a 

terra crua. Estas técnicas, em termos de processos construtivos, podem ser divididas em três grupos: 

• Construção por unidades - são as construções que utilizam a terra como alvenaria, disposta 

em unidades pré-fabricadas e só posteriormente colocada em forma de blocos. São exemplos 

destas construções o adobe (moldagem manual ou mecânica de terra plástica), o bloco de terra 

compactado (prensagem, mecânica ou hidráulica, de terra no estado húmido) ou blocos de 

terra extrudida ou recortada (que são obtidos por um processo de extrusão ou pelo recorte de 

blocos de terra directamente do seu estado natural, respectivamente) [5]. 

• Construção por enchimento e revestimento – consiste na colocação de terra no estado plástico 

sobre uma grelha de madeira, cana ou vime [5]. Esta técnica é frequentemente utilizada em 

paredes de espessura reduzida, com é o caso de divisórias interiores [7]. 

• Construção monolítica - a construção monolítica tem todo o seu processo localizado no próprio 

local de implementação do edifício. A taipa é uma das técnicas de construção incluídas neste 

grupo. 

O processo de estabilização da terra pode ser mecânico, físico ou químico. A estabilização mecânica 

consiste na compactação, compressão ou extrusão. A estabilização física consiste na mistura de outros 

materiais com o solo utilizado. Quando esta mistura envolve processos químicos, como por exemplo, 

a adição de ligantes à terra, a estabilização é química [7]. 

Os processos de estabilização utilizados são os que melhor se adequam em cada caso, dependendo 

das diferentes aplicações das estruturas ou do tipo de terra utilizada, que pode ser avaliado através de 

ensaios in situ ou em laboratório [7]. 
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2.2.3 Taipa 

A taipa é a designação habitualmente dada à técnica de construção monolítica utilizando o solo como 

material de construção. Mas é também muitas vezes usada essa designação para se referir ao próprio 

material. 

Como técnica de construção, a taipa caracteriza-se por necessitar de pouca quantidade de água, razão 

pela qual é muito comum encontrar estruturas deste tipo em zonas onde a água é escassa. 

Processo construtivo 

A construção em taipa tradicional é feita com recurso a cofragens, normalmente de madeira, em forma 

de pranchas, colocadas de maneira a formar o taipal. Na Figura 7 mostra-se um taipal em obra e na 

Figura 8 pode ver-se a sua esquematização, com os elementos constituintes devidamente legendados.   

 

 

 

 

  

Figura 7 – Taipal em obra [5] 

Figura 8 – Esquematização de um taipal [5] 
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A terra é colocada no taipal em várias fases, colocando-se cerca de 10 cm de altura de terra de cada 

vez, compactando-a depois de cada colocação até perfazer a altura do taipal, que é normalmente cerca 

de 50 cm. Estes são apenas valores correntes de dimensões do taipal e das camadas de taipa 

executadas, no entanto, estas dimensões podem variar conforme as dimensões das paredes da 

estrutura, que variam conforme a região e a data de construção.  

Terminada a compactação de uma camada de taipa, o taipal é removido e colocado na camada 

imediatamente acima, onde irá ser novamente preenchido, e assim sucessivamente até completar a 

altura de parede pretendida. A compactação é feita com recurso a pilões e é executada rapidamente, 

de forma a que a terra não perca humidade (necessária para o solo se manter coeso na fase 

construtiva) [5]. 

O processo de construção está ilustrado na Figura 9, e a Figura 10 mostra com mais pormenor a 

compactação da terra num taipal. 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 – Processo de construção de uma parede em taipa, utilizando um taipal [22] 

Figura 10 – Compactação da taipa no interior de um taipal [21] 
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Para conferir valores de resistências que a taipa por si só não consegue atingir, a taipa tradicional utiliza 

muitas vezes outros materiais, como por exemplo, pedra, tijolo cerâmico maciço, cortiça ou argamassa 

colocada entre as camadas de taipa. Assim, estes materiais conferem propriedades resistentes às 

paredes que compensam os valores reduzidos de resistência da taipa [5]. 

Nas construções em taipa, tanto a base das paredes ao nível do solo como as fundações que as 

suportam são muitas vezes feitas de pedra a fim de evitar a infiltração de água nas paredes por 

capilaridade. Por isso, a execução de fundações e de coberturas e o revestimento das próprias paredes 

são sempre processos que necessitam de cuidados redobrados de forma a evitar que a entrada de 

água afecte o comportamento das paredes de taipa. Não obstante, em edifícios mais recentes, que 

utilizam técnicas de construção mais evoluídas, por vezes, as paredes de taipa são deixadas à vista, 

para efeitos estéticos [7]. 

As estruturas com paredes de taipa têm normalmente as coberturas com estrutura em madeira, com 

inclinações baixas e revestimento em telha cerâmica. No encontro entre as paredes e a cobertura é 

usual o reforço das paredes por um coroamento de um outro material mais resistente (madeira ou 

pedra) para uma melhor distribuição das forças transmitidas pela estrutura da cobertura. 

Esta técnica de construção tem sofrido algumas evoluções. Actualmente, a taipa mecanizada utiliza, 

para os taipais, cofragens de melhor qualidade e, no processo de compactação, são utilizados 

compactadores pneumáticos, que possibilitam reduzir o tempo de compactação, optimizando assim o 

processo construtivo das paredes de taipa. 

 

2.3 Os Sismos 

Os sismos são o resultado de grandes libertações de energia causadas pelo movimento das placas 

tectónicas ou por ocorrências vulcânicas. 

“Nas fronteiras que separam as placas tectónicas, o atrito opõe-se ao movimento relativo dos 

respectivos bordos, e o deslizamento ocorre por impulsos súbitos quando as tensões acumuladas se 

tornam insuficientes para vencer a resistência” [8]. 

Assim surgem muitos dos grandes sismos no nosso planeta. Podem também surgir devido à 

convergência de duas placas tectónicas ficando uma sobreposta à outra, ou como consequência da 

criação de falhas devida à acumulação de tensões, que são resultado da actividade no interior da Terra 

ao longo de largos períodos de tempo e que envolve grandes quantidades de energia.  

Em geral, a actividade sísmica interplacas, que corresponde ao movimento relativo entre duas placas 

tectónicas, envolve uma maior quantidade de energia do que a sismicidade intraplaca, que corresponde 

a sismos provenientes de falhas geológicas no interior de uma placa [8]. 

Apesar de muito estudos que se fazem sobre os sismos, mesmo tendo havido uma grande evolução 

nesse sentido, não é possível ainda compreender totalmente a sua génese a ponto de se poder prever 

com exactidão a ocorrência de sismos, pelo menos a curto prazo. Os sismos são acções demasiado 

imprevisíveis e o seu estudo é demasiado complexo para se conseguir fazer previsões das suas 
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ocorrências. É, no entanto, conhecido que a frequência de ocorrência de sismos é tanto menor quanto 

maior for a magnitude que se considere. 

Assim, o período de retorno de sismos apenas pode ser estimado em termos estatísticos. Desta forma, 

o estudo de ocorrência de sismos nas várias zonas do planeta, bem como a sua caracterização, são 

feitos com recurso a métodos probabilísticos. 

Acção sísmica segundo o Eurocódigo 8 

Uma das possíveis formas de caracterização de um sismo compatíveis com as metodologias de análise 

estrutural existentes é a sua representação por Espectro de Resposta. Esta é a representação mais 

utilizada em análises sísmicas em regime elástico [9]. 

 “A forma mais directa para a obtenção do espectro de resposta relativo a um determinado registo 

sísmico envolve o cálculo da resposta dinâmica, ao longo do tempo, dum conjunto de osciladores, 

retendo-se, para cada um deles, o valor máximo da grandeza que se pretende representar no espectro” 

[9]. 

Para Portugal, o Eurocódigo 8 define dois tipos de acção sísmica, o que se deve à necessidade de 

contemplar dois possíveis tipos de sismos que afectem Portugal e, portanto, dois cenários distintos: o 

cenário “afastado” e o “próximo”. 

A acção sísmica Tipo 1 representa o sismo “afastado”. Este tem a sua origem em movimentos 

interplacas, causados pela convergência das placas africana e euroasiática. Assim, o epicentro 

encontra-se na zona Atlântica, tipicamente ao sul do Cabo de S. Vicente e, por isso, este cenário recebe 

a designação de “afastado”. Historicamente os sismos com origem nesta zona, e concretamente no 

Banco de Gorringe, são sismos de grande magnitude e os períodos de retorno são de centenas de 

anos. Um dos exemplos de sismos desta origem é o de 1755, conhecido por ter causado a destruição 

de grande parte de Lisboa e outras zonas no Sul de Portugal e que se estima ter um período de retorno 

de várias centenas de anos. Assim, a acção sísmica Tipo 1, que representa um sismo deste tipo, 

caracteriza-se também por ter uma magnitude elevada. 

A acção sísmica Tipo 2 caracteriza um sismo com epicentro em falhas geológicas locais, e não na 

fronteira entre placas, sendo, portanto, o cenário “próximo”. Corresponde a um sismo de menor 

magnitude do que a acção sísmica Tipo 1. Os sismos com origem nestas falhas têm também períodos 

de retorno relativamente elevados, embora usualmente menores que os relativos à acção sísmica Tipo 

1. Exemplos deste tipo de sismo são o sismo de Benavente de 1909 e o sismo de Lisboa de 1531. 

Apesar de a acção sísmica Tipo 1 caracterizar um sismo de maior magnitude do que a acção sísmica 

Tipo 2, o seu epicentro encontra-se mais afastado de muitas das zonas do território continental. Por 

esta razão, as ondas sísmicas que têm origem na zona Atlântica chegam ao território nacional com 

acelerações inferiores às acelerações da acção sísmica Tipo 2 na zona espectral correspondente às 

frequências mais elevadas. Assim, a acção sísmica Tipo 1 é, em geral, mais gravosa para edifícios 

cujas frequências naturais sejam mais baixas, ou seja, para edifícios flexíveis. E, portanto, as estruturas 

mais rígidas serão mais sensíveis à acção sísmica Tipo 2, pelo facto de esta acção apresentar maiores 
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acelerações para valores mais elevados de frequências do que os correspondentes valores de 

acelerações da acção sísmica Tipo 1. 

A perigosidade sísmica é descrita, para a maioria das aplicações do Eurocódigo 8, por um único 

parâmetro, que é o valor de referência da aceleração máxima na base de um terreno do tipo A, 𝑎𝑔𝑅 

[10]. 

Dependendo da zona que se considerar em Portugal, as acelerações devidas aos dois tipos de sismo 

variam. Assim, devido à acção sísmica Tipo 1, Portugal continental divide-se em seis zonas e devido à 

acção sísmica Tipo 2 divide-se em cinco (ver Figura 11). Nos Açores consideram-se apenas 3 das 5 

zonas sísmicas referentes à acção sísmica Tipo 2 (ver Figura 12). 

 

 

 

 

 

No caso concreto de Vila Viçosa, a sua localização indica que se encontra em zonas de reduzida 

perigosidade sísmica quando comparada com outras zonas do território continental ou dos Açores, 

concretamente na zona 1.5 no que respeita à acção sísmica Tipo 1 e na zona 2.4 no que se refere à 

acção sísmica de Tipo 2. 

Figura 11 – Zonamento sísmico em Portugal Continental [10] 

Figura 12 – Zonamento sísmico nos Açores, para a acção sísmica Tipo 2 [10] 
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3 Modelação da estrutura do Paço 

Uma boa modelação, que simule de forma bastante adequada todas as características de uma 

estrutura, tanto geométricas como a nível de materiais constituintes, e das acções que nele actuam, 

implica uma escolha ponderada de todos os valores a serem tomados para a definição da estrutura e 

das acções. É nesta fase que é necessário tomar algumas decisões quanto à representação de certos 

elementos, isto porque não há uma certeza absoluta quanto às propriedades dos materiais constituintes 

do Paço Ducal, e também porque a sua geometria é demasiado complexa para que se representem 

todos os seus elementos com elevada pormenorização. Por estas razões, há simplificações quanto à 

representação dos elementos que devem ser tomadas para se obter um modelo mais simples e de fácil 

interpretação de resultados.  

3.1 Geometria dos Elementos do Edifício 

A representação da geometria do edifício no modelo pode ser dividida em duas categorias de elementos 

estruturais: os pisos e as paredes. 

3.1.1 Pisos 

O Paço Ducal tem os seus pisos construídos em madeira. No modelo estrutural estes foram definidos 

como elementos de placa, com uma espessura de 20 cm. Cada divisão do palácio em planta foi 

subdividida em vários elementos de área, de forma a obterem-se deformações mais exactas nos pisos 

e, consequentemente, nas paredes. Como exemplo, observe-se a Figura 13, onde se representa, em 

planta, parte de um piso no modelo. Repare-se que em cada divisão do Paço (representada pelas suas 

paredes, a azul), o piso é modelado por nove elementos. No entanto, nas maiores divisões do Paço os 

pisos estão divididos em mais elementos, de forma a que as dimensões destes elementos não variem 

demasiado ao longo das várias zonas do edifício. 

 

 

A rigidez de flexão dos pisos foi modelada assumindo valores muito elevados de forma a que os pisos 

não apresentem deformações por flexão. Caso contrário, os primeiros modos de vibração (pelo menos 

algumas centenas de modos) estariam todos associados a movimentos verticais dos pisos e teriam 

períodos naturais muito elevados. Isto não permitiria sequer que se observassem os modos de vibração 

com frequências de valores normais para um edifício deste tipo e que estão associados ao movimento 

das paredes. Portanto, para evitar esta situação, os pisos foram modelados como sendo flexionalmente 

muito rígidos, provocando artificialmente que os modos de vibração correspondentes ao movimento 

Figura 13 – Parte de um piso do Paço no modelo SAP2000 



16 
 

vertical dos pisos passassem a ter frequências muito altas e tornando assim possível obterem-se os 

primeiros modos, correspondentes aos movimentos horizontais das paredes, com valores de 

frequências normais num edifício deste tipo. 

Os modos associados ao movimento vertical dos pisos não têm relevância no estudo do 

comportamento sísmico da estrutura do Paço Ducal porque frequências com valores desta ordem de 

grandeza correspondem, no espectro de resposta de acelerações verticais dos sismos, a valores de 

aceleração que podem ser considerados desprezáveis por serem muito reduzidos. A acrescentar a isto, 

a massa dos pisos é muito baixa quando comparada com as paredes. Por estas razões, na prática, 

estes modos verticais têm pouca ou quase nenhuma importância na avaliação do comportamento 

sísmico da estrutura. 

3.1.2 Paredes 

As paredes foram modeladas como elementos de barra - frame. Esta forma de modelar as paredes 

deve-se ao facto de que utilizar elementos de área tornaria não só o modelo extremamente pesado, 

como também a análise estrutural seria demasiado complexa. Modelando as paredes como elementos 

de barra, a análise torna-se bastante mais simples, não deixando de ser suficientemente adequada 

para uma boa análise estrutural. 

Assim, todas as frames são elementos verticais em que as dimensões das secções correspondem às 

dimensões das paredes entre janelas, em planta. Por outras palavras, cada parede é representada por 

um elemento de barra no seu eixo vertical, sendo as suas dimensões em planta definidas nas 

características desse elemento de barra. A Figura 14 apresenta as paredes da fachada principal do 

Paço, no modelo. Para uma melhor percepção podem ver-se, em algumas paredes, os elementos de 

barra que as definem. 

 

 

Na ligação entre paredes e pisos foram utilizados elementos de barra horizontais de secção constante 

(por simplificação), com as mesmas características das paredes verticais.  

A definição das paredes como elementos de barra limita a análise das tensões da estrutura às tensões 

apenas nas secções horizontais de cada parede.  

Na Figura 15 está representado um elemento de parede com as tensões nas suas faces decompostas 

em três eixos, referenciados ao lado. Sendo as paredes definidas como elementos de barra, o modelo 

só reconhece as tensões em faces perpendiculares ao eixo das barras. Como as barras utilizadas para 

representar as paredes são verticais, só serão conhecidos os valores das tensões nas faces 

Figura 14 – Paredes da fachada do Paço Ducal no modelo Sap2000 
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perpendiculares ao eixo 3 (tomando como exemplo o elemento da Figura 15), ou seja, as tensões σ31, 

σ32 e σ33, que são, na realidade, as mais relevantes. 

 

 

Posto isto, atente-se agora a parede representada na Figura 16 e a deformação que apresenta. As 

tensões associadas a esta deformação surgem numa das faces laterais da parede e, portanto, não são 

conhecidas no modelo utilizado. 

No entanto, isto não será um problema porque a existência de pisos no topo e na base de uma parede 

tende a impedir deformações deste tipo. Os pisos de madeira, apesar de não serem totalmente rígidos, 

em geral, dificultam este tipo de deformação das paredes, principalmente se houver uma boa ligação 

entre as paredes e os pisos. 

 

 

Na Figura 17 apresentam-se dois tipos de deformação de uma parede que dão origem a tensões nas 

faces perpendiculares ao seu eixo vertical, bem como os diagramas de tensões qualitativos. Na Figura 

17 a) a deformação dá-se para fora do plano da parede e na Figura 17 b) a parede deforma-se no seu 

plano. Estas são as deformações, cujas tensões associadas, o modelo permite avaliar.  

 

  

Figura 15 – Tensões elementares 

Figura 16 – Parede com deformação não contemplada no modelo do Paço Ducal 

Figura 17 – Paredes com deformações contempladas no modelo SAP2000 
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3.2 Materiais Estruturais 

Os materiais constituintes do Paço são os que constituem os pisos e as paredes: madeira e taipa, 

respectivamente. Dada a incerteza quanto às propriedades de cada um deles é indispensável perceber 

como podem variar e fazer uma escolha ponderada sobre os valores a utilizar no modelo, de forma a 

obter uma representação do edifício o mais realista possível. 

3.2.2 Madeira 

A madeira pode tomar diferentes valores nas suas propriedades dependendo da sua origem, estado 

de conservação e direcção que se considera, entre outros factores. Assim apresentam-se, na Tabela 1 

e na Tabela 2, possíveis valores de algumas propriedades mecânicas da madeira, de acordo com EN 

338 [11]. 

Tabela 1 – Valores característicos da madeira (resinosas) segundo a EN 338 (adaptado de [11]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resinosas 

    C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 

Propriedades Resistentes em N/mm2 (MPa) 

Flexão fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 

Tracção ft,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 

Tracção ft,90,k 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Compressão fc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 

Compressão fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 

Corte fv,k 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 

Propriedades de Rigidez em kN/mm2 (GPa) 

Módulo de Elasticidade E0,mean 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15 16 

Módulo de Elasticidade E0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 

Módulo de Elasticidade E90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 

Módulo de Distorção G 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 

Massa Volúmica (kg/m3) 

Característica ρk 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 

Média ρmean 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 
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Tabela 2 – Valores característicos da madeira (folhosas) segundo a EN 338 (adaptado de [11]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste estudo, tomou-se como peso próprio da madeira o valor mais reduzido considerado pela EN 338: 

3,5 𝑘𝑁/𝑚3. Este valor foi testado, bem como alguns outros valores superiores, dentro dos valores 

apresentados nos quadros anteriores. Verificou-se que o peso próprio dos pisos pouca influência tem 

no comportamento sísmico do Paço, pelo que se arbitrou o valor mínimo. 

Em relação à rigidez, o valor utilizado foi escolhido com mais critério, por ser mais difícil estimar e por 

ter uma influência maior no comportamento do modelo do Paço. 

Os valores, tanto do módulo de elasticidade como do módulo de distorção, são apresentados nos 

quadros anteriores. No entanto, estes valores referem-se à madeira em cada uma das suas direcções. 

Um piso é constituído por várias vigas de madeira que podem estar dispostas de diversas formas e 

direcções, e as ligações, tanto entre vigas como às paredes, têm uma influência muito grande no 

comportamento dos pisos, nomeadamente na rigidez. 

Por esta razão, o material dos pisos no modelo foi modelado como isotrópico (apesar de a madeira ser 

um material anisotrópico) e foi utilizado um valor do módulo de distorção com base em estudos feitos 

acerca da rigidez no plano dos pisos de madeira. Mais concretamente, o artigo In-plane stiffness of 

wooden floor [12] estima alguns valores testados e calculados para um módulo de distorção 

equivalente, 𝐺𝑒𝑞, de um piso de madeira. Este valor pode não representar exactamente o módulo de 

distorção dos pisos do Paço Ducal, mas permite atribuir um valor de 𝐺𝑒𝑞 com uma ordem de grandeza 

que seja realista e assim obter, no que respeita à sua rigidez no plano, uma representação que se 

estima suficientemente objectiva dos pisos do palácio. 

Folhosas 

    D18 D24 D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Propriedades Resistentes em N/mm2 (MPa) 

Flexão fm,k 18 24 30 35 40 50 60 70 

Tracção ft,0,k 11 14 18 21 24 30 36 42 

Tracção ft,90,k 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Compressão fc,0,k 18 21 23 25 26 29 32 34 

Compressão fc,90,k 7,5 7,8 8,0 8,1 8,3 9,3 10,5 13,5 

Corte fv,k 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 

Propriedades de Rigidez em kN/mm2 (GPa) 

Módulo de Elasticidade E0,mean 9,5 10 11 12 13 14 17 20 

Módulo de Elasticidade E0,05 8,0 8,5 9,2 10,1 10,9 11,8 14,3 16,8 

Módulo de Elasticidade E90,mean 0,63 0,67 0,73 0,80 0,86 0,93 1,13 1,33 

Módulo de Distorção G 0,59 0,62 0,69 0,75 0,81 0,88 1,06 1,25 

Massa Volúmica (kg/m3) 

Característica ρk 475 485 530 540 550 620 700 900 

Média ρmean 570 580 640 650 660 750 840 1080 



20 
 

O valor de 𝐺𝑒𝑞 considerado no modelo para o material dos pisos é de 15 𝑀𝑃𝑎, o que corresponde a um 

módulo de elasticidade de 39 𝑀𝑃𝑎. 

No entanto, ao nível da cobertura, o material foi modelado com um módulo de distorção igual a metade 

do valor do módulo de distorção dos pisos – 7,5𝑀𝑃𝑎 – de forma a ter em conta que as coberturas não 

fornecem ao edifício o mesmo nível de rigidez no plano do que os restantes pisos. 

3.2.3 Taipa 

Representando as paredes do Paço a maior parte do peso total da estrutura, uma escolha criteriosa 

dos valores respeitantes ao material das paredes do modelo é fundamental para uma boa análise 

sísmica do Paço. 

As propriedades da taipa variam muito consoante a qualidade da terra utilizada, do processo construtivo 

e da incorporação de outros materiais utilizados, entre outros factores. 

Na Tabela 3 apresentam-se alguns valores da massa volúmica seca da taipa dependendo da sua 

qualidade. 

 Tabela 3 - Valores possíveis para a massa volúmica da taipa [6] 

 

 

 

 

O peso volúmico adoptado para taipa no modelo SAP2000 tem um valor de 21 𝑘𝑁/𝑚3, o que se 

enquadra, de acordo com a Tabela 3, numa categoria muito satisfatória/excelente da taipa. A escolha 

deste valor deve-se ao facto de o edifício em estudo se tratar de um palácio, mandado edificar por uma 

família nobre. Assim, assume-se que todos os materiais utilizados no palácio são de elevada qualidade. 

Em relação à rigidez, os valores que a taipa pode tomar são também muito variáveis. Em relação ao 

módulo de elasticidade (𝐸), segundo o regulamento da Nova Zelândia [13] deve ser tomado o valor de 

300 × 𝑓𝑐, sendo 𝑓𝑐 a resistência à compressão característica da taipa que, segundo a mesma norma 

deve ser de 0,5 𝑀𝑃𝑎, o que resultaria num módulo de elasticidade igual a 150 𝑀𝑃𝑎. No entanto, vários 

estudos indicam que a resistência à compressão é superior a 1 𝑀𝑃𝑎, a que correspondem valores de 

𝐸 superiores a 300 𝑀𝑃𝑎. 

Jayasinghe e Kamaladasa [14] referem valores do módulo de elasticidade de cerca de 500 𝑀𝑃𝑎. 

Portanto, havendo incerteza quando à rigidez das paredes, tomando ainda como pressuposto que a 

taipa utilizada é de elevada qualidade, adoptou-se o valor de 500 𝑀𝑃𝑎 para o módulo de elasticidade 

das paredes do modelo.  

De forma a validar este valor, e também o valor atribuído ao módulo de distorção dos pisos, utilizaram-

se, como referência, os resultados experimentais obtidos em testes de caracterização dinâmica na 

dissertação de mestrado Modelação do Comportamento Sísmico do Paço Ducal de Vila Viçosa [15]. 

Massa Volúmica Seca (𝑘𝑁/𝑚3) Características 

16,5 a 17,6 Medíocre 

17,6 a 21,0 Muito satisfatória 

21,0 a 22,0 Excelente 

22,0 a 24,0 Excepcional 
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Nestes resultados, a frequência obtida para o primeiro modo de vibração do corpo principal do Paço na 

direcção 𝑦, foi de 2 𝐻𝑧 (a Figura 18 ilustra o modelo final do Paço com o sistema de eixos considerado). 

Assim, a determinação dos valores atribuídos às características dos materiais no modelo foi feita tendo 

em conta este valor de referência. No modelo, o valor da frequência natural do primeiro modo de 

vibração do Paço, que consiste no movimento do corpo principal na direcção 𝑦, é de 1,66 𝐻𝑧, o que 

equivale a cerca de 83% do valor obtido experimentalmente para a mesma zona do palácio. É um valor 

suficientemente próximo do valor obtido nos ensaios pelo que se considerou que os valores atribuídos 

às características dos materiais são também suficientemente próximos dos valores reais. Acresce que, 

sendo os valores experimentais correspondentes a amplitudes de vibração ambiental muito reduzidas 

é natural que as frequências obtidas experimentalmente sejam superiores às obtidas através do modelo 

numérico que por sua vez deverão ser semelhantes às que se obteriam experimentalmente para 

amplitudes de vibração mais elevadas. 

 

 

3.2.4 Solo 

Para a definição dos valores a introduzir nas características dos apoios das paredes no modelo, que 

simulam as fundações do Paço, é também necessário ter em conta o tipo de solo onde o palácio está 

assente. Quanto mais rígido é o solo maior é a rigidez a considerar na definição dos apoios do modelo.  

Ora, o solo onde o Paço está assente é constituído por mármore, que é um material com uma rigidez 

muito elevada. Portanto, os apoios do modelo são definidos como encastramentos, ou seja, não 

permitem nenhum tipo de deslocamento nem de rotação nesses pontos. 

  

Figura 18 – Modelo do Paço Ducal de Vila Viçosa 
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3.3 Acções 

As acções a que o Paço Ducal está sujeito podem ser divididas em dois tipos: as acções estáticas e as 

dinâmicas. As acções estáticas correspondem ao peso próprio dos materiais constituintes, juntamente 

com as restantes cargas permanentes e sobrecargas que surgem ao nível dos pisos, e as acções 

dinâmicas dizem respeito aos sismos. 

3.3.1 Acções estáticas 

Como já foi referido, o peso dos elementos estruturais foi incluído na definição dos materiais 

constituintes dos elementos estruturais. Mas é necessário ainda definir as cargas não correspondentes 

à estrutura do edifício, que são recebidas pelos pisos.  

Em todos os pisos do Paço, com excepção da cobertura, foram aplicadas, no modelo, cargas uniformes 

correspondentes às restantes cargas permanentes e às sobrecargas de utilização. 

Apesar de o Paço Ducal ser hoje utilizado para fins culturais, foi projectado e construído para ser um 

edifício de habitação. Como tal, o valor atribuído às sobrecargas de utilização está de acordo com o 

que o Eurocódigo 1 – Acções em estruturas [16] define para edifícios deste tipo. Assim, e de acordo 

com o Quadro 6.2 – Sobrecargas em pavimentos, varandas e escadas de edifícios do Eurocódigo 1 

[16] para pisos em edifícios de habitação, o valor das sobrecargas para os pisos adoptado no modelo 

é de 2,0 𝑘𝑁/𝑚2.  

O valor das restantes cargas permanentes no modelo é também um valor corrente em edifícios de 

habitação: 3,0 𝑘𝑁/𝑚2. 

Tendo sido definidas as cargas uniformes aplicadas nos pisos definiu-se a combinação quase-

permanente de acções, apresentada na equação (1): 

 

 𝑝𝑞𝑝 = 𝑔 + Ψ2 × q (1) 

 

Sendo 

𝑔 – cargas permanentes, que incluem o peso próprio dos materiais e restantes cargas permanentes 

(𝑘𝑁) 

𝛹2 – coeficiente para a determinação do valor quase-permanente de uma acção variável 

𝑞 – sobrecargas de utilização (𝑘𝑁) 

De acordo com o Quadro A1.1 do Eurocódigo – Bases para o projecto de estruturas [17], o valor que 

deve ser considerado para o coeficiente 𝛹2, e, portanto, o valor utilizado no modelo, é de 0,3. 
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3.3.2 Acção sísmica 

A EN 1998-1 define a acção sísmica através de “um espectro de resposta elástico da aceleração à 

superfície do terreno” [10]. 

Para a análise dos efeitos de uma acção sísmica definida por espectro de resposta é necessário definir 

o valor do coeficiente de comportamento a utilizar. 

O coeficiente de comportamento deve ser utilizado quando a estrutura em causa tem capacidade de 

tirar partido do comportamento não linear dos seus materiais para dissipar a energia transmitida pelo 

sismo. Assim sendo, o valor do coeficiente de comportamento depende essencialmente da ductilidade 

da estrutura. Visto que o Paço é constituído, em grande parte, por taipa, que é um material cuja 

resistência à tracção pode ser considerada quase nula, não se deve contar com a sua capacidade de 

dissipação de energia. Por esta razão, considera-se que o coeficiente de comportamento é igual a 1, o 

que significa que as forças sísmicas de dimensionamento são iguais às forças sísmicas assumindo um 

comportamento da estrutura em regime elástico. 

Assim, de acordo com o Eurocódigo 8 [10], “excepto na abordagem por coeficiente de comportamento 

𝑞, a acção sísmica a considerar deve ser a correspondente ao espectro de resposta elástica”. 

Visto que o Paço está assente em mármore, o terreno de fundação foi definido como sendo do tipo A, 

que a EN 1998-1 define como “rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que inclua, no 

máximo, 5 m de material mais fraco à superfície”. 

Vila Viçosa pertence à zona sísmica 5, em relação ao sismo Tipo 1, e à zona 4, no que diz respeito à 

acção sísmica Tipo 2. Nestas zonas, os valores de referência da aceleração máxima à superfície de 

um terreno do tipo A, 𝑎𝑔𝑅, são de 0,6 𝑚/𝑠2 para a acção sísmica Tipo 1 e de 1,1 𝑚/𝑠2 para a acção 

sísmica Tipo 2, valores que correspondem a uma acção com período de retorno igual a 475 anos. 

No entanto, tratando-se o Paço Ducal de um edifício já existente, justifica-se que a avaliação da sua 

segurança sísmica seja efectuada de acordo com o Eurocódigo 8.3, não se utilizando os valores de 

referência de aceleração máxima de dimensionamento previstos no Eurocódigo 8.1. Os valores a 

utilizar, que no caso da verificação da segurança para o estado limite de danos severos correspondem 

a um período de retorno de 308 anos, podem ser obtidos afectando os valores de aceleração de 

referência acima referidos pelos coeficientes de 0,75 e 0,84 para as acções sísmica Tipo 1 e Tipo 2, 

respectivamente. Assim, as acelerações de referência a introduzir no modelo Sap2000 têm os valores 

calculados nas equações (2) e (3): 

 0,6 × 0,75 = 0,45𝑚𝑠−2 (2) 

 

 1,1 × 0,84 = 0,92𝑚𝑠−2 (3) 

 

Os correspondentes espectros de resposta de acelerações apresentam-se na Figura 19 (para a acção 

sísmica Tipo 1) e na Figura 20 (para a acção sísmica Tipo 2) 
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Justifica-se, caso se pretenda fazer uma avaliação efectiva da segurança sísmica do edifício do Paço, 

por um lado considerar um coeficiente de importância relativo a uma estrutura de classe III, ou seja um 

“edifício cuja resistência sísmica é importante tendo em vista as consequências associadas ao colapso”, 

e por outro lado realizar uma campanha de caracterização da estrutura que justificasse, de acordo com 

o Eurocódigo 8.3 um nível de conhecimento o mais elevado possível, desejavelmente um nível de 

“conhecimento integral”. 
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Figura 19 – Espectro de Resposta - acção sísmica Tipo 1 

Figura 20 – Espectro de Resposta - acção sísmica Tipo 2 
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4 Análise Sísmica 

A análise sísmica é feita com base nos resultados obtidos no modelo da estrutura do palácio quando 

nele actuam as acções sísmicas consideradas. São assim analisados alguns aspectos de grande 

importância para um melhor conhecimento do comportamento sísmico do Paço. 

4.1 Modos de Vibração 

Como já foi referido, as rigidezes dos pisos e das paredes foram modeladas, considerando valores 

situados na gama de valores possíveis para estes elementos, tendo como objectivo obter uma 

frequência de vibração associada ao primeiro modo de oscilação do corpo principal na direcção 𝑦 igual 

a cerca de 2,0 𝐻𝑧 (ligeiramente inferior ao valor obtido por via experimental). 

Com esse modelo obteve-se como primeiro modo de vibração, o movimento na direcção 𝑦 do corpo 

principal, com uma frequência de vibração de 1,66 𝐻𝑧. 

A obtenção de um valor de frequência ligeiramente inferior ao experimentalmente medido justifica-se 

pelo facto de este último corresponder a vibrações de muito baixa amplitude. Caso se fizessem ensaios 

experimentais com maiores amplitudes de vibração, as frequências obtidas seriam diferentes com 

tendência para exibirem valores mais reduzidos. Da mesma forma, as frequências obtidas nos ensaios 

realizados são superiores às que se poderiam observar no caso de uma acção dinâmica mais intensa, 

em que a resposta da estrutura certamente exibirá uma menor rigidez elástica equivalente. 

Os dez primeiros modos do Paço contêm os primeiros modos de vibração de praticamente todas as 

zonas do palácio. 

Na Tabela 4 apresentam-se os valores dos períodos e das frequências dos 10 primeiros modos, bem 

como as percentagens de participação de massa e as zonas do edifício que para cada um deles têm 

maiores amplitudes de vibração. 

 

Tabela 4 - Dez primeiros modos de vibração do modelo do Paço Ducal 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Anexo B.1 podem ser consultados os valores do período, frequência e participação de massa em 

cada modo e acumulada, nas duas direcções horizontais, para os primeiros 40 modos de vibração do 

Modo T(𝑠) f (𝐻𝑧) Ux Uy Descrição 

1 0,60 1,66 0,00 0,28 Corpo Principal - direcção 𝑦 

2 0,58 1,72 0,00 0,02 Corpo Principal - direcção 𝑦 

3 0,54 1,86 0,00 0,02 Cozinha - direcção 𝑦 

4 0,50 1,99 0,05 0,00 Sala de Jantar - direcção 𝑥 

5 0,50 2,01 0,00 0,02 Corpo Principal - direcção 𝑥; Sala de Jantar - direcção 𝑦 

6 0,48 2,09 0,02 0,00 Capela- direcção 𝑥 

7 0,47 2,11 0,37 0,00 Corpo Principal e Sala de Jantar - direcção 𝑥 

8 0,47 2,15 0,00 0,04 Salas de Música - direcção 𝑦 

9 0,45 2,22 0,00 0,05 Corpo Principal - direcção 𝑦 

10 0,42 2,38 0,06 0,00 Corpo dos Quartos Reais - direcção 𝑥 
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modelo. Nos anexos B.2 e B.3 são apresentados os mesmos parâmetros, mas para os principais modos 

em termos de participação de massa, na direcção 𝑥 e na direcção 𝑦, respectivamente. 

Na Figura 21 apresenta-se, mais uma vez, o modelo do Paço Ducal, devidamente legendado, para uma 

melhor leitura da tabela anterior. 

 

 

Considerem-se agora os modos que contam com maiores participações de massa, em cada uma das 

direcções – todos os que têm uma percentagem de massa igual ou superior a 5% (valor arredondado). 

Começando pela direcção 𝑥, os modos de vibração mais relevantes, em termos de participação de 

massa, são os que se apresentam na Tabela 5. 

Tabela 5 – Modos de vibração com maior participação de massa na direcção 𝑥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo f (𝐻𝑧) Ux Uy 

7 2,11 0,37 0,00 

30 3,20 0,06 0,00 

10 2,38 0,06 0,00 

4 1,99 0,05 0,00 

Figura 21 – Modelo do Paço Ducal no SAP2000 



27 
 

7º Modo de Vibração 

O modo a que corresponde, na direcção 𝑥, uma percentagem maior da massa do edifício, é o 7º modo. 

Corresponde a um movimento do Corpo Principal e da Sala de Jantar, oscilando também o corpo dos 

Quartos Reais. Ao todo, a percentagem de massa que vibra associada é de 36,9% da massa total do 

Paço no modelo e a vibração dá-se com uma frequência de 2,11 𝐻𝑧. A Figura 22 apresenta a deformada 

do Paço associada a este modo de vibração. 

 

 

30º Modo de Vibração 

Este modo afecta essencialmente as Salas de Música, movimentando também as salas contíguas (Sala 

da Porcelana Chinesa) e a Sala de Jantar. A sua participação de massa é de pouco mais de 6% da 

massa total da estrutura e a frequência natural associada a este modo toma o valor de 3,20 𝐻𝑧. A sua 

configuração apresenta-se na Figura 23. 

 

 

Figura 22 – 7º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 

Figura 23 – 30º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 
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10º Modo de Vibração 

Tal como já foi mencionado atrás, este modo corresponde ao movimento do corpo dos Quartos Reais 

na direcção 𝑥 (ver Figura 24) e tem associada cerca de 5,6% da massa total do edifício. A frequência 

de vibração é igual a 2,38 𝐻𝑧. 

 

 

4º Modo de Vibração 

O quarto modo de vibração está associado ao movimento da Sala de Jantar. A sua participação de 

massa não chega aos 5% e a frequência é de 1,99 𝐻𝑧. Na Figura 25 apresenta-se a sua configuração. 

 

 

Considerem-se agora os principais modos, em termos de participação de massa, na direcção 𝑦. Na 

Tabela 6 apresentam-se todos os modos nesta direcção que têm uma participação de massa igual ou 

superior a 5% (valor arredondado). 

 

 

Figura 24 – 10º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 

Figura 25 – 4º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 
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Tabela 6 – Modos de vibração com maior participação de massa na direcção 𝑦 

 

 

 

 

1º Modo de Vibração 

O primeiro modo de vibração do Paço Ducal é aquele que movimenta mais massa do edifício na 

direcção 𝑦 - 28,4%. Corresponde, como já foi referido, ao movimento transversal do corpo principal e a 

sua frequência é de 1,66 𝐻𝑧. A Figura 26 apresenta as deformações no Paço associadas a este modo. 

 

 

17º Modo de Vibração 

O 17º modo diz respeito ao movimento, na direcção 𝑦 da Sala de Jantar. A percentagem de massa 

associada é quase 6% e corresponde a uma frequência de vibração de 2,72 𝐻𝑧. Na Figura 27 pode ver-

se a configuração deste modo de vibração do Paço.   

 

 

Modo f (𝐻𝑧) Ux Uy 

1 1,66 0,00 0,28 

17 2,72 0,00 0,06 

9 2,22 0,00 0,05 

Figura 26 – 1º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 

Figura 27 – 17º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 
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9º Modo de Vibração 

Por último, com uma frequência de vibração de 2,22 𝐻𝑧 e cerca de 5,5% de participação de massa na 

direcção 𝑦, o 9º modo apresenta-se na Figura 28. Trata-se mais uma vez do movimento do corpo 

principal do Paço com deslocamentos transversais das zonas à esquerda e à direita da entrada principal 

a ocorrerem em sentidos opostos, ou seja, um “segundo modo” de vibração transversal. 

 

 

 

4.2 Forças de Corte Basal 

As forças de corte basal são as reacções horizontais globais que surgem no edifício devido à actuação 

do sismo. A aceleração horizontal que o sismo provoca numa estrutura, numa dada direcção, 

multiplicada pela massa da estrutura, é igual à força de corte basal que surge na estrutura, nessa 

mesma direcção. 

As forças de corte basal obtidas no modelo do Paço, devidas às acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2 (danos 

severos) encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7 – Forças de corte basal no modelo do Paço Ducal 

 

 

 

No Anexo C podem ser consultados os valores das reacções na base do modelo do Paço para as 

diferentes combinações de acções estáticas e sísmicas. 

Em termos de forças de corte basal, a acção sísmica Tipo 2 é claramente a mais prejudicial para o 

Paço, visto que é devido a esta acção que as forças de corte basal são maiores. Os valores das forças 

devidas à acção sísmica Tipo 1 são cerca de 3 4⁄  dos valores das forças de corte basal devidas à acção 

sísmica Tipo 2. Isto pode ser explicado pelos espectros de resposta das duas acções sísmicas. 

Acção Sísmica  Fx (𝑘𝑁) Fy (𝑘𝑁) 

Tipo 1 16 122 13 194 

Tipo 2 22 092 17 250 

Figura 28 – 9º modo de vibração do modelo do Paço Ducal 
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Na Figura 29 apresentam-se os espectros correspondentes às duas acções sísmicas e, a sombreado, 

a zona espectral onde se situam os períodos naturais dos modos de vibração do Paço a que 

corresponde uma percentagem de massa acumulada de pelo menos 90% nas duas direcções 

horizontais. Esta zona abrange períodos de vibração entre 0,12 𝑠 e 0,60 𝑠 (1,67 a 8,33 𝐻𝑧). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela leitura do gráfico percebe-se que a acção sísmica Tipo 2, para a gama de períodos naturais do 

Paço, provoca acelerações superiores às da acção sísmica Tipo 1, excepto a partir de valores de 

período de vibração superiores a 0,53 𝑠 (ponto que corresponde à intersecção dos dois espectros). No 

entanto, esta zona espectral de períodos mais elevados inclui apenas os quatro primeiros modos do 

Paço, com uma participação de massa acumulada de 32% na direcção 𝑦, não chegando a 1% na 

direcção 𝑥. Assim sendo, de uma forma geral, a acção sísmica Tipo 2 é mais gravosa para o Paço do 

que a Tipo 1. 

Figura 29 – Gama de períodos naturais do modelo do Paço e espectros de resposta das duas acções sísmicas 
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4.3 Tensões Excessivas 

As forças equivalentes actuantes na estrutura, correspondentes às acelerações induzidas pelas acções 

sísmicas, provocam também esforços e tensões nas paredes do Paço. 

A Figura 30 ilustra uma parede genérica e os diagramas (qualitativos) de tensões normais a que está 

sujeita quando ocorre um sismo. O valor do esforço normal que actua na parede (𝑁) é devido, quase 

todo, à combinação quase-permanente de acções. Já os momentos nas duas direcções horizontais 

(eixos 2 e 3) surgem essencialmente associados à acção sísmica. Todos estes esforços introduzem na 

parede tensões normais às faces superior e inferior. Essas tensões, que são de compressão quando 

actua apenas a combinação quase-permanente, podem ser agravadas com a acção sísmica ou podem 

tornar-se em tensões de tracção. 

 

Numa parede com um campo de tensões nas suas faces, provocado pela combinação envolvendo as 

acções quase-permanentes e as acções sísmicas, apenas interessa conhecer os pontos onde surgem 

os máximos valores de compressão e de tracção. Estes pontos correspondem respectivamente aos 

pontos A e B da Figura 30. 

Analiticamente, as tensões resultantes obtêm-se através das equações (4) a (7). 

 

 
𝜎 =

𝑁

𝐴
−

𝑀𝑥

𝑊𝑒𝑙,𝑥

−
𝑀𝑦

𝑊𝑒𝑙,𝑦

 (4) 

 
𝜎 =

𝑁

𝐴
−

𝑀𝑥

𝑊𝑒𝑙,𝑥

+
𝑀𝑦

𝑊𝑒𝑙,𝑦

 (5) 

 
𝜎 =

𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥

𝑊𝑒𝑙,𝑥

−
𝑀𝑦

𝑊𝑒𝑙,𝑦

 (6) 

 
𝜎 =

𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥

𝑊𝑒𝑙,𝑥

+
𝑀𝑦

𝑊𝑒𝑙,𝑦

 (7) 

 

sendo 𝑁 o esforço normal, 𝐴 a área de secção da parede, 𝑀𝑥 e 𝑀𝑦 os momentos segundo 𝑥 e 𝑦, e 𝑊𝑒𝑙,𝑥 

e 𝑊𝑒𝑙,𝑦 os módulos de flexão elásticos nas direcções 𝑥 e 𝑦, respectivamente. 

Figura 30 – Diagramas de tensões qualitativos numa parede 



33 
 

Em cada equação, a parcela das tensões devidas aos esforços normais é já uma combinação do 

esforço normal quase-permanente, que é constante, com o esforço normal devido à acção sísmica, que 

pode ser negativo ou positivo. Assim, esta parcela conta com o esforço normal devido à acção sísmica 

que for mais condicionante em cada caso. Por exemplo, a equação (4) soma os esforços negativos. 

Deste modo, interessa que, na parcela das tensões devidas aos esforços normais, o esforço normal 

vindo do sismo seja o negativo. Desta forma tem-se em consideração o valor mais negativo possível 

que as tensões na parede podem tomar, o que corresponde ao ponto A na Figura 30. 

O mesmo acontece nas parcelas dos momentos. Cada uma destas é a soma dos momentos causados 

pela combinação quase-permanente com os momentos provocados pelos sismos. Veja-se o caso da 

equação (7). Esta equação soma todos os esforços positivos. Assim sendo, cada parcela da equação 

deve contar com os maiores esforços vindos do sismo, ou seja, os momentos vindos do sismo que são 

introduzidos nesta equação são os positivos. Desta forma, pela equação (7) obtém-se o máximo esforço 

de tracção que pode surgir na parede, o que corresponde, na Figura 30 ao ponto B. 

Ou seja, para se obter a compressão máxima e a tracção máxima numa parede apenas interessa 

considerar as equações (4) e (7), respectivamente. É desta forma que são calculadas as tensões para 

a análise sísmica do Paço. 

No que diz respeito à resistência à compressão da taipa, segundo Delgado e Guerrero [18], os valores 

referentes à resistência à compressão em função do tipo de estabilização a que é sujeita são os 

apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resistência à compressão da taipa em função do tipo de estabilização [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o comportamento do palácio quando nele actuam as diferentes combinações de acções, as 

tensões de compressão que surgem nas paredes nunca são superiores a 1,2 𝑀𝑃𝑎, mesmo nas zonas 

de maiores compressões, onde os momentos causados pelos sismos agravam as compressões 

causadas pelas cargas estáticas. Ora, segundo os valores da Tabela 8, o único caso em que a taipa 

não resiste a compressões com este valor corresponde a uma taipa sem nenhum tipo de estabilização 

e de baixa resistência. 

Visto admitir-se que a qualidade da taipa no Paço Ducal é boa, o valor da sua resistência à compressão 

será seguramente não inferior a 1,2 𝑀𝑃𝑎. 

Tipo de Estabilização Resistência à Compressão (𝑀𝑃𝑎) 

Sem estabilização 

Baixa resistência 0,6 

Média resistência 1,2 

Alta resistência 1,8 

Estabilização com Cimento Portland 

Dosagem baixa 3,0 

Dosagem média 4,8 

Dosagem alta 6,6 

Estabilização com Cal e Cimento 

Dosagem baixa 2,4 

Dosagem média 3,5 

Dosagem alta 4,8 

Estabilização com Cal e Cimento 

Dosagem baixa 1,8 

Dosagem média 2,4 

Dosagem alta 3,6 
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Já no que respeita à resistência ao corte, para este tipo de material, ela é também dependente do grau 

de estabilização da taipa, mas também da coesão e do ângulo de atrito interno do material constituinte 

e ainda dos valores das tensões normais actuantes e do coeficiente de atrito entre elementos de taipa. 

No entanto, 0,1 𝑀𝑃𝑎 é apontado como um valor de referência para a tensão resistente ao corte. 

De uma análise efetuada ao valor médio das tensões de corte actuantes, tendo em conta a força de 

corte basal, para ambas as direcções (x e y) e para ambos os tipos de acção sísmica, constata-se que 

os valores máximos das tensões ocorrem para o sismo Tipo 2 actuando na direcção 𝑥, sendo 

respectivamente iguais a 0,021 𝑀𝑃𝑎 para o estado limite de danos severos e 0,05 𝑀𝑃𝑎 para o estado 

limite de colapso eminente, portanto consideravelmente inferiores ao valor da tensão resistente. Assim 

sendo, a análise de tensões do Paço apenas irá centrar-se nas tensões de tracção. 

A Figura 31 apresenta num gráfico todas as tensões de tracção que surgem nas paredes do Paço 

quando nele actua cada um dos tipos de acção sísmica. O eixo das abcissas ordena todas as paredes 

traccionadas por cada um dos sismos, por ordem decrescente do valor das suas tracções máximas, 

que se lêem no eixo das ordenadas. 

 

 

O gráfico, apesar de não fazer a correspondência das mesmas paredes para os dois tipos de acção 

sísmica, permite perceber que a acção sísmica Tipo 2 provoca tensões de tracção superiores às 

provocadas pela acção sísmica Tipo 1. Em média, os valores da curva que representa as tensões 

devidas à acção sísmica Tipo 1 correspondem a cerca de 79% dos valores que constituem a curva das 

tensões provocadas pela acção sísmica Tipo 2. 

Esta breve análise permite que se conheça a gama de valores das tensões de tracção que surgem em 

todo o Paço para cada um dos tipos de acções sísmicas. No entanto, é importante conhecer as zonas 

mais afectadas por estas tensões. Para isso, é preciso considerar as paredes que apresentam as 

maiores tracções e também as zonas à volta destas, de forma a que se perceba se os valores de pico 

das tensões ocorrem apenas numa parede, sem que as paredes vizinhas tenham tracções elevadas, 

ou se, pelo contrário, os valores de pico das tracções ocorrem em paredes cujas paredes vizinhas 

apresentam também tracções consideráveis.  
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Este último caso é o que importa considerar, visto que, numa zona em que apenas uma parede 

apresenta tracções mais elevadas, essas tensões terão tendência a ser redistribuídas pelas paredes 

contíguas. O mesmo não acontece em zonas onde tracções elevadas surgem numa zona mais 

alargada, envolvendo muitas paredes excessivamente traccionadas. 

De forma a tornar a apresentação dos resultados mais simples dividiram-se as tensões de tracção em 

três níveis: 

- Tracções elevadas (𝜎 ≥ 0,20 𝑀𝑃𝑎); 

- Tracções intermédias (0,10 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜎 < 0,20 𝑀𝑃𝑎); 

- Tracções baixas (0 < 𝜎 < 0,10 𝑀𝑃𝑎). 

Estes níveis de tensões apenas dizem respeito a paredes cuja vizinhança tenha também paredes com 

tensões intermédias ou elevadas. Caso contrário, se surgir alguma tensão elevada numa parede cujas 

paredes vizinhas têm todas, no máximo, tracções baixas, essa parede não é tida em conta na análise 

de tensões do Paço. 

De uma forma geral, as tracções intermédias e elevadas surgem um pouco por todo o Paço. Assim 

sendo, dividiu-se o Paço em oito zonas que apresentam paredes com tracções elevadas, de forma a 

estudar as suas tensões separadamente e obter valores médios para cada uma delas.  

Zona 1 

A zona 1 corresponde à zona de extremidade do corpo principal do Paço (ver Figura 32).  Na maior 

zona assinalada, a cor de laranja, contando com todos os pisos, a média das tracções intermédias e 

elevadas, ou seja, a média de todas as tensões iguais ou superiores a 0,10 𝑀𝑃𝑎 é de cerca de 0,14 𝑀𝑃𝑎 

para o sismo Tipo 1 e de 0,15 𝑀𝑃𝑎 para o sismo Tipo 2. 

As tensões elevadas surgem apenas em dois quartos no piso nobre, zona que se assinala na figura a 

encarnado. A média de todas as tracções elevadas e intermédias nesta zona mais restrita é de 

0,16 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica Tipo 1 e de 0,20 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica do Tipo 2.  

 

 
Figura 32 – Planta do piso nobre (zona de extremidade do corpo principal) 
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Zona 2 

A segunda zona considerada é a fachada do Paço na zona assinalada na Figura 33. Interessa 

particularmente analisar estas paredes porque, como se verá mais adiante, na análise de 

deslocamentos em altura, nesta zona do palácio não existe o segundo piso elevado. A forma dos tectos 

das salas do piso nobre nesta zona do palácio não permite a existência de um piso por cima destas, 

pelo que, estruturalmente, o pé-direito do Paço nestas salas é de cerca de 10 metros, visto que o piso 

nobre se encontra a uma cota de 5 metros e a cobertura a uma cota de 15,5 metros. 

Nesta zona, apenas numa parede existem tracções elevadas, com o valor de 0,23 𝑀𝑃𝑎. No entanto 

existem várias paredes com tracções intermédias. As médias das tracções superiores a 0,10 𝑀𝑃𝑎 

tomam os valores 0,16 𝑀𝑃𝑎 e 0,17 𝑀𝑃𝑎 quando o sismo actuante é o Tipo 1 e o Tipo 2, 

respectivamente. 

 

 

Zona 3 

A zona 3 corresponde às salas que constituem parte da fachada de tardoz do Paço (ver Figura 34). A 

zona mais alargada que se assinala na figura abrange todos os pisos. Contando com todas as paredes 

nesta zona, as médias de tensões não inferiores a 0,10 𝑀𝑃𝑎 são de 0,17 𝑀𝑃𝑎 para qualquer um dos 

tipos de sismo a actuar. 

No entanto, é só no piso nobre que surgem tensões elevadas, na Sala da Escada Nova, na Sala do 

Século XVII e na Sala D. Catarina (assinaladas na Figura 34), particularmente nas paredes 

perpendiculares à fachada. Considerando uma zona mais restrita à volta destas salas, as médias de 

tracções elevadas e intermédias é de 0,23 𝑀𝑃𝑎 e de 0,25 𝑀𝑃𝑎, para a acção sísmica Tipo 1 e Tipo 2, 

respectivamente. 

Figura 33 – Planta do piso nobre (fachada principal) 



37 
 

 

 

Zona 4 

A Figura 35 ilustra a zona 4. Trata-se do pavilhão dos Quartos Reais.  

Nesta zona, contando com os três pisos existentes, as tensões de tracção intermédias e elevadas são 

de 0,17 𝑀𝑃𝑎, qualquer que seja a acção sísmica considerada. 

Mas é apenas no segundo piso, nos Quartos dos Príncipes, que surgem tracções elevadas. O valor 

médio das tracções elevadas e intermédias nesta zona do segundo piso é de 0,23 𝑀𝑃𝑎 para acção 

sísmica Tipo 1 e de 0,27 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica Tipo 2. 

 

 

Zona 5 

A Capela e Sacristia (Figura 36) apresentam poucas tensões de tracção elevadas. Os valores médios das 

tensões superiores a 0,10 𝑀𝑃𝑎 são de 0,15 𝑀𝑃𝑎, para o sismo Tipo 1 e de 0,17 𝑀𝑃𝑎 para o sismo Tipo 2. 

Figura 34 – Planta do piso nobre (Sala da Escada Nova, Sala do Séc. XVII e Sala D. Catarina) 

Figura 35 – Planta do segundo piso (Quartos dos Príncipes) 
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Zona 6 

A zona 6 corresponde à Sala de Jantar, no piso nobre, e à zona de encontro desta com o corpo principal 

do Paço (ver Figura 37). Esta zona engloba várias paredes sujeitas a tensões intermédias e elevadas 

sendo que uma grande parte delas tem tensões superiores a 0,20 𝑀𝑃𝑎 (elevadas).  

A média das tracções, apenas num grupo de paredes com maiores tracções, no piso nobre, é de 0,24 𝑀𝑃𝑎 

e 0,29 𝑀𝑃𝑎 para as acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2. No entanto, se se contar também com o piso térreo 

as tensões médias são de 0,18 𝑀𝑃𝑎 e de 0,21 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente. 

 

Figura 36 – Planta do piso térreo (Capela e Sacristia) 

Figura 37 – Planta do piso nobre (Sala de Jantar) 
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Zona 7 

A cozinha (Figura 38), à semelhança da capela e sacristia, tem poucas tracções elevadas instaladas 

nas suas paredes. As tracções superiores a 0,10 𝑀𝑃𝑎 têm uma média de 0,14 𝑀𝑃𝑎 face à acção 

sísmica Tipo 1 e, ao actuar a acção sísmica Tipo 2, a média destas tensões é de cerca de 0,13 𝑀𝑃𝑎. 

Note-se que, de todas as zonas analisadas, a cozinha é a única onde a média de tracções devidas à 

acção sísmica Tipo 1 é superior à média das tracções devidas à acção sísmica Tipo 2. 

 

Zona 8 

Por fim há ainda a zona 8, que diz respeito ao pavilhão das Salas de Música (ver Figura 39). A média 

das tracções intermédias e elevadas nestas salas e no piso inferior (piso térreo) é de 0,15 𝑀𝑃𝑎 e de 

0,16 𝑀𝑃𝑎 para as acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente. 

No entanto, é apenas no piso nobre que surgem as tensões elevadas, na zona assinalada na Figura 

39, a encarnado. As tracções intermédias e elevadas nesta zona têm valores médios de 0,18 𝑀𝑃𝑎 para 

a acção sísmica Tipo 1 e de 0,22 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica Tipo 2. 

Figura 38 – Planta do piso térreo (Cozinha) 
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Estas são as maiores tensões de tracção que surgem nas paredes do Paço quando actua cada um dos 

tipos de sismo. 

Há, portanto, inúmeras paredes sujeitas a tensões de tracção e os valores máximos atingidos superam, 

nalguns casos, 0,50 𝑀𝑃𝑎. 

Para um material como a taipa, estes não são valores desejáveis para as tensões de tracção. No 

entanto, na realidade, a resistência à tracção da taipa não é exactamente zero, embora por vezes seja 

esse o valor considerado. 

De facto, mesmo que o Paço seja abalado por um sismo de intensidade baixa, é muito provável que 

venham a surgir nas paredes tensões de tracção, que serão tanto menores quanto menor for a 

intensidade do sismo. E a verdade é que essas tensões de tracção baixas não levam necessariamente 

ao colapso do Paço ou de parte dele. 

Assim, no próximo ponto, será feito um breve estudo que tem como objectivo estimar a intensidade 

sísmica máxima suportada pela estrutura do Paço, em relação aos sismos definidos pelo Eurocódigo 8 

para Vila Viçosa. Para isso será assumido um valor de resistência à tracção da taipa diferente de zero. 

Nível da acção sísmica que o Paço pode suportar sem danos consideráveis 

Os valores utilizados para as acelerações máximas de referência, 𝑎𝑔𝑅, nos dois tipos de acção sísmica 

são, como já foi referido, 0,45 𝑚/𝑠2 e 0,92 𝑚/𝑠2. Porém, se se reduzir estes valores, todos os resultados 

que se obtêm (forças de corte basal, tensões e deslocamentos) serão também reduzidos e na mesma 

proporção, visto que as análises feitas são análises lineares. 

Tendo isto em conta, considere-se que as paredes podem suportar tensões de tracção até 0,10 𝑀𝑃𝑎, 

tal como sugere o Regulamento Neozelandês [13]. 

Figura 39 – Planta do piso nobre (Salas de Música) 
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Tome-se como referência a média de tensões de tracção superiores a 0,10 𝑀𝑃𝑎 em todo o Paço. Esta 

média toma o valor de 0,15 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica Tipo 1 e de 0,17 𝑀𝑃𝑎 para a acção sísmica Tipo 

2. 

Se se pretender reduzir estes valores médios para o valor de tracção máximo admissível em tracções 

segundo o Regulamento da Nova Zelândia, é necessário considerar níveis sísmicos inferiores, sendo 

que a contribuição da combinação quase-permanente para as tensões nas paredes mantém-se 

constante. 

Através dos resultados obtidos no modelo é possível chegar a valores máximos de aceleração de 

referência que os dois tipos de acção sísmica podem ter de forma a que o Paço suporte estas acções 

sem apresentar danos consideráveis. Para a acção sísmica Tipo 1, este valor é de 0,34 𝑚/𝑠2 e, para a 

acção sísmica Tipo 2 é de 0,68 𝑚/𝑠2. 

As equações (8) e Erro! A origem da referência não foi encontrada.) relacionam estes valores de 

acelerações de referência com as acelerações de referência relacionadas com o estado limite de danos 

severos (SD), para as acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente. 

 0,34 𝑚/𝑠2

𝑎𝑔𝑅,1,𝑆𝐷 = 0,45 𝑚/𝑠2
= 0,76 

(8) 

 

 0,68 𝑚/𝑠2

𝑎𝑔𝑅,2,𝑆𝐷 = 0,92 𝑚/𝑠2
= 0,74 

(9) 

 

Ou seja, estas acelerações de referência correspondem a cerca de 76% e 74% das acelerações de 

referência associadas ao estado limite de danos severos, para a zona de Vila Viçosa, para as acções 

sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente. 

O Eurocódigo 8 - Parte 3 define também coeficientes que afectam as acelerações de referência das 

acções sísmicas, associados aos estados limites de colapso iminente e de limitação de dano. 

O estado limite de colapso iminente (NC) é o mais exigente e os coeficientes tomam valores de 1,62 e 

1,33 para a aceleração de referência da acção sísmica Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente, em Portugal 

continental. Estes valores correspondem a um período de retorno de 975 anos. 

Para Vila Viçosa, as acelerações de referência relacionadas com o estado limite de colapso iminente, 

para a acção sísmica Tipo 1 e Tipo 2, tomam os valores calculados nas equações (14) e (11): 

 𝑎𝑔𝑅,1,𝑁𝐶 = 1,62 × 𝑎𝑔𝑅,1 = 0,97 𝑚/𝑠2 (10) 

 

 𝑎𝑔𝑅,2,𝑁𝐶 = 1,33 × 𝑎𝑔𝑅,2 = 1,46 𝑚/𝑠2 (11) 

 

Sendo 𝑎𝑔𝑅,1 (= 0,60 𝑚/𝑠2) e 𝑎𝑔𝑅,2 (= 1,10 𝑚/𝑠2)  as acelerações de referência definidas pelo 

Eurocódigo 8 Parte 1, para Vila Viçosa, para as acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente. 
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Isto significa que o Paço verifica a segurança em relação ao estado limite de colapso iminente caso as 

acções sísmicas que nele actuam não tenham acelerações espectrais superiores a 35% e a 47% das 

acelerações das acções sísmicas definidas pelo Eurocódigo 8 Parte 3, para este estado limite. As 

equações (12) e (13) apresentam os cálculos necessários para a obtenção destes valores: 

 0,34

𝑎𝑔𝑅,1,𝑁𝐶

× 100 = 35% 
(12) 

 

 0,68

𝑎𝑔𝑅,2,𝑁𝐶

× 100 = 47% 
(13) 

 

Considere-se agora o estado limite de limitação de dano, cujos coeficientes multiplicativos da acção 

sísmica de referência são de 0,29 e 0,47, para a acção sísmica Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente. Estes 

valores correspondem a um período de retorno de 73 anos. Os valores das acelerações de referência 

correspondentes apresentam-se nas equações (14) e (15), respeitantes às acções sísmica Tipo 1 e 

Tipo 2, respectivamente: 

 0,29 × 𝑎𝑔𝑅,1 = 0,17 𝑚/𝑠2 (14) 

 

 0,47 × 𝑎𝑔𝑅,1 = 0,52 𝑚/𝑠2 (15) 

 

Estes valores são inferiores aos calculados anteriormente como os valores máximos de acelerações 

de referência das acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2 que podem actuar no Paço para que este consiga 

suportar as forças sísmicas sem danos consideráveis. Assim sendo, o Paço verifica a segurança ao 

estado limite de limitação de danos. 

É importante referir que, devido às acções sísmicas Tipo 1 e Tipo 2 com as suas acelerações afectadas 

pelos coeficientes associados ao estado limite de danos severos, para os dois tipos de acção sísmica, 

os valores máximos de compressões nas paredes do Paço, são de cerca de 1,2 𝑀𝑃𝑎. Estes valores 

também diminuem ao considerar-se menores níveis sísmicos, mas continuam acima da unidade, o que, 

segundo a norma Neozelandesa, ultrapassa a resistência de compressão da taipa. No entanto, como 

foi considerado que a taipa presente nas paredes do Paço tem uma qualidade acima da média, estes 

valores de compressão, ligeiramente superiores a 1 𝑀𝑃𝑎, não devem ser excessivos para a taipa, no 

Paço Ducal. 
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4.4 Deslocamentos 

A análise dos deslocamentos horizontais do Paço é feita de duas formas diferentes.  

Numa primeira fase são analisados os deslocamentos em várias zonas do palácio e a forma como 

estes evoluem em altura. Ou seja, numa dada zona do edifício, fixando as coordenadas 𝑥 e 𝑦 são 

recolhidos os dados referentes aos deslocamentos nessas mesmas coordenadas em todos os pisos. 

Assim, é possível avaliar as diferenças de deslocamentos no mesmo ponto em planta, de piso para 

piso. 

Outro aspecto relevante para a análise sísmica do Paço, em termos de deslocamentos, é conhecer a 

forma como estes variam num mesmo piso, em várias zonas do palácio. Assim escolhem-se algumas 

zonas do edifício onde, para o mesmo piso, se analisa o deslocamento relativo entre dois pontos. 

4.4.1 Deslocamentos dos pisos em altura 

Observar a evolução dos deslocamentos em altura num mesmo alinhamento permite avaliar o papel 

dos pisos no travamento das paredes. Os pisos devem ter rigidez horizontal suficiente para impedir 

grandes deslocamentos nas paredes no topo do edifício. De facto, a existência de pisos a meio de uma 

parede permite que esta tenha deslocamentos menores no topo do que teria no caso de não existirem 

pisos. 

Foram escolhidas algumas zonas de forma a avaliar os deslocamentos do Paço em altura quando 

solicitado por cada uma das acções sísmicas. 

A Figura 40 e a Figura 41 mostram as zonas do edifício escolhidas para estudar os deslocamentos na 

direcção 𝑥. Note-se que, na Figura 41 a perspectiva do Paço é diferente da que tem sido apresentada. 

 

 

  

Figura 40 – Alinhamentos A, B e C para análise dos deslocamentos do Paço, em altura, na direcção 𝑥 
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Como na zona do palácio correspondente ao alinhamento A há um piso intermédio entre o piso nobre 

e o segundo piso elevado, este alinhamento conta com três pisos elevados e a cobertura. Na Figura 42 

estão ilustradas as deformações do palácio neste alinhamento, na direcção 𝑥. O solo corresponde ao 

piso térreo, havendo depois três patamares onde são contabilizados os deslocamentos laterais, 

correspondendo aos três pisos do palácio na zona do alinhamento A sendo o deslocamento no topo 

correspondente ao da cobertura. 

 

 

Na Tabela 9 são apresentados os deslocamentos relativos máximos, entre pisos. 

Tabela 9 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento A, em centímetros 

 

 

 

 

  

  Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,3 0,4 

piso nobre – piso intermédio 0,3 0,4 

piso intermédio - 2ºpiso 0,2 0,1 

2º piso - cobertura 0,1 0,2 

Figura 41 – Alinhamentos D e E para análise dos deslocamentos do Paço, em altura, na direcção 𝑥 

Figura 42 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento A, na direcção 𝑥 
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Em relação ao alinhamento B, as deformadas são apresentadas na Figura 43. 

 

 

Este alinhamento é no interior do palácio, na parede que divide a Sala de Hércules da Sala Dourada, 

perpendicular à fachada (ver Figura 44). Estas salas, bem como a Sala das Virtudes e a Sala dos 

Duques não têm nenhum piso por cima, o que seria o segundo piso. Este não existe por cima destas 

salas, por causa dos tectos que contêm.  

Mas a estrutura que constitui os tectos destas salas tem uma rigidez no seu plano muito inferior à 

rigidez dos pisos. Assim, por ser uma rigidez muito baixa foi considerada nula. 

Desta forma, o alinhamento B só intersecta o primeiro piso (o piso nobre) e a cobertura. 

 

 

  

Figura 43 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento B, na direcção 𝑥 

Figura 44 – Planta do piso nobre 
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Na Tabela 10 apresentam-se os valores do deslocamento relativo máximo entre o piso nobre e a 

cobertura na zona do alinhamento B. 

Tabela 10 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento B, em centímetros 

  Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,2 0,4 

piso nobre - cobertura 0,9 0,9 

 

O alinhamento C corresponde a uma zona no extremo do corpo dos Quartos Novos. 

Neste corpo, o palácio tem dois pisos elevados e os deslocamentos destes pisos estão ilustrados, bem 

como os seus valores, na Figura 45. 

 

Na Tabela 11 encontram-se os valores dos deslocamentos máximos entre os pisos neste alinhamento. 

Tabela 11 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento C, em centímetros 

 

 

 

O alinhamento D corresponde à parede que separa a Capela da Sacristia. Tanto a Capela como a 

Sacristia têm apenas um piso e nenhum por cima. No entanto, o pé direito da Capela é maior do que o 

da Sacristia, pelo que, neste alinhamento, os deslocamentos analisados, e ilustrados na Figura 46, 

correspondem à cobertura da sacristia (patamar inferior) e à cobertura da capela (patamar superior). 

 

 

  

  Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,2 0,2 

piso nobre - 2º piso 0,2 0,4 

2º piso - cobertura 0,3 0,4 

Figura 45 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento C, na direcção 𝑥 

Figura 46 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento D, na direcção 𝑥 
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A Tabela 12 mostra o valor do deslocamento relativo máximo entre as duas coberturas, para os dois 

tipos de acção sísmica. 

Tabela 12 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento D, em centímetros 

 

 

 

O alinhamento E encontra-se numa das paredes da Sala de Jantar. A Sala de Jantar situa-se no piso 

nobre e é o último piso nessa zona Paço. É uma divisão importante porque faz a ligação de duas 

grandes partes do palácio. Os deslocamentos nesta zona podem ver-se na Figura 47. 

 

 

Os deslocamentos relativos máximos são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento E, em centímetros 

 

 

 

Relativamente aos deslocamentos na direcção 𝑦, os alinhamentos escolhidos foram os que se 

apresentam na Figura 48. 

 

 

 

  Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – cobertura da sacristia 0,6 0,7 

cobertura da sacristia – cobertura da capela 0,6 0,7 

  Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,3 0,4 

piso nobre - cobertura 0,9 0,9 

Figura 47 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento E, na direcção 𝑥 

Figura 48 – Alinhamentos F a J para análise dos deslocamentos do Paço, em altura, na direcção 𝑦 
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O alinhamento F encontra-se numa extremidade do corpo principal, mas na fachada de tardoz. 

Encontra-se na mesma zona do alinhamento A. Assim, os deslocamentos que se apresentam na Figura 

49, correspondem aos deslocamentos dos três pisos elevados e da cobertura. 

 

 

Na Tabela 14 encontram-se os valores dos deslocamentos relativos máximos entre pisos. 

Tabela 14 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento F, em centímetros 

 Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,5 0,5 

piso nobre - 2º piso 0,4 0,3 

2º piso - 3ºpiso 0,2 0,2 

3º piso - cobertura 0,2 0,2 

 

O alinhamento G localiza-se na fachada principal na zona da entrada do palácio. Esta é a única zona 

onde existe um piso acima do segundo piso do corpo principal, que corresponde à Casa dos Alfaiates 

(ver Figura 4), a uma cota de aproximadamente 19 metros. Na Figura 50 apresentam-se as 

deformações deste alinhamento, para as duas acções sísmicas e os respectivos valores. 

 

 

  

Figura 49 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento F, na direcção 𝑦 

Figura 50 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento G, na direcção 𝑦 



49 
 

Na Tabela 15 encontram-se os deslocamentos máximos entre pisos neste alinhamento. 

Tabela 15 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento G, em centímetros 

 

 

 

 

O alinhamento H corresponde à fachada do Paço na zona da Sala dos Duques. Como já foi referido, 

nesta parte do Paço não existe o segundo piso: as salas nesta zona têm por cima apenas a cobertura, 

visto que os seus tectos não têm rigidez suficiente para serem considerados numa análise estrutural. 

No entanto, devido à forma que apresenta a deformada da fachada do Paço nesta zona, apresenta-se, 

na Figura 51, o valor do deslocamento da fachada na cota do segundo piso. 

 

 

Na Tabela 16 são apresentados os valores dos deslocamentos relativos máximos. 

Tabela 16 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento H, em centímetros 

 

 

 

O alinhamento I corresponde a uma parede da cozinha na zona do claustro. A cozinha encontra-se no 

piso térreo e não tem pisos por cima. Por isso, a Figura 52 apenas mostra o valor do deslocamento da 

cobertura da cozinha. 

  

 Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,2 0,2 

piso nobre - 2º piso 1,0 0,9 

2º piso - 3ºpiso 0,3 0,3 

3º piso - cobertura 0,4 0,4 

  Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,5 0,6 

piso nobre – cota do 2º piso 1,1 0,9 

cota do 2º piso - cobertura 0,5 0,4 

Figura 51 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento H, na direcção 𝑦 
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Por último, o alinhamento J encontra-se no pavilhão das Salas de Música. Nesta zona do palácio há 

apenas um piso elevado, o piso nobre, onde as Salas de Música se encontram. 

Na Figura 53 pode ver-se a deformada do alinhamento J. 

 

 

Na Tabela 17 apresentam-se os deslocamentos relativos entre o piso nobre e a cobertura, neste 

alinhamento, devidos às duas acções sísmicas. 

Tabela 17 – Deslocamentos entre pisos no alinhamento J, em centímetros 

 

 

 

A análise dos deslocamentos em altura permite concluir que a zona com maiores deslocamentos 

absolutos é a fachada frontal do Paço, no alinhamento H, com deslocamentos na direcção 𝑦 que 

ultrapassam 2 𝑐𝑚. Isto deve-se à supressão do segundo piso nesta zona, o que permite que a fachada 

se deforme livremente do primeiro piso até à cobertura, sem ter nenhum piso que limite os seus 

deslocamentos. 

De uma forma geral, tanto os deslocamentos relativos como os absolutos são ligeiramente superiores 

no caso da acção sísmica Tipo 2, excepto nos alinhamentos que apresentam os maiores 

deslocamentos. Estes são os alinhamentos G e H. Nestas zonas do Paço, a acção sísmica Tipo 1 

parece provocar maiores deslocamentos do que a acção sísmica Tipo 2. 

 Acção sísmica Tipo 1 Acção sísmica Tipo 2 

piso térreo – piso nobre 0,2 0,2 

piso nobre - cobertura 0,7 0,9 

Figura 52 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento I, direcção 𝑦 

Figura 53 – Deslocamentos ao nível dos pisos no alinhamento J, direcção 𝑦 
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Tendo em conta as tensões analisadas nas várias zonas do Paço, as zonas com tracções mais 

elevadas são as zonas 3, 4 e 6. No entanto, os maiores deslocamentos verificam-se em paredes na 

fachada principal do Paço, correspondendo à zona 2, que apresenta tensões baixas relativamente às 

restantes zonas. 

Em contrapartida, o alinhamento C, que se encontra na zona 3, que é uma das zonas com maiores 

tracções nas paredes, apresenta deslocamentos reduzidos quando comparados com os restantes 

alinhamentos. 

 

4.4.2 Deslocamentos máximos ao nível da cobertura 

Faça-se agora uma outra análise dos deslocamentos do Paço. Para isso, foram escolhidos alguns 

pontos na cobertura do palácio. Para analisar os deslocamentos na direcção 𝑥 escolheram-se quatro 

pares de pontos, em que cada par é constituído por dois pontos que têm o mesmo valor na coordenada 

em 𝑦 (ver Figura 54). Assim, é possível observar os deslocamentos de cada um dos pontos e verificar 

se há algum deslocamento relativo entre os dois pontos do mesmo alinhamento. 

Todos os pontos escolhidos pertencem à cobertura do Paço porque é na cobertura que os 

deslocamentos absolutos são máximos, como se pôde verificar na análise dos deslocamentos em 

altura. E pelo facto de a cobertura ter sido modelada com uma rigidez no seu plano, que vale metade 

da rigidez dos pisos, se houver deslocamento relativo entre pontos num mesmo alinhamento, é na 

cobertura que este deslocamento será maior. 

 

 

Na Tabela 18 apresentam-se os valores dos deslocamentos dos pontos A a H quando actua no Paço 

a acção sísmica Tipo 1, em que 𝛿 representa o deslocamento absoluto de cada ponto, 𝛥 o 

deslocamento relativo entre dois pontos e 𝐿 a distância em planta entre dois pontos.  𝛥 (%) representa 

a relação entre o deslocamento relativo entre dois pontos e a distância que os separa. Este último 

parâmetro permite comparar os deslocamentos nos diferentes alinhamentos, porque um deslocamento 

relativo entre dois pontos pode ser ligeiramente superior ao deslocamento relativo entre dois outros 

pontos, mas a distância que separa os primeiros ser muito superior à distância que separa os segundos. 

Assim, o deslocamento relativo no primeiro caso, apesar de ser superior, não é tão significativo como 

o do segundo. 

Figura 54 – Localização dos pontos utilizados para analisar os deslocamentos na cobertura na direcção 𝑥 
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Tabela 18 – Deslocamentos dos pontos A a H, na direcção 𝑥, devidos à acção sísmica Tipo 1 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados respeitantes às mesmas grandezas, mas quando a acção sísmica 

actuante é a Tipo 2. 

Tabela 19 – Deslocamentos dos pontos A a H, na direcção 𝑥, devidos à acção sísmica Tipo 2 

  

 

 

 

 

As diferenças de deslocamentos entre duas extremidades de cada alinhamento é sempre muito baixa 

comparativamente com o comprimento do alinhamento. Assim sendo, a deformação da cobertura, nos 

alinhamentos analisados, nunca chega a 1%. 

Analisem-se agora, e de forma semelhante, alguns deslocamentos na cobertura do Paço, na direcção 

𝑦. Para isso, escolheram-se os pontos assinalados na Figura 55. 

 

 

Os valores dos deslocamentos destes pontos podem ser consultados na Tabela 20 (para a acção 

sísmica Tipo 1) e na Tabela 21 (para a acção sísmica Tipo 2). 

Pontos δ (𝑐𝑚) Δ (𝑐𝑚) L (𝑚) Δ (%) 

A 0,9 
0,2 34,7 0,0% 

B 1,1 

C 0,7 
0,1 7,8 0,0% 

D 0,7 

E -1,3 
0,0 6,0 0,0% 

F -1,2 

G -1,8 
0,7 11,4 0,1% 

H -1,2 

Pontos δ (𝑐𝑚) Δ (𝑐𝑚) L (𝑚) Δ (%) 

A 1,1 
0,2 34,7 0,0% 

B 1,3 

C 1,0 
0,1 7,8 0,0% 

D 0,9 

E -1,5 
0,0 6,0 0,0% 

F -1,4 

G -2,0 
0,7 11,4 0,1% 

H -1,3 

Figura 55 – Localização dos pontos utilizados para analisar os deslocamentos na cobertura na direcção 𝑦 

E 
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Tabela 20 – Deslocamentos dos pontos I a Q, na direcção y, devidos à acção sísmica Tipo 1 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Deslocamentos dos pontos I a Q, na direcção 𝑦, devidos à acção sísmica Tipo 2 

 

 

 

 

 

 

Nesta direcção, os deslocamentos relativos são superiores, chegando a atingir 4 centímetros. No 

entanto, a deformação máxima verificada nestes alinhamentos é de apenas 0,3%. 

Isto sugere que a rigidez com que os pisos foram modelados é suficiente para que paredes paralelas 

estejam em fase entre si, como exemplifica a Figura 56. Ou seja, os movimentos causados nas paredes 

pelos sismos não provocam deslocamentos em sentidos contrários em duas paredes paralelas entre 

si, como no caso ilustrado na Figura 57.  

 

 

Pontos δ (𝑐𝑚) Δ (𝑐𝑚) L (𝑚) Δ (%) 

I 1,1 
0,1 15,2 0,0% 

J 1,1 

L 2,1 
4,0 15,2 0,3% 

M -2,0 

N -1,0 
0,3 7,5 0,0% 

O -0,8 

P 0,9 
0,1 7,7 0,0% 

Q 1,0 

Pontos δ (𝑐𝑚) Δ (𝑐𝑚) L (𝑚) Δ (%) 

I 1,1 
0,1 15,2 0,0% 

J 1,0 

L 1,9 
3,7 15,2 0,2% 

M -1,8 

N -1,0 
0,2 7,5 0,0% 

O -0,8 

P 1,1 
0,1 7,7 0,0% 

Q 1,2 

Figura 56 – Duas paredes ligadas por um piso com rigidez, 𝑘, maior que zero 
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4.5 Influência da Rigidez dos Pisos 

Depois de analisados diversos dados referentes ao comportamento do Paço Ducal, este subcapítulo 

destina-se a analisar a influência que a rigidez dos pisos tem neste comportamento. 

A necessidade desta análise de sensibilidade está relacionada com o facto de não serem conhecidas 

as propriedades exactas da rigidez dos pavimentos do Paço. Por isso, os valores tomados para simular 

estes pisos no SAP2000 têm um erro associado. 

Com esse propósito são testados mais dois modelos do Paço: um cujo módulo de distorção equivalente 

dos pisos, 𝐺𝑒𝑞, é de 5 𝑀𝑃𝑎 e o da cobertura é de 1 𝑀𝑃𝑎; outro cujo módulo de distorção equivalente 

tanto dos pisos como das coberturas é infinito (no programa foi introduzido um valor tão grande que 

pode ser considerado infinito).  

4.5.1 Modos de Vibração 

Observem-se na Figura 58 as gamas de períodos naturais nos três modelos. Para a obtenção dos 

valores dos períodos foram considerados, em todos os modelos, apenas os modos de vibração que 

atingem uma participação de massa acumulada de 80% nas duas direcções horizontais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Duas paredes ligadas por um piso com rigidez, 𝑘, igual a zero 
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Figura 58 – Espectros de resposta dos dois tipos de acção sísmica e gamas de períodos naturais dos modelos 
do Paço em função da rigidez dos pisos 



55 
 

Como se podia prever, ao aumentar a rigidez dos pisos, a rigidez global do Paço aumenta também. 

Assim, tem frequências naturais maiores do que nos casos em que a rigidez dos pisos é menor. Isso 

corresponde, no espectro de acelerações da acção sísmica Tipo 2, a maiores valores de aceleração, 

enquanto que os valores das acelerações espectrais da acção sísmica Tipo 1 pouco variam nas gamas 

dos três modelos. 

Visto isto, consegue perceber-se que a rigidez dos pisos influencia negativamente o comportamento 

da estrutura no que diz respeito à acção sísmica Tipo 2, pelo menos em termos de acelerações 

espectrais. 

 

4.5.2 Forças de Corte Basal 

A evolução das forças de corte basal no Paço em função da rigidez dos pisos apresenta-se na Figura 

59 (acção sísmica Tipo 1) e na Figura 60 (acção sísmica Tipo 2).  

 

 

 

 

Era de se prever que as forças de corte aumentassem à medida que se consideram pisos cada vez 

mais rígidos. Como se viu na análise dos modos de vibração destes três modelos, à medida que a 
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Figura 59 – Forças de corte basal em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 1 

Figura 60 – Forças de corte basal em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 2 
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rigidez dos pisos aumenta, aumentando assim a rigidez global, os modos de vibração tendem a ter 

frequências naturais mais altas. A isto correspondem maiores valores nos espectros de resposta de 

acelerações. No entanto, estas acelerações crescem acentuadamente na acção sísmica Tipo 2, 

enquanto que, para a acção sísmica Tipo 1, nos intervalos de períodos naturais dos três modelos, as 

acelerações mantêm-se aproximadamente constantes.  

Por isso, as forças de corte basal devidas à acção sísmica Tipo 1 não têm uma grande variação do 

modelo mais flexível para o modelo mais rígido. A força de corte em 𝑥 no caso de os pisos terem um 

módulo de distorção de 5 𝑀𝑃𝑎 corresponde a cerca de 90% do valor da força de corte no Paço quando 

este tem todos os seus pisos infinitamente rígidos. Na direcção 𝑦 esta relação é de cerca de 82%. 

 

Porém, no que diz respeito à acção sísmica Tipo 2, estas diferenças são mais acentuadas. Em 𝑥 a 

força de corte basal no modelo com 𝐺𝑒𝑞 = 5 MPa  vale apenas 62% da força de corte no modelo mais 

rígido. E na direcção 𝑦, a força de corte no caso de os pisos serem os mais flexíveis é de cerca de 61% 

da força de corte no modelo mais rígido.  

4.5.3 Tensões Excessivas 

Em termos de tensões instaladas nas paredes, de uma forma geral, há, de novo, uma clara diferença 

entre a acção sísmica Tipo 1 ou a acção sísmica Tipo 2. 

Observe-se a Figura 61, que mostra a distribuição de todas as tensões de tracção nas paredes do 

Paço, por ordem decrescente, nos três casos, para a acção tipo 1. 

 

 

O gráfico da Figura 61 mostra que, ao actuar a acção sísmica Tipo 1, as tensões de tracção que surgem 

nas paredes do Paço, na sua maior parte, diminuem à medida que se aumenta a rigidez dos pisos. 

De facto, quando se tem um edifício com pisos muito flexíveis, estes irão transmitir as cargas aos 

elementos verticais em função das áreas de influência destes elementos. Por outras palavras, os 

esforços são transmitidos pelos pisos aos elementos verticais mais próximos. 
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Figura 61 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 1, em função da rigidez dos pisos 
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Assim, pode haver elementos verticais, que neste caso são as paredes, com pouca rigidez que recebem 

esforços iguais ou até superiores aos de esforços que paredes com maior rigidez recebem. Isto resulta 

em tensões elevadas nas paredes. Considere-se o exemplo da Figura 62. 

 

 

A figura ilustra a planta de duas paredes de secção igual, mas orientadas segundo eixos 

perpendiculares entre si. 

Para um mesmo momento (mesmo valor e mesma direcção) a parede à esquerda, pela posição que 

apresenta em relação ao momento representado, tem uma rigidez superior à parede da direita. O 

momento de inércia, 𝐼, é 25 vezes maior na primeira parede, na direcção do momento considerado. 

Mas as tensões devidas ao momento são proporcionais ao módulo de flexão, 𝑣
𝐼⁄ , em que v traduz a 

distância entre o centro de massa e a fibra mais afastada do centro de massa, na direcção considerada. 

Assim, o módulo de flexão na primeira parede é 2,5
𝐼1

⁄  e na segunda é 0,5
𝐼2

⁄ , sendo 𝐼1 = 25𝐼2. Logo, as 

tensões na primeira parede são 5 vezes inferiores às tensões que surgem na parede à direita. 

Visto que a rigidez de flexão, 𝐸𝐼, é directamente proporcional ao momento de inércia, as paredes menos 

rígidas apresentam tensões maiores, para um mesmo valor de momento. 

É por isto que as tensões nas paredes são menores quando os pisos têm uma rigidez maior, porque, 

neste caso, os pisos distribuem as cargas pelas paredes em função das rigidezes destas, permitindo 

que as mais rígidas recebam maiores esforços, deixando as menos rígidas sujeitas a menores esforços. 

No entanto, isto não é o que acontece quando se aumenta a rigidez dos pisos, no que diz respeito à 

acção sísmica Tipo 2. Neste caso, esta tendência é contrária. Repare-se no gráfico da Figura 63: a 

maior parte das tensões é superior se a rigidez dos pisos é infinita. 

  

Figura 62 – Rigidezes de paredes iguais, orientadas em sentidos diferentes, sujeitas a momento flector 
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A razão é a mesma que faz variar mais as forças de corte basal para o sismo Tipo 2 do que para o 

sismo Tipo 1: as acelerações espectrais crescem acentuadamente na acção sísmica Tipo 2 à medida 

que os períodos naturais diminuem, enquanto que na acção sísmica Tipo 1 se mantêm quase 

constantes na gama de períodos naturais dos três modelos. 

É importante perceber se estas variações se verificam em todas as zonas do Paço ou se, pelo contrário, 

há alguma zona cujas tensões de tracção não evoluam de acordo com os gráficos anteriores. 

Divida-se o Paço novamente nas oito zonas consideradas para as análises de tensões feitas 

anteriormente, ilustradas na Figura 32 e na Figura 39. 

As zonas 2, 6, 7 e 8, que correspondem a parte da fachada principal, à Sala de Jantar, à Cozinha e ao 

pavilhão das Salas de Música, respectivamente, são as únicas que seguem as tendências gerais 

verificadas nas figuras anteriores. Ou seja, quando se consideram os pisos mais flexíveis as tensões 

de tracção crescem no sismo Tipo 1 e são menores para o sismo Tipo 2. Ao considerar-se pisos 

infinitamente rígidos passa-se o contrário: as tensões de tracção são maiores do que no modelo original 

quando a acção actuante é a Tipo 2 e são menores quando actua o sismo Tipo 1. 

Na zona 1 (zona extrema da fachada do corpo principal), se os pisos forem mais flexíveis, as tracções 

sobem quando actua o sismo Tipo 1 e diminuem para o sismo Tipo 2, o que também está de acordo 

com a tendência geral do Paço. No entanto, ao considerar pisos rígidos nesta zona as tracções sobem 

qualquer que seja o tipo de sismo que actue no Paço. 

Tanto na zona 3 (ver Figura 34) como na zona 4 (ver Figura 35) a modelação dos pisos com pouca 

rigidez faz aumentar as tracções nas paredes e o aumento da rigidez dos pisos para um valor infinito 

faz com que as tensões de tracção nas paredes diminuam. Isto acontece independentemente do tipo 

de sismo que actua. 

A zona 5 (Capela e Sacristia - Figura 36) é a única zona na qual as tensões aumentam, quer se aumente 

a rigidez dos pisos, quer se diminua, para qualquer das acções sísmicas actuantes. 

De uma forma geral pode dizer-se que, quer as tracções aumentem, quer diminuam, a acção sísmica 

Tipo 2 é a mais sensível à variação da rigidez dos pisos. 
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Figura 63 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 2, em função da rigidez dos pisos 
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Embora teoricamente uma maior rigidez dos pisos seja benéfica para o comportamento estrutural de 

um edifício, permitindo que as forças vindas dos pisos sejam transmitidas aos elementos verticais de 

uma forma proporcional às suas rigidezes, no caso do Paço Ducal, aumentar a rigidez dos pisos irá 

agravar o comportamento estrutural do palácio perante a acção sísmica Tipo 2. 

4.5.4 Deslocamentos 

Ao analisar os deslocamentos dos diferentes pisos nos alinhamentos previamente escolhidos é 

possível perceber até que ponto a rigidez dos pisos tem influência nas deformações do Paço. Serão 

apresentados os resultados para os alinhamentos A e C, que mostram os deslocamentos na direcção 

𝑥 e os alinhamentos G e H para a análise dos deslocamentos na direcção 𝑦. 

A Figura 64 ilustra os deslocamentos nos pisos no alinhamento A quando actua a acção sísmica Tipo 

1. 

 

 

Para a acção sísmica Tipo 2 os deslocamentos são os apresentados na Figura 65. 

 

 

Mais uma vez, em relação à acção sísmica Tipo 1, há uma clara melhoria do comportamento do Paço, 

neste caso em termos de deslocamentos máximos absolutos e relativos entre pisos, que diminuem à 

medida que se faz aumentar a rigidez dos pisos. O que já não é tão claro em relação ao sismo Tipo 2 

visto que, para esta acção sísmica, apesar de o aumento de rigidez dos pisos melhorar a distribuição 

Figura 64 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento A em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 1 

Figura 65 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento A em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 2 
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de cargas pelos elementos verticais, esta variação faz aumentar, em média, a gama de frequências 

naturais da estrutura do Paço, o que faz corresponder a maiores acelerações espectrais. 

Vejam-se os deslocamentos na direcção 𝑥 no alinhamento C. Na Figura 66 os deslocamentos são 

devidos à acção sísmica Tipo 1. A Figura 67 apresenta os deslocamentos provocados pela acção 

sísmica Tipo 2. É um alinhamento que contém dois pisos elevados e cobertura, pelo que tabém permite 

que se perceba a influência que as rigidezes dos pisos e cobertura têm no comportamento do Paço. 

 

 

 

 

Em relação aos deslocamentos em 𝑦 observe-se o alinhamento G, que se encontra no centro da 

fachada do palácio, onde existem três pisos elevados. Na Figura 68 apresenta-se os deslocamentos 

devidos à acção sísmica Tipo 1 e na Figura 69 os deslocamentos devidos ao sismo Tipo 2. 

 

 

Figura 66 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento C em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 1 

Figura 67 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento C em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 2 

Figura 68 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento G em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 1 
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Por último, analise-se o alinhamento H. Neste caso apenas existe um piso elevado e acima deste a 

cobertura. No entanto, é importante ver qual a influência que a cobertura tem nesta zona do Paço com 

maior pé-direito. 

Observe-se a Figura 70 que ilustra os deslocamentos nos pisos no alinhamento H perante a acção 

sísmica Tipo 1, e a Figura 71 que apresenta os deslocamentos no mesmo alinhamento quando actua 

a acção sísmica Tipo 2.  

 

 

Figura 69 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento G em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 2 

Figura 70 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento H em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 1 

Figura 71 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento H em função da rigidez dos pisos, para a acção sísmica Tipo 2 
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Repare-se que, apesar de ter apenas um piso à cota de 5 metros e não ter mais nenhum piso até à 

cobertura à cota de 15,5 metros, os deslocamentos são muito menores quando os pisos e a cobertura 

têm rigidez infinita.  

Em relação aos deslocamentos relativos entre pontos num mesmo piso, o modelo original (com       

𝐺𝑒𝑞 = 15 𝑀𝑃𝑎 nos pisos e 𝐺𝑒𝑞 = 5 𝑀𝑃𝑎 na cobertura) apresentava deslocamentos relativos muito 

reduzidos, quase não havendo deformação no plano dos pisos. Naturalmente, esta deformação é nula 

no caso dos pisos e a cobertura terem rigidezes infinitas. E no caso mais flexível, os deslocamentos 

relativos aumentam em relação ao modelo original, mas este aumento é muito ligeiro, continuando os 

pisos a terem deformações praticamente nulas. 

4.6 Influência da Rigidez das Paredes 

Nesta secção é analisada a influência que a rigidez das paredes tem no comportamento sísmico do 

Paço. A análise é semelhante à análise feita sobre a influência da rigidez dos pisos na resposta sísmica 

do edifício. 

O módulo de elasticidade da taipa foi modelado com o valor de 500 𝑀𝑃𝑎. No entanto, como foi referido 

no Capítulo 3.2.3, diferentes autores consideram diferentes valores para esta grandeza. 

Assim, escolheram-se os módulos de elasticidade de 200 𝑀𝑃𝑎 e 800 𝑀𝑃𝑎 para comparar os resultados 

com os do modelo original (𝐸 = 500 𝑀𝑃𝑎). 

4.6.1 Modos de Vibração 

Uma vez mais, a variação da rigidez de elementos estruturais do Paço, neste caso as paredes, faz 

variar a rigidez global da estrutura. Como consequência, no gráfico dos espectros de resposta dos dois 

tipos de acção sísmica, a gama de períodos naturais do palácio desvia-se para a esquerda, no caso de 

se aumentar a rigidez das paredes, e para a direita, quando se diminui a rigidez das paredes. Veja-se, 

na Figura 72, as diferenças entre os períodos naturais, correspondentes aos modos de vibração 

associados a participações de massa acumulada de 85% nas duas direcções horizontais, nos três 

modelos do Paço e as suas posições nos espectros de resposta dos dois tipos de acção sísmica. 
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4.6.2 Forças de Corte Basal 

As forças de corte basal evoluem, em função da rigidez das paredes, de acordo com o que se podia 

esperar, tendo em conta os espectros de resposta dos dois tipos de sismo e os valores das frequências 

naturais em cada um dos modelos. 

É de novo evidente que, se se considera a acção sísmica Tipo 2, as diferenças entre os modelos do 

Paço, ao fazer-se variar a rigidez dos pisos, são maiores do que quando se considera a acção sísmica 

Tipo 1. 

A Figura 73 apresenta os valores das forças de corte obtidas nos três modelos, para a acção sísmica 

Tipo 1. Devido à acção sísmica Tipo 2, as forças de corte obtidas apresentam-se na Figura 74. 

 

 

 

 

4.6.3 Tensões Excessivas 

Os valores máximos das tensões de tracção, em função do módulo de elasticidade das paredes do 

Paço, no caso de actuar a acção sísmica Tipo 1, encontram-se nas três curvas apresentadas no gráfico 

da Figura 75. Se a acção actuante for a Tipo 2, os valores máximos das tensões de tracção nos três 

modelos apresentam-se na Figura 76. 
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Figura 73 – Forças de corte basal em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica Tipo 1 

Figura 74 – Forças de corte basal em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica Tipo 2 
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Ao contrário do que acontece com a variação do módulo de distorção dos pisos, quando o que se faz 

variar é a rigidez das paredes, as tensões de tracção crescem à medida que esta rigidez é aumentada, 

qualquer que seja a acção sísmica que se considerar. Isto acontece porque, neste caso, a forma como 

as cargas são transmitidas dos pisos para as paredes já não está a ser alterada. Assim, um aumento 

do módulo de elasticidade das paredes tem sempre como consequência o aumento das tensões nas 

paredes porque estas têm origem nas forças de corte basal provocadas pelos sismos que, por sua vez, 

são tanto maiores quanto mais rígido for o material taipa (excepto para valores muito grandes de 

frequências), de acordo com as curvas dos espectros de resposta. 

Em relação às tensões nas paredes das oito zonas do Paço escolhidas para a avaliação de tracções, 

em todas estas zonas, esta variação das tensões de tracção em função da rigidez das paredes dá-se 

no mesmo sentido. 

Com esta análise, fica bastante claro que o aumento da rigidez das paredes provoca no Paço um 

aumento das forças sísmicas e um aumento das tensões nas paredes. Não há zonas do palácio que 

fujam a esta tendência nem esta tendência varia consoante o tipo de sismo que se considere. 
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Figura 75 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 1, em função da rigidez das paredes 

Figura 76 – Tensões de tracção no Paço devidas à acção sísmica Tipo 2, em função da rigidez das paredes 
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No entanto, é importante referir que, para o comportamento sísmico de uma estrutura, não é melhor 

que a taipa que constitui as suas paredes tenha um módulo de elasticidade reduzido. De facto, isto irá 

permitir que os valores das tensões devidas aos sismos sejam menores, no entanto, um módulo de 

elasticidade menor significa que a taipa é de qualidade inferior. Ou seja, o modelo com paredes de 

taipa com um módulo de elasticidade de 800 𝑀𝑃𝑎 pode estar sujeito a tensões superiores às que 

surgem num modelo cujas paredes são menos rígidas. No entanto, esta taipa será de melhor qualidade 

e terá uma resistência superior à taipa com menor rigidez. Assim, apesar de a taipa menos rígida estar 

sujeita a tensões menores, terá também resistências menores. 

4.6.4 Deslocamentos 

Como nas anteriores análises relativas à influência do módulo de elasticidade das paredes, também 

em termos de deslocamentos, os resultados não apresentam grandes surpresas. Os deslocamentos 

são tanto menores quanto maior a rigidez considerada. Isto é válido tanto para os deslocamentos 

absolutos como para os deslocamentos relativos entre pisos. 

Tome-se como exemplo os deslocamentos em 𝑥 no alinhamento E e os deslocamentos em 𝑦 no 

alinhamento H. 

Na Figura 77 é possível ver a diferença dos deslocamentos no alinhamento E ao fazer-se variar a 

rigidez das paredes, quando actua a acção sísmica Tipo 1. Na Figura 78 os deslocamentos nos 

mesmos pontos são ilustrados para a acção sísmica Tipo 2. 

 

 

 

 

 

Figura 77 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento E em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica 

Tipo 1 

Figura 78 – Deslocamentos em 𝑥 no alinhamento E em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica 

Tipo 2 
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De facto, há uma diferença clara nos deslocamentos na cobertura. Na acção sísmica Tipo 1, o 

deslocamento na cobertura no modelo com 𝐸 = 200 𝑀𝑃𝑎 é quase quatro vezes superior ao mesmo 

deslocamento quando as paredes têm um módulo de elasticidade também quatro vezes superior 

(800 𝑀𝑃𝑎). 

Considerem-se agora os deslocamentos na direcção 𝑦, no alinhamento H. Devido à acção sísmica Tipo 

1 (ver Figura 79), os deslocamentos no modelo mais flexível têm valores superiores ao dobro dos 

deslocamentos obtidos no modelo com mais rigidez nas paredes. 

  

No caso de a acção actuante ser a Tipo 2, estes deslocamentos também são maiores quanto menor 

for a rigidez das paredes, mas a diferença é menor (ver Figura 80). 

 

 

  

Figura 79 – Deslocamentos em y no alinhamento H em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica 
Tipo 1 

 

Figura 80 – Deslocamentos em 𝑦 no alinhamento H em função da rigidez das paredes, para a acção sísmica 
Tipo 2 
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5 Conclusões 

Ao longo das análises feitas nesta dissertação, o modelo utilizado para representar o Paço Ducal de 

Vila Viçosa mostrou ser adequado para o propósito. 

Foi necessário algum cuidado na caracterização das propriedades dos materiais no modelo, visto estas 

envolverem alguma incerteza. Também a geometria demasiado complexa do Paço não foi um aspecto 

favorável à sua modelação. No entanto, com algumas simplificações e algumas decisões que tiveram 

de ser tomadas relativamente aos valores a introduzir nas definições dos materiais e das acções, foi 

possível modelar o palácio e as acções que nele actuam, de uma forma que se provou não estar longe 

da realidade. 

Através da análise de modos de vibração, de forças de corte basal, tensões com valores excessivos 

ao longo das paredes do Paço e de deslocamentos absolutos e relativos, tanto nas paredes como nos 

pisos, foi possível compreender de que forma o Paço se comporta perante as acções sísmicas 

preconizadas pelo Eurocódigo 8, afectadas por coeficientes relativos a diferentes estados limite. 

O objectivo da dissertação era avaliar a segurança sísmica do Paço e, depois das análises feitas, é 

possível tirar conclusões a este respeito. 

Os resultados mostram que a acção sísmica Tipo 2 é a mais condicionante para o Paço Ducal. Esta 

acção sísmica é a que corresponde a um sismo com origem em falhas geológicas em Portugal 

Continental, nomeadamente no Alentejo e tem as suas acelerações máximas para valores espectrais 

correspondentes a períodos mais reduzidos. Ou seja, é mais condicionante para edifícios mais rígidos, 

onde se pode incluir o Paço Ducal.  

Tendo observado todas as análises feitas é seguro dizer que o Paço Ducal não está preparado para 

receber as forças de um sismo intenso que pode abalar a região de Vila Viçosa. Os sismos modelados 

tinham acelerações de 75% e 84% das acelerações dos sismos Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente, 

preconizados pelo Eurocódigo 8 – Parte 1. E, apesar disso, o Paço apresenta tensões de tracção 

máximas superiores a 0,5 𝑀𝑃𝑎 e, em algumas zonas, as médias das tracções têm valores superiores 

a 0,25 𝑀𝑃𝑎. 

No capítulo 4.3 foi estimada a intensidade máxima de um sismo que o Paço poderia suportar sem que 

as suas paredes colapsassem, global ou localmente. Chegou-se à conclusão de que o Paço não verifica 

a segurança sísmica para os estados limites de danos severos e de colapso iminente, verificando 

apenas para o estado limite de limitação de danos. Em relação aos sismos preconizados pelo 

Eurocódigo 8 - Parte 1, o Paço resiste, sem danos consideráveis, a um sismo com acelerações de 

cerca de 60% das acelerações dos sismos definidos para Vila Viçosa.  

Estes valores são apenas aproximações e não resultados exactos. Para se chegar a valores mais 

precisos sobre a segurança sísmica do Paço teriam de ser tomadas algumas considerações sobre o 

grau de conhecimento que existe sobre o Paço Ducal e, possivelmente, efectuar testes experimentais 

a fim de se conhecer melhor a estrutura do edifício. Desta forma a definição das acções sísmicas 
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segundo o Eurocódigo 8 seria feita com base no grau de conhecimento da estrutura do Paço e chegar-

se-ia a resultados mais precisos sobre a sua segurança sísmica. 

No entanto, os valores obtidos são suficientemente expressivos para que seja possível afirmar que, um 

sismo com as características de um dos dois tipos de sismo preconizados pelo Eurocódigo 8, teria um 

impacto muito grande na estrutura do Paço Ducal, pelo menos em algumas zonas. 

No entanto, a possibilidade de algum tipo de intervenção de reforço que melhore o comportamento 

sísmico do Paço parece ser um cenário pouco realista. Reforços ao nível das paredes são pouco 

utilizados em paredes de taipa visto não apresentarem bons resultados e, a serem de facto eficazes, 

seriam também muito dispendiosos. 

Ao nível dos pisos, um aumento da rigidez também não parece ser uma boa solução. De facto, através 

da análise de sensibilidade da rigidez dos pisos é possível tirar duas conclusões a este respeito. 

A primeira é que um possível reforço no sentido de aumentar a rigidez dos pisos iria, de uma forma 

geral, diminuir as tensões de tracção no Paço perante a acção sísmica Tipo 1, mas faria aumentar, em 

quase todas as zonas do edifício, as tensões de tracção face à acção sísmica Tipo 2. Ora, como não é 

possível saber as características de futuros sismos que afectem o Paço Ducal, um reforço deste tipo, 

tanto podia ajudar o Paço a suportar forças sísmicas como podia até piorar o seu comportamento de 

resposta caso o sismo que actuasse fosse semelhante à acção sísmica Tipo 2. 

A outra conclusão que é possível tirar da análise de sensibilidade da rigidez dos pisos é que, mesmo 

que se fizessem reforços localizados nos pisos, apenas nas zonas que melhoram o seu comportamento 

para os dois tipos de sismo, as suas tensões nunca iriam baixar até valores aceitáveis na taipa. Isto 

porque um dos modelos testados tinha um valor infinito para a rigidez dos pisos. Ou seja, por muito 

que o reforço aumentasse a rigidez dos pisos, essa rigidez nunca iria ultrapassar a do modelo testado. 

E neste modelo, apesar de melhorias em termos de tensões em algumas zonas do Paço para os dois 

tipos de sismo, estas continuam a ser superiores às tensões máximas suportadas pela taipa. 

Restaria, como solução teórica a analisar, a introdução de elementos que, localmente, pudessem 

conferir alguma ductilidade à estrutura ou dispositivos que permitam, também localmente, garantir 

alguma dissipação de energia. No entanto, a forma de implementação prática de tais soluções não se 

apresenta fácil, embora possa ser matéria de possíveis estudos futuros. 

É, portanto, expectável que numa situação de sismo relativamente intenso se verifiquem danos em 

algumas zonas do Paço de Vila Viçosa. 
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ANEXOS
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Anexo A.1 – Planta do Piso Térreo 



ii 
 

Anexo A.2 – Planta do Piso Nobre 
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Anexo B.1 – Primeiros 40 Modos de Vibração  

  

Modo T (𝑠) f (𝐻𝑧) Ux Uy ΣUx ΣUy 

1 0,60 1,66 0,00 0,28 0,00 0,28 

2 0,58 1,72 0,00 0,02 0,00 0,30 

3 0,54 1,86 0,00 0,02 0,00 0,32 

4 0,50 1,99 0,05 0,00 0,05 0,32 

5 0,50 2,01 0,00 0,02 0,05 0,34 

6 0,48 2,09 0,02 0,00 0,07 0,34 

7 0,47 2,11 0,37 0,00 0,44 0,34 

8 0,47 2,15 0,00 0,04 0,44 0,39 

9 0,45 2,22 0,00 0,05 0,44 0,44 

10 0,42 2,38 0,06 0,00 0,50 0,44 

11 0,40 2,52 0,01 0,00 0,50 0,44 

12 0,40 2,52 0,03 0,00 0,53 0,44 

13 0,39 2,59 0,00 0,00 0,54 0,45 

14 0,38 2,63 0,00 0,00 0,54 0,45 

15 0,38 2,64 0,00 0,00 0,54 0,45 

16 0,37 2,68 0,00 0,00 0,54 0,45 

17 0,37 2,72 0,00 0,06 0,54 0,51 

18 0,36 2,77 0,00 0,00 0,54 0,51 

19 0,36 2,78 0,00 0,00 0,54 0,51 

20 0,35 2,83 0,00 0,00 0,54 0,51 

21 0,35 2,86 0,01 0,00 0,55 0,52 

22 0,35 2,90 0,00 0,02 0,55 0,54 

23 0,34 2,90 0,00 0,03 0,55 0,57 

24 0,34 2,94 0,01 0,00 0,56 0,57 

25 0,33 3,00 0,01 0,00 0,57 0,57 

26 0,33 3,07 0,00 0,00 0,57 0,57 

27 0,32 3,11 0,00 0,00 0,57 0,57 

28 0,32 3,17 0,01 0,00 0,57 0,57 

29 0,31 3,19 0,00 0,01 0,57 0,58 

30 0,31 3,20 0,06 0,00 0,63 0,58 

31 0,31 3,21 0,00 0,00 0,64 0,58 

32 0,30 3,33 0,00 0,00 0,64 0,58 

33 0,30 3,36 0,00 0,01 0,64 0,59 

34 0,29 3,45 0,00 0,00 0,64 0,59 

35 0,29 3,46 0,00 0,00 0,64 0,59 

36 0,29 3,50 0,01 0,00 0,65 0,59 

37 0,28 3,52 0,00 0,00 0,65 0,59 

38 0,28 3,56 0,00 0,00 0,65 0,59 

39 0,28 3,58 0,00 0,00 0,65 0,60 

40 0,28 3,58 0,00 0,00 0,65 0,60 
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Anexo B.1 – Modos de Vibração com maiores participação 

de massa, na direcção x  

Modo T (𝑠) f (𝐻𝑧) Ux Uy ΣUx ΣUy 

7 0,47 2,11 0,37 0,00 0,44 0,34 

30 0,31 3,20 0,06 0,00 0,63 0,58 

10 0,42 2,38 0,06 0,00 0,50 0,44 

4 0,50 1,99 0,05 0,00 0,05 0,32 

12 0,40 2,52 0,03 0,00 0,53 0,44 

6 0,48 2,09 0,02 0,00 0,07 0,34 

101 0,21 4,79 0,02 0,00 0,75 0,74 

88 0,22 4,61 0,02 0,00 0,72 0,71 

106 0,21 4,82 0,01 0,00 0,77 0,76 

76 0,23 4,43 0,01 0,00 0,70 0,69 

24 0,34 2,94 0,01 0,00 0,56 0,57 

144 0,19 5,40 0,01 0,00 0,80 0,78 

57 0,25 4,07 0,01 0,00 0,67 0,65 

95 0,21 4,72 0,01 0,00 0,73 0,73 

25 0,33 3,00 0,01 0,00 0,57 0,57 

36 0,29 3,50 0,01 0,00 0,65 0,59 

21 0,35 2,86 0,01 0,00 0,55 0,52 

28 0,32 3,17 0,01 0,00 0,57 0,57 

11 0,40 2,52 0,01 0,00 0,50 0,44 

13 0,39 2,59 0,00 0,00 0,54 0,45 

52 0,26 3,91 0,00 0,00 0,66 0,65 

68 0,23 4,30 0,00 0,00 0,68 0,68 

42 0,27 3,65 0,00 0,00 0,65 0,60 

75 0,23 4,42 0,00 0,00 0,69 0,69 

9 0,45 2,22 0,00 0,05 0,44 0,44 

126 0,19 5,14 0,00 0,00 0,78 0,77 

60 0,24 4,14 0,00 0,00 0,67 0,66 

102 0,21 4,79 0,00 0,00 0,75 0,74 

31 0,31 3,21 0,00 0,00 0,64 0,58 

63 0,24 4,21 0,00 0,00 0,68 0,66 

79 0,22 4,45 0,00 0,00 0,70 0,71 

55 0,25 4,01 0,00 0,00 0,66 0,65 

112 0,20 4,92 0,00 0,00 0,77 0,76 

124 0,20 5,10 0,00 0,00 0,78 0,77 

142 0,19 5,39 0,00 0,00 0,79 0,78 

23 0,34 2,90 0,00 0,03 0,55 0,57 

145 0,19 5,40 0,00 0,00 0,80 0,78 

81 0,22 4,51 0,00 0,00 0,70 0,71 

17 0,37 2,72 0,00 0,06 0,54 0,51 

133 0,19 5,27 0,00 0,00 0,79 0,77 
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Anexo B.3 – Modos de Vibração com maiores participação 

de massa, na direcção y 

Modo T (𝑠) f (𝐻𝑧) Ux Uy ΣUx ΣUy 

1 0,60 1,66 0,00 0,28 0,00 0,28 

17 0,37 2,72 0,00 0,06 0,54 0,51 

9 0,45 2,22 0,00 0,05 0,44 0,44 

8 0,47 2,15 0,00 0,04 0,44 0,39 

23 0,34 2,90 0,00 0,03 0,55 0,57 

148 0,18 5,45 0,00 0,02 0,80 0,80 

22 0,35 2,90 0,00 0,02 0,55 0,54 

5 0,50 2,01 0,00 0,02 0,05 0,34 

3 0,54 1,86 0,00 0,02 0,00 0,32 

2 0,58 1,72 0,00 0,02 0,00 0,30 

67 0,23 4,30 0,00 0,01 0,68 0,68 

43 0,27 3,68 0,00 0,01 0,65 0,62 

77 0,23 4,43 0,00 0,01 0,70 0,70 

96 0,21 4,73 0,00 0,01 0,73 0,74 

47 0,27 3,74 0,00 0,01 0,65 0,63 

29 0,31 3,19 0,00 0,01 0,57 0,58 

33 0,30 3,36 0,00 0,01 0,64 0,59 

93 0,21 4,71 0,00 0,01 0,72 0,72 

49 0,26 3,87 0,00 0,01 0,65 0,64 

94 0,21 4,72 0,00 0,01 0,72 0,73 

41 0,28 3,61 0,00 0,01 0,65 0,60 

59 0,24 4,10 0,00 0,01 0,67 0,66 

64 0,24 4,22 0,00 0,01 0,68 0,66 

21 0,35 2,86 0,01 0,00 0,55 0,52 

78 0,23 4,44 0,00 0,00 0,70 0,70 

79 0,22 4,45 0,00 0,00 0,70 0,71 

104 0,21 4,80 0,00 0,00 0,75 0,75 

37 0,28 3,52 0,00 0,00 0,65 0,59 

90 0,21 4,65 0,00 0,00 0,72 0,72 

19 0,36 2,78 0,00 0,00 0,54 0,51 

13 0,39 2,59 0,00 0,00 0,54 0,45 

105 0,21 4,81 0,00 0,00 0,76 0,76 

51 0,26 3,88 0,00 0,00 0,65 0,65 

131 0,19 5,25 0,00 0,00 0,78 0,77 

39 0,28 3,58 0,00 0,00 0,65 0,60 

45 0,27 3,71 0,00 0,00 0,65 0,62 

50 0,26 3,88 0,00 0,00 0,65 0,64 

11 0,40 2,52 0,01 0,00 0,50 0,44 

46 0,27 3,74 0,00 0,00 0,65 0,63 

69 0,23 4,33 0,00 0,00 0,68 0,68 
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Anexo C.3 – Reacções na base do Paço  

Combinações de acções Fx (𝑘𝑁) Fy (𝑘𝑁) Fz (𝑘𝑁) 

Peso próprio 0 0 305 479 

Combinação quase-permanente 0 0 328 385 

Combinação fundamental 0 0 457 254 

Acção sísmica Tipo 1 16 122 13 194 327 641 

Acção sísmica Tipo 2 22 092 17 250 329 129 

 


