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Resumo

Uma grande parte do atual património edificado da cidade de Lisboa é composto por edifícios de
alvenaria, existindo ainda um número significativo do tipo “gaioleiro”. Este tipo de edifícios caracterizase pela sua fraca qualidade construtiva e fragilidade dos materiais utilizados.
Muitos destes edifícios encontram-se num mau estado de conservação, pelo que se torna essencial
avaliar o seu desempenho sísmico atual. Para isso, torna-se importante a realização de testes de
vibração ambiental, que permitem calibrar os modelos numéricos e desenvolver estudos que permitam
conhecer o seu comportamento e as vulnerabilidades que possuem presentemente. Deste modo, esta
dissertação consistiu na elaboração e realização de testes para a caracterização dinâmica de edifícios
de duas zonas de Lisboa onde existe uma vasta concentração de edifícios do tipo “gaioleiro”.
Primeiramente é feita uma caracterização dos edifícios “gaioleiros”, onde se descreve a forma como
foram introduzidos, as suas principais localizações, características e materiais utilizados, bem como
elementos constituintes. De seguida, descrevem-se igualmente os fundamentos e o funcionamento
dos programas utilizados para a modelação e avaliação dos edifícios.
Numa segunda fase são descritas as características dos edifícios pertencentes aos casos de estudo
selecionados neste estudo, bem como os ensaios efetuados.
Seguidamente, procede-se ao tratamento dos dados obtidos através dos ensaios, recorrendo ao
programa Artemis Modal Pro, através do qual foi criado um modelo simples dos edifícios, por forma a
determinar as frequências e visualizar os respetivos modos de vibração.
Posteriormente procedeu-se ao desenvolvimento de um modelo numérico dos edifícios através do
programa 3Muri para, numa primeira fase, realizar uma análise comparativa entre os resultados obtidos
em termos das caraterísticas dinâmicas dos casos de estudo de modo a aferir a adequabilidade dos
modelos, uma vez que estes iriam ser utilizados para a avaliação sísmica.
Por último, recorreu-se a análises estáticas não lineares, com o propósito de verificar se os edifícios
cumprem os requisitos de segurança, de acordo com o previsto no Eurocódigo 8.
Palavras-chave: “gaioleiro”, frequências, modos de vibração, ensaios de vibração ambiental, 3Muri,
análise estática não linear, avaliação sísmica.
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Abstract

A large part of the current built heritage of the city of Lisbon is composed by masonry buildings, with a
significant number of the "gaioleiro" typology. This type of buildings is characterized by its low
constructive quality and fragility of the materials used.
Many of these buildings are nowadays in a poor state of conservation, being crucial to assess their
seismic behavior in the current state. To adequate model these buildings and calibrate the numerical
models it is important to carry out ambient vibration tests.
This way, this thesis consists in the development of ambient vibration tests in the buildings of two zones
of Lisbon where there is a vast concentration of “gaioleiros” buildings.
First, a characterization of the "gaioleiros” buildings is done, where it is described the way in which they
have been introduced, its main locations in Lisbon, structural characteristics and materials used, as well
as constituent elements. Then, it is described the information about and the functioning of the programs
used for the modeling and evaluation of buildings, and its use.
In a second phase, the characteristics of the cases of study’s buildings are described, as well as the
tests performed.
Afterwards, it is executed the processing of data obtained through tests, using the Artemis Modal Pro
program, through which it was created a simple model of the buildings, in order to determine the
frequencies and see their respective vibration modes.
Then it is created a numeric model of the buildings through the program 3Muri to, in a first phase,
perform a comparative analysis between the results obtained, to assess the suitability of the models
created, since they would be used subsequently.
Finally, it is executed the realization of non-linear static analysis, with the purpose of verifying whether
the buildings meet the safety requirements, in accordance with the existing regulations on Eurocode 8.

Keywords: “gaioleiro”; vibration modes; ambient vibration tests; 3Muri; non-linear static analysis;
seismic performance.
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E - Módulo de elasticidade;
G - Módulo de distorção;
ϒ - Peso volúmico;
N - Esforço axial;
l - Largura do macro elemento;
d - Altura do macro elemento;
t - Espessura do macro elemento;
fu - Tensão resistente à compressão da alvenaria;
τ0 - Tensão de cedência ao corte da alvenaria;
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Hp - Valor mínimo entre a tensão de tração resistente dos elementos acoplados ao lintel e 0,4fhudt
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f - Frequência de vibração;
T - Período de vibração;
Γ - Fator de transformação do sistema com multiplos graus de liberdade para o sistema
com um grau de liberdade;
m* - Massa da estrutura equivalente com um grau de liberdade;
F* - Força basal equivalente no sistema com um grau de liberdade;
d* - Deslocamento equivalente no sistema com um grau de liberdade;
Ke - Constante de elasticidade;
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Sde - Deslocamento espectral elástico;
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dt - Deslocamento objetivo;
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ϒs - Sobrecarga.
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1. Introdução
1.1 Âmbito e Motivação

Grande parte do atual património edificado da cidade de Lisboa é composto por edifícios de alvenaria,
devido ao aparecimento do betão ter sido relativamente recente. Alguns destes edifícios encontram-se
atualmente num estado de conservação deficiente, quer devido à sua idade, quer à fraca qualidade
dos materiais e métodos de construção utilizados na sua época de construção, ou até mesmo a
possíveis alterações estruturais que tenham ocorrido nos mesmos ao longo do tempo.

Para além do anteriormente referido, a quase ausência de regras de dimensionamento deste tipo de
estruturas, em particular em relação ao dimensionamento sísmico, a ausência de regulamentos e os
conhecimentos limitados sobre o efeito dos sismos nas construções, justificam as vulnerabilidades dos
edifícios antigos de alvenaria.
O caso dos edifícios “gaioleiros” é dos mais preocupantes, face à sua fraca qualidade construtiva e
fragilidade de materiais utilizados, mas também pelo seu elevado número no parque habitacional
lisboeta, estando a maior parte deles ocupados, levando a que as preocupações com este tipo de
edifícios sejam redobradas.

Assim, através do estudo de alguns destes edifícios pode ser possível obter informações importantes
relativamente ao seu comportamento dinâmico e à sua resistência estrutural na situação de ocorrência
de um sismo. Quanto maior for o conhecimento das características destes edifícios e das
vulnerabilidades que possuem, mais facilmente se pode agir para prevenir possíveis desastres.

Contudo é importante realçar que cada caso é um caso e consequentemente não é possível fazer uma
extrapolação de uma dada análise a um edifício para o conjunto de edifícios do mesmo tipo.

1.2 Objetivos

A presente dissertação tem como objetivo a caracterização dinâmica de um conjunto de edifícios
gaioleiros em Lisboa, edifícios existentes num quarteirão das Avenidas Novas e de um edifício na
Travessa de Santa Marta, nas proximidades do Marquês de Pombal.
Para a caracterização dinâmica dos edifícios desenvolveram-se ensaios de vibração ambiental. Desta
forma foi possível determinar as frequências (períodos) e modos de vibração principais dos edifícios.
Os valores experimentais obtidos serviram de valores de referência e permitiram calibrar os modelos
numéricos desenvolvidos com o software 3Muri.
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Os modelos numéricos, depois de calibrados, foram usados para avaliar o desempenho dos edifícios.
Nesta dissertação avaliou-se o desempenho de um dos edifícios, tendo-se realizado análises estáticas
não lineares (pushover), que permitiram verificar a segurança do edifício e as suas vulnerabilidades.

1.3 Estrutura do Trabalho

A presente dissertação encontra-se estruturada em 4 capítulos.
Neste primeiro capítulo definem-se as motivações e os objetivos da dissertação e apresenta-se a forma
como a dissertação se encontra estruturada.
No capítulo 2 numa primeira fase é feito um breve enquadramento histórico, onde é explicada a forma
e o motivo da introdução dos edifícios “gaioleiros” em Lisboa, bem como são apresentadas as suas
características e o risco a que estão sujeitos. Numa segunda fase são descritos os ensaios realizados,
os materiais que constituem os edifícios e o software necessário para a obtenção das frequências e
modos de vibração.
No capítulo 3 são apresentados os casos de estudo: os edifícios, as suas plantas, localizações e
características, sendo de seguida descritos os ensaios efetuados, bem como as dificuldades
encontradas.
No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com a caracterização dinâmica dos casos de
estudo: os resultados experimentais obtidos com os ensaios de vibração ambiental são analisados e
comparados com os valores numéricos, determinados com a análise modal desenvolvida no programa
3Muri.
No capítulo 5 é verificado o desempenho sísmico de um dos edifícios caraterizados dinamicamente,
realizando-se análises estáticas não lineares e recorrendo ao método N2.
No capítulo 6, por último, são apresentadas as conclusões retiradas do trabalho efetuado.
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2. Edifícios “Gaioleiros”

Neste capítulo descrevem-se os edifícios de alvenaria entre os séculos XIX e XX existentes em Lisboa,
vulgarmente designados por “gaioleiros”. Faz-se o seu enquadramento histórico, definem-se as suas
caraterísticas estruturais e identificam-se as suas vulnerabilidades. É ainda salientada a importância
de se recorrer a ensaios experimentais para a sua adequada caracterização e faz-se uma referência
especial aos ensaios de vibração ambiental, importantes para a caracterização dinâmica de edifícios.
Por fim apresentam-se as análises não lineares relevantes para a avaliação sísmica de edifícios
existentes de alvenaria e descreve-se sumariamente o programa de cálculo usado nesta dissertação.

2.1. Enquadramento Histórico

Os edifícios “gaioleiros”, tal como outros edifícios de alvenaria constituem uma grande parte do
património edificado de Lisboa.
Previamente ao sismo de 1755, quer os métodos construtivos utilizados quer a organização territorial
das construções eram marcadamente desorganizados e sem regras estabelecidas, levando a que o
crescimento da cidade nesta fase tenha sido marcado pelo aparecimento de construções de reduzida
resistência e sem um planeamento territorial adequado.
Face a estes fatores, aliados à força destrutiva do sismo, uma grande parte dos edifícios com menor
resistência não resistiu e acabou por colapsar ou sofrer danos graves. Após este acontecimento, o
plano de Marquês de Pombal, que deu origem à construção dos edifícios Pombalinos, contemplou um
conjunto de regras bem definidas, que visava uma construção regular e com um grande foco na
resistência face a ações horizontais, devido à catástrofe recentemente ocorrida.
Neste plano, os quarteirões eram maioritariamente retangulares, com dimensões muito semelhantes
entre si, bem como as alturas de edifícios entre quarteirões. Quanto ao processo construtivo em si,
destacaram se as paredes de frontal, paredes constituídas por elementos de madeira dispostos em
forma de “x” ligados entre si e confinados por alvenaria de pedra ou tijolo, numa estrutura tridimensional
que conferia uma elevada resistência face às ações horizontais, a apelidada de “gaiola” pombalina
(Catulo, 2015).
Por volta de 1870 a 1880, face ao crescente aumento populacional existente, a necessidade de
expandir a cidade começou a ser cada vez mais uma preocupação (Monteiro, 2012). Esta expansão
foi executada através do plano de Ressano Garcia, verificando-se maioritariamente para norte, face às
condicionantes geográficas existentes. Por um lado, os efeitos danosos do sismo já não estavam na
memória recente das pessoas e por outro lado a população a abrigar pertencia substancialmente à
classe média e estes fatores, juntando à necessidade de minimizar os custos associados, conduziram
a uma significativa perda de rigor e de exigência no método construtivo e materiais utilizados, surgindo
assim neste contexto os apelidados edifícios “gaioleiros” (Frazão, 2013). Tendo em conta estes fatores,
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este tipo de edifícios é conhecido tanto pelos técnicos tanto pelo público em geral por apresentar um
desempenho limitado em termos de funcionalidade e segurança, principalmente em casos de
ocorrência de um sismo (Simões et al.,2017).
Estes edifícios caracterizam se pelo abandono das paredes de frontal que definem a estrutura em
gaiola, substituindo-as por paredes simples de alvenaria de tijolo ou tabique, diminuindo
substancialmente a resistência face às ações horizontais e também pela redução progressiva da
espessura das paredes de fachada ao longo dos pisos, bem como pela diminuição do pé direito nos
pisos superiores. Pode-se dizer que os edifícios “gaioleiros” resultam de um processo evolutivo no que
diz respeito, fundamentalmente, à arquitetura e às técnicas de construção utilizadas nos edifícios do
período precedente, os edifícios Pombalinos, em que as alterações mais importantes se processaram
ao nível da estrutura (Candeias, 2008).
Para além destas alterações e face ao objetivo de alojar um maior número de pessoas por edifício,
verificou-se também um aumento do número de pisos, passando a existirem normalmente 4 ou mais
pisos acima do nível do solo (Pinho, 2000). Dada a fraca qualidade dos materiais utilizados e do
processo construtivo, alguns destes edifícios colapsaram durante a sua construção (Pinho, 2000).
Estes edifícios encontram-se bastante presentes em artérias importantes e áreas que fazem a ligação
da zona mais antiga da cidade com as mais recentes, como na Avenida da Liberdade, Avenida
Almirante Reis, Avenida da República e em zonas como as Avenidas Novas, Marquês de Pombal e
Alameda D. Afonso Henriques, encontrando-se uma grande parte num estado de conservação
consideravelmente deficitário nos dias de hoje (Monteiro, 2012). No entanto, apesar das
vulnerabilidades a sua arquitetura distinta faz com que devam ser preservados, como uma herança da
sua época construtiva (Simões et al.,2017).
O fim da construção deste tipo de edifícios iniciou-se por volta da década de 1930-40, face ao, na
altura, recente surgimento do betão armado, que levou ao aparecimento das estruturas mistas de
alvenaria e betão armado. Uma vez que o período de construção dos “gaioleiros” se prolongou durante
um intervalo temporal elevado, e que as regras aplicadas à sua construção eram pouco rígidas,
observam-se diferenças significativas no que toca a características como a altura, largura,
profundidade e sistema estrutural dentro do mesmo quarteirão (Frazão, 2013).
Através dos censos de 2011, podemos observar através da Figura 1 a distribuição da
representatividade de cada tipo de edifício no parque habitacional lisboeta, por época de construção.
Apesar de a amostra não ser a melhor no que toca à divisão das épocas no período em estudo, é
possível perceber bem a preponderância da construção somente em alvenaria até meados da década
de 1940, onde foi começando a ser progressivamente introduzido o betão, maioritariamente nos
pavimentos numa primeira fase, dando origem aos designados edifícios com placa. É possível
perceber igualmente o progressivo desaparecimento praticamente por completo da construção
totalmente em alvenaria, como é o caso dos “gaioleiros”.

4

70000

Betão armado
Alvenaria com placa

60000

Avenaria sem placa

Nº Edifícios

50000

Alvenaria de pedra solta ou adobe
Outros

40000
30000
20000
10000
0

Antes de 1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-95 1996 - 01 2001-05 2006-11
1919
Épocas

Figura 1 - Número de edifícios por época de construção e tipo de estrutura no Parque habitacional da
área metropolitana de Lisboa com base no Censos 2011.

2.2. Configuração dos edifícios e caracterização

Grande parte dos edifícios “gaioleiros” estão dispostos em quarteirões normalmente quadrados ou
retangulares, nomeadamente nas zonas de expansão já anteriormente referidas, uma vez que estas
eram na altura zonas rurais praticamente planas, o que facilitou esta disposição. Em certos casos,
onde o terreno era mais irregular ou já existiam estradas ou outras edificações, os quarteirões
apresentam uma malha irregular (Simões, et al., 2017).
Nos casos de quarteirões regulares como nas Avenidas Novas, local de um dos casos de estudo desta
dissertação (Avenida Elias Garcia, nº89 e 91º), estes apresentam uma dimensão de cerca de 100
metros de lado, onde a largura de cada edifício é baseada na importância da rua em que se encontra.
Os edifícios encontram-se na parte exterior do quarteirão, apresentando na maioria dos casos uma
profundidade bastante considerável, podendo chegar aos 50 metros e com os respetivos pátios na
parte interior (Simões, et al., 2017).
Os edifícios “gaioleiros” podem ser divididos em quatro tipos diferentes, baseados na sua dimensão,
com o respetivo esquema na Figura 2:
Tipo I – Fachadas de pequena largura e um fogo por piso;
Tipo II – Fachadas de largura intermédia e um fogo por piso;
Tipo III – Fachadas de largura média a elevada e dois fogos por piso;
Tipo IV – Edifícios situados no canto do quarteirão, com um ou dois fogos por piso.
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Este tipo de edifícios possui em geral 4 a 6 pisos, em grande parte sendo o último um sótão habitável.
O número de fogos por piso depende da largura do edifício, existindo numa grande parte dos casos
apenas um, que ocupa toda a área do edifício excetuando as escadas. O número de divisões por fogo
depende do tipo de edifício, da sua profundidade e da eventual existência de paredes removidas,
rondando originalmente as 8-10 entre os edificios no tipo I. A distribuição das divisões é geralmente
constante entre edifícios, com a cozinha e a sala de jantar localizadas junto à fachada posterior, os
quartos em zonas mais interiores em volta do saguão, enquanto que junto à fachada principal existe
em geral uma sala ou escritório (Frazão, 2013).

(a)

(b)
Figura 2 – (a) Fachada principal de dois edifícios gaioleiros e (b) esquema das diferentes configurações
e dimensões médias, adaptado de (Simões, et al., 2012).
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No rés-do-chão existe uma elevação entre a entrada e o patamar
da habitação por forma a criar uma caixa de ar ventilada que evite
o apodrecimento do pavimento causado pela humidade do solo.
No tardoz da fachada posterior situam-se marquises, apoiadas nas
paredes de empena, que se prolongam para além da referida
fachada e num elemento vertical de metal existente a meia largura
do edifício, Figura 3.
Na fachada principal dá-se a alternância entre janelas de sacada
com uma pequena varanda gradeada, normalmente a janela
central, com janelas de peito (Figura 2 (a)). Na cobertura as janelas
são de mansarda.

2.2.1.

Paredes resistentes

Figura 3 – Marquises da fachada
posterior e prumo a meio vão.
(Simões, et al., 2017)

As paredes resistentes são os elementos estruturais principais
com função resistente. As paredes de fachada são normalmente
constituídas por alvenaria de pedra irregular com uma argamassa
de solidarização (Frazão, 2013), apresentando espessuras na
ordem dos 60 a 90 cm nas fachadas do piso térreo. Ao longo dos
pisos esta espessura diminui, ver Figura 4, com o objetivo de
reduzir o peso próprio da estrutura, sendo esta diminuição na
ordem dos 5 cm por piso. A parede debaixo das janelas apresenta
uma espessura menor e é feita com tijolo furado.
As paredes de empena, igualmente em alvenaria de pedra ou em
tijolo maciço, possuem espessuras na ordem dos 30 a 40 cm,
mantendo-se esta constante em altura, podendo, no caso de
serem de tijolo maciço, haver alteração para tijolo furado.
No caso de edifícios adjacentes é comum a parede meeira
apresentar uma espessura inferior comparativamente ao dobro da
espessura de uma parede isolada (Appleton, 2003), não existindo,
no entanto, nenhuma regra definida quanto ao valor desta Figura 4- Esquema da evolução em
diminuição, podendo depender de vários fatores como a altura de altura da espessura de uma parede de
fachada (Appleton, 2003). Dimensões

construção e a dimensão do quarteirão e posição do edifício no em [m].
mesmo (Simões, et al., 2017).
Relativamente às paredes interiores com função de suporte, normalmente as que são paralelas às
fachadas e as que compõem a caixa de escadas, são normalmente de tijolo maciço, apresentando
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espessuras na ordem dos 30 cm (Catulo, 2015). Tal como nas paredes exteriores pode existir a
alteração para tijolo furado nos pisos superiores.

2.2.2.

Paredes divisórias

Também designadas por paredes de compartimentação, são normalmente grande parte das paredes
perpendiculares às fachadas podendo dividir-se em dois tipos diferentes: paredes em alvenaria de
tijolo furado ou paredes de tabique, sendo as últimas obtidas pela pregagem de um fasquiado de
madeira horizontalmente sobre tábuas colocadas ao alto, posteriormente revestidas por um material
de enchimento do tipo argamassa terrosa (Ribeiro, 2014) - Figura 5. Em ambos os casos estas paredes
possuem espessuras reduzidas, na ordem dos 10 cm.
Apesar de não possuírem funções estruturais na maior parte dos pisos, são importantes: (i) para resistir
às cargas verticais; (ii) em função do travamento que proporcionam às paredes estruturais, podendo
contribuir assim para a capacidade resistente da estrutura face a ações horizontais.

(a)

(b)

Figura 5 – (a) Esquema da composição de uma parede divisória em tabique (Anon., 2010) e (b)
imagem de uma parede em construção (Anon., 2008).

2.2.3.

Pavimentos

Os pavimentos são na maior parte dos casos compostos por vigas de madeira espaçadas entre 20 a
40 cm (Appleton, 2003), Figura 6 (a), orientadas perpendicularmente às fachadas e apoiadas nas
paredes resistentes, quer interiores quer exteriores, através de pequenas entregas (Figura 6 (b)). O
revestimento é feito através de soalho orientado perpendicularmente às vigas.
No caso de alguns dos edifícios ultimamente construídos, devido à rápida deterioração da madeira
verificada, face aos problemas de humidade, os pavimentos nas zonas da cozinha e casa de banho
passaram a ser constituídos por perfis metálicos que suportam abobadilhas de tijolo (Frazão, 2013),
(Monteiro, 2012), Figura 6 (c).
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No caso do piso térreo, o pavimento pode também ser de alvenaria ou de ladrilhos. Nos casos em que
é de madeira, há a criação de uma pequena elevação do pavimento para a criação de uma caixa de
ar ventilada, com o objetivo de impedir o contacto da madeira com a humidade proveniente do terreno
(Frazão, 2013).

(a)

(b)

(c)
Figura 6 – (a) Esquema do pavimento de madeira, (b) pormenor do apoio das vigas na parede e (c)
esquema do pavimento constituído por perfis metálicos com abobadilhas (c) (Appleton, 2003)

2.2.4.

Fundações

Relativamente às fundações, estas podem ser de 3 tipos, de acordo com as condições do terreno.
No caso da existência de terreno de boa qualidade próximo da superfície, as fundações são geralmente
formadas por caboucos preenchidos com alvenaria de pedra rija, normalmente com uma espessura
correspondente ao dobro da espessura da parede (Catulo, 2015), Figura 7 (a).
Em casos em que o terreno resistente se encontrava a uma profundidade superior, era frequente
recorrer-se a uma solução de poços quadrangulares com cerca de 1m de lado e uma profundidade
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necessária para atingir terreno firme, sendo preenchidos com alvenaria de pedra de boa qualidade
(Catulo, 2015), Figura 7 (b).
Abaixo do pavimento é colocado um arco composto por elementos de alvenaria de tijolo maciço ou
pedra fazendo a ligação entre poços (Candeias, 2008).

(a)

(b)

Figura 7 – (a) Esquemas de uma fundação direta e (b) semi-direta com poços e arcos (Appleton,
2003).
No caso de o nível de fundação se encontrar a uma profundidade bastante elevada que não viabilize
as duas soluções anteriores, era frequente recorrer-se a estacas cravadas para obter a reação
necessária por parte do solo (Candeias, 2008).

2.2.5.

Cobertura

A cobertura deste tipo de edifícios é geralmente inclinada, formada por um sistema de asnas de
madeira apoiado nas paredes e sob o qual assenta um conjunto composto por madres, varas e ripas,
que por sua vez suportam as telhas (Appleton, 2003) - Figura 8.

(a)
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(b)
Figura 8 – (a), (b) Cobertura vista do interior.

2.2.6.

Saguão

Introduzido neste tipo de edifícios, o saguão é um espaço aberto, aproximadamente quadrangular que
se prolonga ao longo da altura do edifício, localizado na maioria das vezes numa das paredes de
empena ou por vezes no centro do edifício. Uma vez que estes edifícios apresentam uma profundidade
elevada, com corredores bastante longos e grande parte das divisões ao longo destes e sem contacto
com as fachadas, grande parte destas depende deste espaço para a sua ventilação e iluminação
natural, Figura 9.
As suas paredes são de tijolo maciço ou de alvenaria de pedra ordinária, tal como as das fachadas e
empenas, porém com uma espessura um pouco mais reduzida, na ordem dos 20 a 40 cm, constante
entre pisos e desempenhando na mesma função estrutural (Frazão, 2013).

Figura 9 - Saguão visto do interior (Simões, et al., 2017).
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2.2.7.

Escadas

Este tipo de edifícios possui duas caixas de escadas, uma interior, Figura 10 (a) e outra exterior, Figura
10 (b). As primeiras localizam-se aproximadamente a meio comprimento do edifício junto a uma das
empenas, sendo executadas em madeira.
As segundas, também apelidadas de escadas de serviço, situam-se na fachada posterior ligadas às
varandas e apresentam geralmente a mesma constituição destas, com os elementos metálicos e as
abobadilhas cerâmicas.

(a)

(b)

Figura 10 – (a) Caixa de escadas interior e (b) caixa de escadas exterior (Simões, et al., 2017).

2.2.8.

Materiais e fatores que afetam a resistência

O desempenho de um edifício em termos de resistência e de funcionalidade depende em grande parte
dos materiais utilizados e das suas propriedades, sendo estas em muitos casos difíceis de definir na
avaliação de edifícios “gaioleiros”. Na Tabela 1 encontram-se valores de referência para o módulo de
elasticidade E, resistência à compressão (f c) e tração (ft) e peso volúmico (ϒ) para os tipos de alvenaria
encontrados nestes edifícios, obtidos através de ensaios in situ e em laboratório.
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Tabela 1 – Valores de referência para as propriedades mecânicas dos materiais de alvenaria
(adaptado de (Simões, et al., 2017)).
Material

Referência

fc(MPa)

E(GPa)

ft(MPa)

ϒ(kN/m3)

Alvenaria de pedra

INTC (2009)

1,00-1,80

0,69-1,05

0,045-0,072

19

0,84-1,07

0,62-0,88

0,027-0,039

Ramos (2002)

0,81-0,88

1,00

Segurado (1908)

0,50-1,00

Cóias e Silva (2007)

0,80-1,50

0,70-1,50

Carvalho (2008)

2,38

0,08

Simões et al. (2016)

0,47-1,89

0,25-2,00

INTC (2009)

2,40-4,00

1,20-1,80

0,090-0,138

INTC (Atualizado)

0,95-1,21

0,72-0,99

0,090-0,138

Ferreira e Farinha (1974)

0,49-0,59

Segurado (1908)

0,60-0,80

INTC

Tijolo maciço

(Atualizado*)

0,33

Branco e Correia (2003)
Tijolo furado
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INTC (2009)

2,40-4,00

1,20-1,80

0,090-0,138

INTC (Atualizado)

0,87-1,18

0,72-0,99

0,090-0,138

Ferreira e Farinha (1974)

0,49-0,59
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De acordo com testes efetuados, uma das principais vulnerabilidades existentes neste tipo de edifícios
são as ligações entre paredes, principalmente entre materiais diferentes e entre paredes e pavimento,
e a fraca rigidez associada aos pavimentos (Simões, et al., 2017).
Adicionalmente, existem outros fatores associados à evolução da estrutura no tempo que têm um
impacto bastante negativo na resistência estrutural deste tipo de edifícios:
- O incremento de cargas/massas na estrutura, devido à construção de novos pisos;
- O incremento de cargas em certas divisões dentro da habitação, associado a alterações da
funcionalidade dessas divisões, que tal como a anterior podem comprometer a segurança da
estrutura;
- A remoção de paredes internas, muito comum no piso térreo para a criação de lojas ou
garagens, ou em pisos superiores para a obtenção de compartimentos com uma maior área,
que introduz na estrutura uma fragilidade local, ao nível da variação de rigidez e da deformação
gerada nas restantes paredes;
- A corrosão de elementos metálicos, nomeadamente nas varandas e caixa de escadas da
fachada posterior.
Face às vulnerabilidades apresentadas, alguns edifícios têm sido demolidos e substituídos por edifícios
de betão armado. Noutros casos foram mantidas as fachadas e construída uma nova estrutura.
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2.3. Vulnerabilidade sísmica e importância dos ensaios de caraterização dinâmica

Geralmente a resposta de um edifício face a um sismo é conferida e dependente de determinadas
condições externas e internas (Oliveira, 1989). As condições internas prendem-se com a ligação entre
elementos estruturais, os graus de redundância, a simetria e fatores como a regularidade em planta e
em altura. As condições externas têm a ver com a topografia local, o tipo de solo e a relação com
edifícios adjacentes. (Bhatt, 2007).
Qualquer estrutura tem tendência para vibrar repetidamente a certas frequências, estas denominadas
de frequências próprias ou naturais da estrutura. Estas frequências caracterizam o comportamento
dinâmico das estruturas e idealmente devem-se afastar das frequências características das ações
dinâmicas a que podem estar sujeitas, como os sismos. Isto é, conhecendo-se as características
principais dos sismos que podem ocorrer em determinado local, é recomendado dimensionar as
estruturas para valores de frequências diferentes do conteúdo de frequências da ação sísmica, dentro
do possível visto que a principal função do edifício é a de resistir às cargas verticais, tentando assim
evitar fenómenos de ressonância. As caraterísticas dinâmicas das estruturas vão ser função da rigidez
e massa da estrutura e vão depender dos fatores referidos no parágrafo anterior, dos materiais
constituintes, da altura da estrutura, das características dos elementos estruturais.
Como já referido, existem alguns fatores pelos quais os edifícios “gaioleiros” são das estruturas mais
vulneráveis e consequentemente aquelas que sofrerão mais danos em caso de sismo, nomeadamente:
a má qualidade dos materiais utilizados, uma altura relativamente elevada para o tipo de edifício,
associada a uma diminuição em altura da espessura das paredes de fachada e a má construção. A
juntar a estes fatores acresce ainda nos dias de hoje o envelhecimento natural dos edifícios e, em
muitos casos, alterações estruturais relevantes como a remoção de paredes internas da estrutura.
Assim sendo torna-se essencial avaliar o desempenho sísmico dos edifícios existentes. Para isso é
fundamental começar por caracterizar o comportamento desta tipologia de edifícios, sendo a realização
de ensaios in-situ o processo mais adequado. Dentro dos ensaios in-situ, realça-se os ensaios não
destrutivos de identificação dinâmica que permitem a caracterização dinâmica dos edifícios,
nomeadamente, determinação de períodos/frequências, modos de vibração e coeficientes de
amortecimento. Comparando os resultados da caracterização dinâmica obtida através destes ensaios
com os resultados de modelos numéricos relativos ao edifício no seu estado espectável ou com valores
expectáveis obtidos através de análises a edifícios de características semelhantes, é possível a
calibração dos modelos numéricos de simulação. Recorrendo a esses modelos é igualmente
importante realizar uma análise sísmica, de modo a estimar a capacidade resistente global e o
desempenho sísmico do edifício e, eventualmente definir possíveis soluções de reforço.
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2.4. Ensaios de identificação dinâmica

O método atualmente mais utilizado para a identificação dinâmica de estruturas passa pela realização
de ensaios de vibração ambiental, uma vez tratar-se de um método bastante rápido, barato e
relativamente simples. Este processo consiste na recolha de registos de vibração ambiental em
diversos pontos da estrutura em estudo, para seguidamente serem processados e convertidos em
frequências (Monteiro; Bento, 2013). Este método é versátil e de fácil aplicabilidade, apresentando
diversas vantagens, em particular: (i) não necessita conhecer-se as solicitações que excitam as
estruturas; (ii) utiliza um equipamento leve, fácil de manusear, transportar e instalar; e (iii) opera em
condições normais de utilização das construções.

2.5. Equipamento

As unidades de medição utilizadas na presente tese foram macro-sismógrafos, de marca GeoSig Figura 11 , modelo GSR-24, sendo programadas para começarem e terminarem o ensaio
simultaneamente por um computador portátil através de software, que posteriormente recolhe e
permite a leitura dos sinais recolhidos em todos os canais.

Figura 11 - Macro-sismógrafo utilizado nos ensaios.
Um macro-sismógrafo é um sistema utilizado para o registo de acelerações para qualquer tipo de
evento, como ações de sismos, passagem de veículos ou simplesmente vibrações naturais de
estruturas (Rodrigues, 2004), que engloba em si vários componentes, como:

•

Um conjunto de transdutores internos do tipo force balance, Guralp CMG-5T ou GeoSig AC63, orientados de modo a efetuarem os registos em 3 direções diferentes. Devido à sua
elevada sensibilidade e resposta dinâmica até frequências muito próximas de DC (0 Hz), este
tipo de sensores são os mais apropriados para a aplicação em estruturas bastante flexíveis,
como o caso deste tipo de edifícios;

•

Um sistema de alimentação e condicionamento dos mesmos;

•

Uma placa de conversão analógica/digital com resolução de 24 bits, que transforma o sinal
elétrico obtido diretamente em unidades de aceleração;
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•

Um processador, que serve para controlo das condições de funcionamento do sismógrafo;

•

Unidades de memória de 16 Mbytes, expansível a 64 Mbytes, para armazenamento dos
registos efetuados (Rodrigues, 2004).

2.6. Procedimento Experimental

Relativamente ao funcionamento dos ensaios em si, o procedimento passa numa primeira fase pela
programação de cada um dos sismógrafos para a medição, inserindo parâmetros como hora de inicio,
duração da medição e frequência de aquisição de registos, através do programa QuickTalk™ da
Kinemetrics, original de 1995.
Após finalizada a programação, procede-se à colocação dos sismógrafos nos locais designados para
cada medição. Em todas as medições um dos sismógrafos é mantido num ponto fixo, desejavelmente
no topo e num canto do edifício, designado de sismógrafo de referência, de modo a garantir a
homogeneidade dos registos, sendo os outros dois livres e variando ambos de local entre medições.
Os dois sismógrafos livres deverão ser colocados em cantos opostos dentro de um mesmo piso, com
o objetivo de capturar com melhor eficiência os efeitos da torção, bem como nos vários pisos,
excetuando o piso térreo, com uma maior prioridade para os pisos superiores, onde são sentidos
maiores efeitos de vibração (Monteiro & Bento, 2013).
A duração escolhida para os ensaios deve ser a suficiente para garantir uma amostra de acelerações
suficientemente representativa, cerca de vinte a trinta minutos. É necessário ter o cuidado de manter
a orientação dos sismógrafos livres constante em todas as medições, ou seja, começando com a
direção x orientada para norte e a direção y orientada para este, estas terão que ser as direções nas
medições seguintes.
As vibrações consideradas são as ambientais, provocadas maioritariamente pelo tráfego e pelo vento,
sendo que durante o tempo em que são recolhidos os registos é conveniente que não exista muita
circulação ou utilização de outros equipamentos provocadores de vibrações dentro do edifício para
introduzir o mínimo possível de perturbações ao registo (Monteiro & Bento, 2013).
2.7. Processamento dos Registos – Artemis Modal Pro

O processo de identificação modal consiste na determinação dos parâmetros modais de uma estrutura
através de uma análise da resposta da estrutura sujeita a um conjunto de forças de excitação não
passíveis de serem controladas nem contabilizadas (Milosevic, et al., 2015).
Para se proceder a esta determinação é necessário recorrer a um processamento exaustivo dos dados
recolhidos, sendo para tal será utilizado o programa ARTeMis Modal Pro (SVIBS, 2013), que permite
obter de forma eficaz as frequências e visualizar as deformadas dos modos de vibração
correspondentes (Milosevic, et al., 2015).
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Este programa admite a aplicação de alguns métodos de decomposição no domínio da frequência, os
quais recorrem ao algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), que permite transformar as séries de
registos obtidos, que se encontram no domínio temporal, numa representação dos mesmos no domínio
da frequência.
Será utilizado o método mais simples (Frequency Domain Decomposition – FDD), que se baseia na
diagonalização da matriz de funções de densidade espectral da resposta num conjunto de sistemas
de um grau de liberdade recorrendo ao algoritmo SVD (singular value decomposition) de decomposição
em valores singulares. Estes valores correspondem a estimativas da densidade espectral dos sistemas
de um grau de liberdade e os vetores próprios correspondentes representam estimativas da forma dos
modos (Milosevic, et al., 2015). Na Figura 12 é apresentado um exemplo da matriz espectral dos
valores singulares de um registo, onde se podem visualizar os picos existentes, expectavelmente
correspondentes a um modo de vibração da estrutura.
Neste ponto a seleção dos picos pode ser realizada automática ou manualmente, originando de forma
espontânea a deformada movimentada correspondente ao modo de vibração respetivo a esse pico
(SVIBS, 2013).

Figura 12 – Densidade espectral da matriz dos elementos singulares.
A utilização do programa consiste numa primeira fase na definição da geometria da estrutura, na qual
é representado apenas o contorno da estrutura e os pavimentos, ou seja, as fachadas e empenas, sem
a inserção das aberturas, através dos passos seguintes:
1. Definição dos pontos chave, ou seja, os pontos necessários quer à criação da estrutura (pontos
de contorno) quer os pontos onde tenham sido efetuadas medições;
2. Definição das linhas horizontais, ligando sequencialmente os pontos do contorno;
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3. Definição das superfícies horizontais, ou seja, superfícies delimitadas pelas linhas criadas
anteriormente, que representem as lajes dos pisos;
4. Replicação da estrutura já criada pelas diferentes alturas referentes aos pisos do edifício,
Figura 13 (a);
5. Definição das linhas verticais, unindo os pontos de contorno de cada piso, desde a base até à
cobertura;
6. Definição das superfícies verticais, ou seja, das superfícies delimitadas quer pelas linhas
verticais, quer pelas horizontais, correspondendo às fachadas do edifício;
7. Definição dos pontos da estrutura dos quais o deslocamento é conhecido (slave nodes),
nomeadamente os pontos respetivos à fundação.

(a)

(b)

Figura 13 – (a) Exemplo da criação do modelo no ARTeMis Modal Pro) e (b) da atribuição dos canais
aos respetivos pontos e definição das direções (x e y).

Para a criação e inserção dos elementos anteriormente referidos, ao invés de se proceder ao desenho
dos mesmos diretamente na janela do Artemis, é preferível recorrer a uma folha de cálculo do Microsoft
Excel, uma vez que o Artemis permite a colagem de dados a partir do mesmo. Este método não só
torna mais fácil de controlar o que é inserido no programa, bem como permite a criação mais rápida
de um novo modelo de início caso necessário, uma vez que todos os dados já se encontram na folha
de Excel.
Após definida a estrutura base procede-se à importação dos registos das medições e atribuição ao
respetivo ponto onde as mesmas foram realizadas, divididos entre diferentes setups, correspondendo
cada setup a um ensaio realizado, contendo os dados das acelerações em cada direção de cada
sismógrafo num ícone designado por canal.

18

Uma vez que as acelerações segundo a direção vertical não são relevantes para edifícios em geral, e
para os edifícios do tipo “gaioleiro” em particular, cada setup contém assim seis canais,
correspondendo às direções x e y de cada um dos três sismógrafos. De seguida é atribuído a cada
canal um ponto e uma direção, correspondendo respetivamente ao local do sismógrafo e à direção das
acelerações do canal em causa, Figura 13 (b).
Concluídas as etapas anteriores, o programa gera um gráfico que relaciona a frequência com a
densidade espectral, podendo proceder-se à obtenção das frequências, bem como à visualização da
respetiva forma deformada da estrutura.

2.8. Avaliação não-linear de edifícios de alvenaria

Para conceber um modelo analítico dos edifícios em estudo, tanto para a comparação com os
resultados da análise modal obtida experimentalmente, tanto para posterior análise sísmica de um dos
casos de estudo é utilizado o programa 3Muri.
Este é um software desenvolvido pela S.T.A. DATA em colaboração com uma equipa de investigação
liderada pelo professor Sergio Lagomarsino (S.T.A.DATA, s.d.), concebido no âmbito da análise de
estruturas de alvenaria, que recorre ao método FME (frame by macro-elements), ou seja divisão das
paredes em macroelementos, utilizando análises estáticas não-lineares, designadas de pushover, com
o objetivo de efetuar a verificação de segurança de estruturas (S.T.A.DATA., 2005).
As principais vantagens deste programa prendem-se com a sua fácil utilização, tanto na conceção e
edição do modelo estrutural, como na análise dos resultados, juntamente com a utilidade de ser
passível de ser utilizado para diversos tipos de estruturas de alvenaria, independentemente da
dimensão e antiguidade e ser capaz de devolver ao utilizador uma elevada gama de informações
relevantes para o conhecimento do estado da estrutura.
Contrariamente aos métodos de modelação do tipo micro-elemento, onde a divisão entre elementos é
criada ao nível da unidade singular de alvenaria, o método FME consiste na definição de um elemento
único constituído pela junção das unidades de alvenaria com a argamassa (Neves, 2016), criando
assim elementos de dimensões tão elevadas quanto a geometria da estrutura o permita, sendo as suas
fronteiras definidas pelas aberturas existentes, ou seja, as portas e janelas.
De entre alguns métodos propostos, o FME é o mais recente no que toca à avaliação de estruturas de
alvenaria, tendo sido desenvolvido com base na visualização de danos provocados por sismos em
paredes de edifícios, através dos quais se pode constatar a repetição dos mesmos comportamentos e
tipos de rotura, que levaram à hipótese de que o comportamento das paredes pode ser representado
pela divisão em macro-elementos (S.T.A.DATA., 2005). Este método apresenta também a vantagem
de poder representar unidades de alvenaria irregulares (Neves, 2016).
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Este processo de divisão de elementos é realizado automaticamente pelo programa, criando três tipos
diferentes de elementos que constituem cada pórtico: piers (nembos), spandrels (lintéis) e rigid nodes
(nós rígidos).
Os nembos são os elementos verticais, localizados entre aberturas horizontalmente e são os
responsáveis por suportar as cargas verticais e horizontais, no caso da ocorrência de sismo. Por outro
lado, os lintéis são os elementos horizontais, também localizados entre aberturas, associados a uma
resposta secundária face às ações verticais, que no caso das ações horizontais são importantes na
compatibilizam da resposta dos nembos (Pombo, 2014). Estes dois elementos são deformáveis quer
por corte, quer por flexão, sendo estas as zonas da parede nas quais a resposta não linear se concentra
e onde se localizam os danos. Os nós rígidos são as restantes partes da parede, conectando os outros
dois elementos e podendo ser considerados como infinitamente rígidos, em comparação com estes.

(a)

(b)

Figura 14 - (a) Distribuição de macro-elementos e (b) pórtico equivalente (S.T.A.DATA., 2005).

Como pode ser observado na Figura 14 , a divisão de uma parede nestes três elementos permite
construir um modelo equivalente em pilares e vigas, o qual reduz os graus de liberdade e facilita as
análises e a obtenção de resultados.

(a)

(b)

Figura 15 – (a) Exemplo da distribuição de macro-elementos para uma distribuição irregular de
aberturas e (b) exemplo 3D de um modelo dividido em macro-elementos (S.T.A.DATA., 2005).
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Mesmo em caso de edifícios com uma distribuição irregular de aberturas, o programa gera
automaticamente a malha de elementos, Figura 15 (a). Na Figura 15 (b) apresenta-se um modelo em
3D da malha de elementos gerada.
Os macro-elementos são divididos em
três partes, como ilustrado na Figura
16, uma parte central (2) onde se
concentra apenas a deformação por
corte e uma parte em cada uma das
extremidades superior e inferior do
elemento (1) e (3), na qual se
concentra a deformação por esforço
axial e do momento fletor.

Figura 16 - Forças atuantes e graus de liberdade de um macro
elemento tipo (S.T.A.DATA., 2005)

Os modos de rotura das paredes de alvenaria são o esmagamento e o derrubamento, ambos
associados ao comportamento à flexão, e a fendilhação diagonal e o deslizamento, ambos associados
ao comportamento ao corte. É bastante comum ocorrer mais do que um modo em simultâneo.
Na Tabela 2 encontram-se definidos os esforços resistentes para cada um dos cenários,
implementados pelo programa.
Tabela 2 – Esforços resistentes considerados no programa (adaptado de (Lagomarsino & Cattari,
2012))
Modo de rotura

Esforço resistente

Nembos
Derrubamento /
Esmagamento

Lintéis

Fendilhação

Nembos

diagonal

Lintéis
Nembos

Deslizamento
Lintéis
Sendo:
N o esforço normal, l o comprimento, t a espessura, fm a resistência média à compressão, t0 a tensão
de cedência ao corte, Hp o valor mínimo entre a tensão de tração resistente dos elementos acoplados
ao lintel e 0,4fhudt, fhu a tensão resistente à compressão na direção horizontal no plano da parede, b
um coeficiente de acordo com o rácio altura/largura da parede, l’ o comprimento da secção
comprimida, fvo a resistência ao corte sem compressão, µ o coeficiente de atrito, h a altura do lintel e
c a coesão das juntas de argamassa da alvenaria.
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O comportamento para fora do plano das paredes pode ser verificada separadamente, através da
aplicação de uma distribuição de forças horizontal perpendicular às paredes com uma força Sa/q,
podendo q ser assumido como 3 e Sa obtido pela expressão 2.1.
𝑍
𝑆𝑎 = 𝛼 × 𝑠 × (1,5 × (1 + ) − 0,5) ≥ 𝛼 × 𝑆
𝐻

2.1

Sendo:
a – Rácio entre a aceleração máxima do solo, ag,relativo ao estad limite em análise e a aceleração
gravítica;
S – Coeficiente que em em conta a categoria do solo e as condições topográficas do local;
Z – Cota do baricentro do elemento não estrutural medido a partir da fundação;
H – Altura do edifício medida a partir da fundação.

O momento resistente pode ser obtido através da expressão 2.2 e terá que ser superior ao momento
atuante Med, dado pela expressão 2.3 de modo a verificar a segurança.
𝑀𝑟𝑑 = (𝑙 × 𝑡 2 ×

𝜎0
𝜎0
) × (1 −
)
2
0.85 × 𝑓𝑑

𝑀𝑒𝑑 =
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𝑞 × 𝑒2
8

2.2

2.3

3. Casos de estudo – Descrição e ensaios de vibração ambiental

Neste capítulo são apresentados os dois casos de estudo, descritos os ensaios realizados e os
modelos desenvolvidos e determinadas as características dinâmicas dos casos de estudo.
Numa primeira fase são indicados os edifícios em estudo, bem como a sua localização e principais
características. De seguida descrevem-se os procedimentos utilizados nos ensaios e as principais
dificuldades presenciadas. Por último são apresentados os passos tidos na modelação dos edificios
através do software Artemis e do edifício Travessa de Santa Marta nº4 através do software 3Muri.
3.1. Localização
Todos os edifícios selecionados para a realização dos ensaios são todos do tipo I, sendo dois deles
adjacentes, localizados na avenida Elias Garcia (nº89 e nº91) no bairro das Avenidas Novas (Figura
17) e o outro na Travessa de Santa Marta (nº4), situada no bairro de Santo António, entre as Avenidas
da Liberdade e Almirante Reis (Figura 18).
Os dois primeiros edifícios haviam já sido previamente visitados, tendo sido realizados alguns modelos
dos mesmos recorrendo ao programa 3Muri, cada um com uma variação correspondente a fatores
relacionados com a constituição dos materiais das paredes de certos pisos ou a possibilidade de
paredes duplas entre edifícios. Quanto ao terceiro edifício, foi analisado a pedido dos moradores, que
tinham começado a sentir alguma insegurança face ao atual estado do edifício.
Por uma questão de simplicidade irão passar a apelidar-se os edifícios da seguinte forma:
Garcia 89 – Av. Elias Garcia nº 89 (Edifício nº1)
Garcia 91 – Av. Elias Garcia nº 91 (Edifício nº2)
Trav. Mar – Travessa de Santa Marta nº 4 (Edifício nº3)

(a)
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(b)
Figura 17 –Localização dos edifícios 1 e 2, (a) no contexto da cidade e (b) no contexto dos
quarteirões.

(a)

(b)
Figura 18 – Localização do edifício 3 (a) no contexto da cidade e (b) no contexto dos quarteirões.
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3.2. Descrição e Características estruturais

Os edifícios Garcia 89 e Trav. Mar possuem três pisos acima do piso térreo, enquanto que o edifício
Garcia 91 possui quatro, contendo todos eles contêm um sótão habitável. As suas plantas, bem como
algumas das alterações estruturais efetuadas foram recolhidas no Arquivo da Câmara Municipal de
Lisboa e encontram-se em anexo.
Todos possuem a estrutura normal de um “gaioleiro” do tipo I, com larguras de aproximadamente 7m
no caso dos edifícios Garcia 89 e Garcia 91 e de 8m no caso do edifício Trav. Mar e profundidades de
cerca de 19,5m em todos os casos. As áreas de implantação rondam aproximadamente os 140m 2 em
todos os edifícios, uma vez que a maior largura de fachada principal do edifício Trav. Mar é anulada
por uma menor largura da fachada posterior, devido à configuração ligeiramente diagonal da empena
livre para o lado interior.

(a)

(b)

(c)

Figura 19 – Edifícios (a) Elias 89 e 91, (b) Elias 89, Elias 91 e Elias 93, (c) Elias 91 em planta.
Os edifícios Garcia 89 e Garcia 91,

(b)

(c)

Figura 19, estão encostados respetivamente a um edifício de betão armado com continuidade de
edifícios a seu lado e a um “gaioleiro” de características semelhantes aos dois que se estão a analisar,
com a outra empena livre. O edifício Trav. Mar, por sua vez, situa-se na ponta de uma série de edifícios,
sendo que apenas o adjacente é totalmente paralelo a este, Figura 20 (b).
No que diz respeito à disposição dos compartimentos, nada de significativamente invulgar face à
habitual configuração deste tipo de edifício há a identificar, com a cozinha localizada na fachada
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posterior em todos os casos, sendo a outra divisão a sala de jantar no caso do edifício Trav. Mar ou
quartos no caso dos 2 primeiros. A casa de banho situa-se lado a lado com o saguão, com os quartos
imediatamente abaixo e acima deste. As salas de estar estão situadas no lado da fachada frontal.

(a)

(b)

(c)

Figura 20 - Edifício Trav. Mar, (a) empena, (b) fachada posterior juntamente com o edifício vizinho e
(c) em planta.
Relativamente ao saguão, que se situa na fachada lateral em todos os casos, sendo no edifício Garcia
91 partilhado com o edifício adjacente. No edifício Trav. Mar o saguão encontra-se na fachada livre,
Figura 20 (a), conferindo assim maiores graus de luminosidade e arejamento aos quartos e casa de
banho.

3.3. Ensaios de vibração ambiental - Descrição e dificuldades
A duração escolhida para os ensaios foi, sempre que possível, de trinta minutos, de modo a garantir
uma amostra de acelerações suficientemente representativa. Em todos os ensaios teve-se o cuidado
de manter constante a direção dos sismógrafos.
Trav. Mar
As condições disponíveis para a realização dos ensaios foram bastante satisfatórias, uma vez que a
nossa visita foi efetuada a pedido dos próprios moradores, um pouco alarmados em relação ao atual
estado de degradação do edifício, o que facilitou o acesso às habitações de todos os pisos. Os ensaios
foram realizados por ordem crescente de altura, com os dois sismógrafos livres colocados
sucessivamente nos cantos sudoeste e nordeste de cada piso. A Figura 21 ilustra diferentes
localizações dos sismógrafos em alguns dos ensaios.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 21 – Localização dos sismógrafos em alguns dos ensaios, (a) SO1, (b) SO2(1), (c) SO2(3) e (d)
SO3(3).
O sismógrafo de referência foi colocado no canto sudoeste do último piso (sótão). No último ensaio,
que continha os três sismógrafos nesse mesmo piso, visto que esse canto já estava ocupado com a
referência, um dos outros sismógrafos foi colocado junto ao canto noroeste. Esse mesmo acelerómetro
apresentou um erro, acabando por não efetuar o seu registo corretamente, acabando este ensaio por
não ser considerado na modelação. O esquema representativo dos ensaios efetuados encontra-se
presente na Figura 22.
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SO3(4)
SO2(2)

SO3(1)

SO2(3)

SO2(4)

SO1
SO2(1)

SO3(2)

SO3(3)

sotão
1º piso

2º piso

3º piso

Figura 22 – Esquema da localização e disposição dos sismógrafos nos diversos pisos do edifício
Trav. Mar.

Como ponto desfavorável, é de referir o facto de o sismógrafo de referência ter ficado instalado no
pavimento de madeira, devido à falta de janelas na proximidade desse canto, visto que poderia ser
mais favorável colocá-lo no parapeito. Para os restantes sempre que possível teve-se o cuidado de
colocar no parapeito das janelas, na transição entre a cozinha e a marquise (fachada posterior) ou no
pavimento das marquises, por forma a contactarem diretamente com a parede de pedra ou com um
pavimento mais rígido, o que foi conseguido na maioria dos casos.

Elias 89 e 91
No que toca a este par de edifícios, o acesso a todos os pisos infelizmente não foi conseguido, dado
que a disponibilidade do equipamento estava limitada a um fim de semana e nesse mesmo período
não foi possível obter num mesmo periodo de tempo a presença e/ou a aceitação de todos os
moradores de modo à realização dos ensaios dentro das suas habitações. Esta dificuldade de acesso
aos pisos limitou um pouco a execução dos ensaios. Na Figura 23, Figura 25 e Figura 25 encontramse algumas imagens do enquadramento dos sismógrafos em alguns dos ensaios.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 23 - Localização dos sismógrafos em alguns dos ensaios no edifício Elias 89, (a) SO1, (b)
SO2(1), (c) SO2(2) e (d) SO3(1).

Assim sendo, no edifício Garcia 89 o sismógrafo de referência foi colocado no topo da caixa de
escadas, no 4º piso, com a realização de 2 ensaios. O primeiro com os dois sismógrafos na habitação
do 2º piso e o segundo com ambos na caixa de escadas, um no 1º e outro no 3º piso. O esquema
referente aos ensaios encontra-se na Figura 24.
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SO2(1)

SO1
SO3(2)

SO3(1)

1º piso

2º piso

SO2(2)

3º piso

4º piso

Figura 24 - Esquema da localização e disposição dos sismógrafos nos diversos pisos no edifício
Garcia 89.
No edifício Garcia 91 foram realizados três ensaios. Uma vez que num primeiro momento não era
conveniente o acesso ao último piso, a referência foi colocada no terceiro piso. A ordem dos ensaios
foi a seguinte:
1. Ambos os sismógrafos na caixa de escadas, um no primeiro e outro no segundo piso;
2. Ambos os sismógrafos no quarto piso, um junto ao canto sudoeste e outro no canto
nordeste;
3. Ambos os sismógrafos no primeiro piso, um no canto sudoeste e o outro no canto nordeste.
Salienta-se que no terceiro ensaio o tempo de duração foi de apenas vinte minutos, face à
indisponibilidade de tempo dos moradores. Na Figura 25 encontram-se algumas imagens do
enquadramento dos sismógrafos em alguns dos ensaios e na Figura 26 um esquema com as
localizações dos sismógrafos nos ensaios efetuados.

(a)
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(b)

(c)

(d)

Figura 25 - Localização dos sismógrafos em alguns dos ensaios no edifício Elias 91, (a) SO1, (b)
SO2(1), (c) SO2(2) e (d) SO3(1).

SO2(2)
SO3(3)

SO3(1)

SO2(3)

1º piso

SO2(1)

SO1
SO3(2)

2º piso

3º piso

4º piso

Figura 26 - Esquema da localização e disposição dos sismógrafos nos diversos pisos no edifício
Garcia 91.
3.4. Modelação Artemis

Como referido anteriormente, recorreu-se ao programa Artemis Modal Pro para obter as características
dinâmicas da estrutura com base nos registos adquiridos.
As dimensões das paredes exteriores e alturas dos pisos foram obtidas através das plantas e inseridas
no Microsoft Excel, em quatro tipos de tabelas para posterior inserção no programa:
- Tabela de pontos chave, Tabela 3 (a), contendo os pontos referentes a vértices da estrutura
e pontos onde foram inseridos sismógrafos;
- Tabela de linhas, Tabela 3 (b), contendo o ponto inicial e o ponto final de cada linha formada;
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- Tabela de superfícies horizontais, Tabela 3 (b), contendo as linhas que irão delimitar a
superfície a ser criada, correspondente ao piso;
- Tabela de superfícies verticais, semelhante à anterior, mas contendo linhas de dois pisos
diferentes, formando assim as paredes de cada piso. Ao contrário das anteriores, estas foram
criadas para todos os pisos, sendo necessárias cinco diferentes.

Tabela 3 – Exemplo das tabelas em Excel para a criação do piso térreo do edifício Garcia 89 no
programa Artemis Modal Pro.
Pontos

x [m]

y [m]

Z

Linhas

Inicial

Final

Superfícies

1

2

3

1

0,00

0

0

1

1

2

1

1

2

10

2

0,00

7,90

0

2

2

3

2

3

4

9

3

1,94

7,90

0

3

3

4

3

5

6

8

4

1,94

10,15

0

4

4

5

4

6

7

8

5

0,00

10,15

0

5

5

6

5

4

8

9

6

0,00

19,35

0

6

6

7

6

2

9

10

7

7,10

19,35

0

7

7

8

8

7,10

10,15

0

8

8

9

9

7,10

7,90

0

9

9

10

10

7,10

0,00

0

10

10

1

11

6,20

19,35

0

12

6,60

5,22

0

(a)

(b)

(c)

Após criada a geometria do modelo, passou-se à importação dos registos e atribuição dos mesmos ao
ponto do qual foram obtidos, divididos entre setups, correspondentes aos diferentes ensaios.
Neste ponto, através da observação dos vários gráficos de acelerações foi possível identificar vários
instantes com picos muito significativos em comparação com a média (Figura 27), pelo que se tentou
ao máximo eliminar os mais indesejáveis (assinalados com um circulo a vermelho), analisando cada
gráfico de todos os setups e definindo um intervalo que fosse suficientemente representativo e que
excluísse ao mesmo tempo a maior parte dos piores picos, sendo que em alguns dos casos tal não foi
totalmente possível.
Para além das alterações referidas no parágrafo anterior, os registos foram também centrados com o
eixo das abcissas, com o objetivo de remover a assimetria que alguns dos gráficos apresentavam,
como por exemplo o gráfico do canal de cima da Figura 27. Para tal foi determinada a média de todos
os valores das acelerações do canal e de seguida subtraída a cada valor, obtendo-se assim um gráfico
centrado.
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Figura 27 – Exemplo de registo de medições com necessidade de modificação.

Após finalizados os procedimentos anteriores, pôde-se proceder à identificação das frequências e
respetivos modos, através do gráfico gerado (Figura 28). Para cada uma das frequências escolhidas
procedeu-se à visualização gráfica do modo de vibração correspondente, analisando se poderia tratarse de facto um modo real. Para a visualização dessa deformada houve a necessidade de em primeiro
lugar definir um conjunto de equações que representassem as condições de fronteira dos edifícios com
o solo, igualando as 3 componentes da aceleração nos pontos da base a zero. Para além disso
recorreu-se a um sistema de interpolação linear aplicado aos restantes nós, atribuindo-lhes assim
equações automáticas para as direções x e y.
Os passos anteriores foram executados para cada um dos edifícios, podendo no fim ser construída
uma tabela comparativa com as frequências e modos que se consideraram passíveis de serem os
reais para cada edifício, por forma a ser possível estabelecer uma comparação que ajudasse a
esclarecer as dúvidas relativas à veracidade dos modos escolhidos, especialmente para os dois
edifícios da Avenida Elias Garcia, uma vez serem adjacentes.
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Figura 28 – Escolha das frequências e visualização das deformadas correspondentes, para o
edifício Garcia 89.

É conveniente referir que no processo de análise e determinação dos modos de vibração foram
encontradas algumas dificuldades, uma vez que como já referido anteriormente, as condições de
realização dos ensaios não foram as melhores, o que conduziu aos seguintes problemas:
•

A não existência de ensaios com ambos os sismógrafos livres em posições adequadas em
todos os pisos leva a que o programa tenha que fazer interpolações, ao invés de utilizar
resultados reais, agravando-se este problema no caso do último piso, uma vez que só há a
referência do piso de baixo.

•

Alguns canais induziram movimentos excessivos na reprodução gráfica dos modos de
vibração, pelo que em alguns casos foram desligados nomeadamente o canal 4 do edifício
Garcia 91.

•

O facto de em alguns edifícios o número de ensaios não ser o adequado, o que conduziu a
que por vezes não pudessem ser eliminados alguns canais com o problema descrito acima.

•

Os gráficos de estimação das frequências de vibração da estrutura apresentaram poucos picos
que evidenciassem corresponder a modos de vibração na grande maioria dos casos, o que
levou a que tivessem que ser analisados vários picos de dimensão reduzida.

•

O facto de, tendo em conta todas as condicionantes, ser em muitos casos difícil através da
representação gráfica dos modos de vibração perceber a existência de pontos de inflexão ou
distingui-los de movimentações excessivas da estrutura provocadas pelo “ruído”.
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Após concluída a análise às deformadas dos modos de cada edifício da Av. Elias Garcia
individualmente, achou-se conveniente observar o aspeto das deformadas dos edifícios inseridos
juntamente com a sua envolvente, com vista à obtenção de uma deformada do bloco de edifícios em
conjunto, o que na verdade se aproxima mais da realidade, dado à continuidade existente entre
edifícios.
Assim sendo, optou-se por inserir os edifícios em conjunto com a sua envolvente mais próxima. Neste
caso, os edifícios Garcia 89 e Garcia 91, que se encontram lado a lado, bem como o edifício adjacente
a cada um deles, sendo um deles um gaioleiro com a outra fachada livre e o outro um edifício de betão
com continuidade de edificações do lado oposto. Formou-se assim um bloco de quatro edifícios, Figura
29 (a), que se irá denominar de Bloco Elias.Por outro lado, o edifício Trav. Mar, criado depois dos
anteriores, foi modelado já juntamente com o edifício adjacente na fachada esquerda, sendo este
também um “gaioleiro”, com mais um piso, Figura 29 (b).

(a)

(b)

Figura 29- Modelo final dos edifícios (a) Bloco Elias e (b) Trav. Mar.

A diferença entre rigidez e por sua vez de comportamento entre cada um dos edifícios envolventes não
é possível de ser tomada em conta na modelação física através do Artemis, pois o único fator levado
em conta pelo programa são as medições efetuadas. No entanto, essa diferença será evidenciada
indiretamente pelos registos, uma vez que será expectável que os deslocamentos produzidos sejam
menores no lado do edifício de betão do que no lado contrário que é livre, sendo tal obtido como
consequência dos ensaios, e não por uma definição no Artemis que induza a tal.
Uma vez que os sismógrafos de referência para os ensaios de cada um dos dois edifícios da Av. Elias
Garcia não se situam no mesmo ponto, não puderam ser tomados em conjunto os registos de ambos
os edifícios, pela necessidade da existência de um único sismógrafo de referência, sismógrafo esse
que não existiria caso fossem tomados ensaios de ambos os edifícios em simultâneo. Como tal foram
desenvolvidos dois modelos com a mesma geometria, os quatro edifícios em questão, cada um com
os registos dos dois prédios em separado.
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3.5. Modelação 3Muri

A modelação do edifício foi realizada através da versão comercial do programa, a qual permite uma
fácil criação e edição dos diversos elementos.
Uma vez que já tinham sido desenvolvidos os modelos em 3Muri relativos aos dois edifícios da Avenida
Elias Garcia (Simões, 2018), neste capítulo são descritos apenas os passos relativos à modelação do
edifício Trav. Mar 4.
Dado que o edifício não se encontra isolado optou-se por incluir na modelação o edifício adjacente,
também gaioleiro, com mais um piso e igual planta, bem como tipo de janelas. Desta forma pretendeuse obter resultados possivelmente mais ajustados ao comportamento real. Existe continuidade na
sequência de edifícios no seguimento deste último, porém apenas o seguinte é paralelo, tendo os
restantes igualmente plantas diferentes, não sendo como tal considerados para a modelação, ficando
assim o edifício adjacente com a fachada oposta livre.

Fachadas
As fachadas foram modeladas através de alvenaria de pedra irregular, com um módulo de elasticidade
de 0,5 GPa e um peso próprio de 21kN/m 3. Foi atribuída uma espessura de 0,60 m à fachada frontal e
de 0,65 m à fachada tardoz no piso térreo (Figura 30), sendo esta espessura reduzida 0,05 m a ambas
em cada piso, chegando assim às espessuras nos últimos pisos de 0,40 e 0,45 m para o edifício em
estudo e 0,35 e 0,40 m para o edifício do lado, respetivamente para as fachadas frontal e de tardoz.
A exceção ao uso deste material nas fachadas prende-se com a zona parede abaixo das janelas,
sendo esta modelada com tijolo maciço com a mesma espessura da parede na respetiva zona com as
mesmas características que o tijolo maciço utilizado nas outras paredes, referido de seguida. É também
de referir que foram modeladas as pequenas varandas em pedra na fachada principal, existentes nos
pisos superiores, com profundidades variáveis de 0,45 e 0,65 m entre pisos..
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Figura 30 – Fachada principal do modelo e características e valores utilizados no piso térreo.

Empenas
Relativamente às paredes de empena, foi
utilizado para a modelação um tijolo maciço,
com um modelo de elasticidade de 0,56 GPa
e um peso próprio de 24 kN/m 3. A espessura
da parede de empena livre do edifício Trav.
Mar 4 é variável ao longo do edifício, sendo
assim atribuído um valor intermédio entre
pontos inicial e final de segmentos de 0,43 m,
que se mantem constante em altura.
Na Figura 31 encontra-se representada uma
das paredes de empena do modelo.

Figura 31 - Parede de empena e saguão do modelo.
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Paredes interiores
A

parede

divisória

entre

edifícios

foi

modelada com o dobro da espessura da
parede interna do edifício Trav. Mar 4,
divergindo esta em alguns troços. Tendo os
edifícios igual planta, a parede de empena
livre do lado contrário foi modelada com
metade das espessuras da parede divisória,
alternando entre dois troços de 37 cm com
um intermédio de 30 cm e um troço final de
21 cm na zona da marquise.
Os

saguões,

bem

como

as

paredes

Figura 32 - Identificação das paredes em tijolo maciço e furado.

interiores paralelas às fachadas foram
igualmente modelados com o mesmo tipo de tijolo.
As paredes interiores foram modeladas com uma espessura de 0,12 m, enquanto que as paredes
paralelas à fachada e a perpendicular do saguão com espessuras de 0,36 e 0,27 m respetivamente.
Na Figura 32 apresenta-se um esquema com a identificação das paredes interiores.
As paredes interiores perpendiculares à fachada foram, por sua vez, modeladas com tijolo furado, com
um módulo de elasticidade de 0.56 GPa e um peso próprio de 22 kN/m 3. A todas as paredes deste
tipo foi atribuída uma espessura de 0,07 m.
É de notar que no caso de algumas paredes, mais concretamente as paredes interiores, é possível
que haja alguma diferença entre o valor real das espessuras e o atribuído, porém optou-se por
uniformizar os valores por uma questão de simplicidade, uma vez que se admitiu não alterar
significativamente os resultados.
As propriedades dos três materiais de alvenaria utilizados foram, numa primeira fase, escolhidas de
acordo com as propriedades que tinham sido utilizadas na modelação dos edifícios da Av. Elias
Garcia, de acordo com (Simões, 2018) e encontram-se presentes na Tabela 4, sendo G o módulo de
distorção.

Tabela 4 – Propriedades mecânicas dos materiais de alvenaria utilizados.
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Material

E(GPa)

G(GPa)

ϒ (kN/m3)

ft (MPa)

Pedra irregular

0,49

0,16

21,00

0,95

Tijolo maciço

0,56

0,19

24,00

1,07

Tijolo furado

0,56

0,19

22,00

0,88

A viga metálica existente na extremidade da
marquise (Figura 33), paralela às fachadas,
foi modelada com uma secção de 20,4 cm 2
e um momento plástico de 86,4 cm 3, sendo
constituída por um aço de classe S235 com
um peso próprio de 79 kN/m 3.
Este mesmo aço, Tabela 5, foi também
utilizado para modelar o prumo existente a
meio vão da viga, tendo este uma área de Figura 33 - Fachada posterior do modelo, com o pormenor dos prumos
65 cm2 e um momento plástico bidirecional a meio vão das marquises.
de 8 cm3.
Tabela 5 - Propriedades mecânicas do aço utilizado na modelação.
Material

E(GPa)

G(GPa)

ϒ (kN/m3)

fyk(MPa)

Aço Estrutural S235

210,00

80,77

79,00

215,00

Sendo fyk a tensão caracteristica de cedência.
Cobertura
Em relação aos sótãos, ao invés da sua modelação direta, optouse pela substituição dos mesmos pela aplicação das cargas
equivalentes (e massas) nas paredes do último piso, Figura 34.
Assim sendo, a carga relativa aos componentes da cobertura foi
aplicada diretamente nas paredes de fachada, separada de igual
modo a partir do ponto médio do edifício, que por simplicidade se
admitiu ser numa das secções do saguão, dado que se localizava
bastante próximo desta.

Por sua vez, a carga resultante das paredes de empena dos
Figura
34
–
Esquema
encaminhamento das cargas
cobertura para as paredes.

do
da sótãos foi aplicada diretamente nas paredes de empena dos

últimos pisos, determinando-se para tal o valor médio da carga
entre a secção inicial e final do troço em análise, Figura 35 (a).
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(a)

(b)

Figura 35 – (a) Esquema do valor cas cargas em cada elemento de parede e (b) características e propriedades do
pavimento utilizado.

Pavimentos

Os pavimentos foram modelados através de tábuas de
madeira sobrepostas numa só direção com

uma

espessura de 0,022 m, suportadas por vigas afastadas 40
cm entre si. Estes foram dispostos segundo a direção
perpendicular à fachada, à exceção da zona do corredor,
onde foram dispostos de forma paralela à anterior.
Admitiu-se, por facilidade de modelação, que quer as
vigas quer as tábuas se encontram bem ligadas às
paredes, embora tal situação não corresponda à
realidade. A caixa de escadas foi modelada como um
pavimento com uma carga equivalente à mesma.
As propriedades do piso estão presentes na Figura 35 (b),
enquanto que na Figura 36 encontram-se indicada a
compartição e disposição do pavimento.

Figura 36 – Esquema da disposição do
pavimento.

Cargas
As cargas nos pavimentos e cobertura foram definidas de acordo com os valores apresentados em
Ferreira and Farinha, 1974, estando indicados da Tabela 6 à Tabela 9.
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Tabela 6 - Peso próprio do pavimento e sobrecargas na estrutura.
Zona

Cargas Gravíticas

Sobrecarga

(kN/m2)

(kN/m2)

Pavimento

1,10

2,00

Caixa de Escadas

1,10

3,00

Marquise

2,10

5,00

Varandas

3,90

5,00

Cobertura

1,30

0,40

Tabela 7 - Peso próprio dos componentes do
pavimento.

Componente

ϒg (kN/m2)

Solho sobre vigas de

0,50

madeira
Esteira de madeira

0,20

Estuque sobre fasquiado

0,40

Total do Piso

1,10

Tabela 8 - Sobrecarga no pavimento e
na caixa de escadas (EN 1991-1-1 –
Tabela 6.2 e 6.9).
Sobrecarga

ϒs (kN/m2)

Piso

2,00

Caixa de Escadas

3,00

Cobertura

3,86

Tabela 9 - Peso Próprio dos componentes da
cobertura.
Componente

ϒ (kN/m2)

Ripas

0,10

Varas

0,15

Madres e

0,20

contraventamentos
Asnas de 10 a 18 m de vão

0,40

Telha de Marselha

0,45

Total

1,30
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As janelas da casa de banho foram definidas com o
mesmo formato das portas com altura coincidente
com a altura da parte superior da janela.
Pequenas saliências de paredes, nomeadamente na
zona da cozinha não foram tidas em conta no
modelo devida à sua reduzida contribuição para a
análise.
De modo a ter em conta as alterações existentes
face à estrutura inicial presente nas plantas, Figura
38,

nomeadamente

a

remoção

de

paredes

interiores, foram introduzidas vigas nesses locais,

Figura 37 – Modelo com as vigas no lugar das paredes

Figura 37, de aço S275 com uma área de 23,9 cm2 removidas.
e momento plástico de 166 cm 3.

Estas alterações, verificadas durante as várias
visitas ao edifício realizadas durante este estudo,
situam-se maioritariamente entre o saguão e a
fachada posterior, nos vários pisos à exceção do
segundo.
Uma vez que o edifício adjacente não foi visitado,
não foi possível obter informações acerca de
possíveis paredes removidas, e como tal no
mesmo não foram realizadas alterações ao
modelo base.

Figura 38 - Representação das paredes que foram
removidas.
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Ligação entre paredes
Uma vez que as paredes não foram certamente construídas simultaneamente e dado à diferença de
materiais e características destas, as suas ligações apresentam alguma fragilidade, principalmente
no caso de ligação entre parede exterior e interior.
Uma vez que o programa não permite modelar diretamente ligações inadequadas, esta foi simulada
através da introdução de elementos de ligação entre as paredes, nos quais os valores da área e
inércia foram admitidos com valores muito baixos, determinados através de um processo iterativo, de
acordo com (Simões, 2018).

Tabela 10- Características dos elementos de ligação entre
paredes. A e I representam a área e a inércia dos elementos
inseridos no modelo, em m2 e m4, respetivamente.

Figura 39 - Locais onde foram criados elementos de ligação e respetivos tipos.

Há também que realçar que, inicialmente, na geometria do último piso de cada um dos edifícios
foram realizados previamente os pequenos recuos de aproximadamente meio metro das duas
paredes de cada ponta, com a fachada a recuar e a ser inserida uma viga no piso abaixo. No
entanto, constatou-se que introduzia problemas numéricos que influenciavam o desenvolvimento das
análises, pelo que os recuos acabaram por não ser considerados, tendo a fachada sido realizada de
forma igual aos pisos abaixo.
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4. Caracterização dinâmica dos casos de estudo

Neste capítulo procede-se à caraterização dinâmica dos casos de estudo, a partir dos resultados
experimentais e numéricos. Uma vez finalizados os modelos, no Artemis e 3muri, procede-se à
determinação das frequências relevantes e dos modos de vibração correspondentes.
Seguidamente efetua-se uma comparação entre os resultados obtidos, e admitido os resultados
experimentais como os resultados de referência (mais perto dos reais), e avaliam-se os erros atingidos
na caraterização dinâmica numérica.
4.1. Valores de frequências propostos em trabalhos anteriores

De maneira a possuir uma ideia dos valores típicos relativos às primeiras frequências de vibração em
edifícios “gaioleiros”, recorreu-se aos valores obtidos por Catulo (2015), presentes na Tabela 11, onde
para cada tipo de edifício são indicadas as frequências referentes ao primeiro modo de vibração para
cada direção e a uma estimativa relativa à média dessas frequências tendo em conta o tipo de
construção e o número de pisos - Tabela 12. Os modos em x correspondem a modos de vibração com
uma direção paralela às fachadas enquanto que os modos em y correspondem aos modos na direção
perpendicular (paralelos às empenas).
Tabela 11 - Registos de frequências obtidos em edifícios de alvenaria lisboetas, adaptado de (Catulo,
2015).
1º modo x

1º modo y

Gaioleiro

Esquerda

Direita

H (m)

Pisos

Freq. (Hz)

Freq. (Hz)

Tipo I

betão

vazio

16,0

3

8,1

2,71

armado
Tipo II

Vazio

betão armado

16,9

3

2,93

4,7

Tipo III

betão

vazio

16,3

5

2,34

3,56

armado
Tipo III

Vazio

vazio

19,0

4

3,3

3,8

Tipo IV

Vazio

alvenaria

22,0

4

2,8

2,3

Tabela 12 - Alguns exemplos de frequências médias em edifícios típicos (Oliveira, 2004).
Tipos

Nº de andares

Frequências Médias (Hz)

Pombalinos e meados séc. XIX

5-7

2.3-3

“gaioleiros” 1920-1940

4-7

3.73.8

Mistos alvenaria-betão armado

3-6

5-5.5

1940-1950
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4.2. Resultados experimentais - Artemis

Em ambos os casos de estudo, os gráficos gerados apresentam uma grande falta de picos assinaláveis
para os quais se possa assumir facilmente a existência de um modo de vibração para uma dada
frequência, como ilustrado na Figura 40.
Como tal, para os diversos gráficos obtidos procedeu-se à sinalização dos picos a branco existentes
no fundo do gráfico e posterior análise da forma deformada correspondente e tendo em conta esta,
assinalando ou não como sendo um possível modo de vibração.
Esta obtenção de frequências verificou-se algo complicada, desde logo pela referida falta de picos que
se evidenciassem claramente como modos de vibração globais e por outro face à pouca uniformidade
de muitas das deformadas mostradas pelo programa.

4.2.1.

Av. Elias Garcia

Dada a proximidade e semelhança entre os edifícios Elias 89 e 91 e a dificuldade em analisar as
frequências de um edifício individualmente, optou-se por considerar que ambos apresentariam
frequências muito aproximadas entre si, tratadas como uma só, correspondente a ambos.
Para a determinação dos valores das frequências nestes edifícios obtiveram-se, inicialmente, as
frequências mais passíveis de serem as correspondentes a modos globais para cada um dos quatro
modelos (Garcia 89, Garcia 91 e as duas versões do Bloco Elias, variando o edifício dos registos),
dando a cada uma um grau de certeza, entre médio (M), alto (H) e muito alto (VH), como exemplificado
na Tabela 13.
De seguida foram identificadas frequências
próximas em comum, de preferência com o maior
número possível de modelos, tendo como mais
fiáveis os dois referentes aos blocos de edifícios.
Os valores obtidos estão indicados na Tabela 14,
onde a ordem está de acordo com o tipo de
modo.
O facto de existirem modos com direção idêntica
para valores de frequência próximos deve-se à
expectável não existência de um deles como
modo global.
Figura 40 - Gráfico com as frequências geradas para Bloco
Elias, usando os registos do edifício Elias 89.
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Tabela 13 - Exemplo da seleção das
frequências para o modelo do edifício Elias 89

f (Hz)
0.93/0.98
1.17
1.27/1.42
1.51
1.81
1.9/2.05
2.2
2.3
2.49
2.54

Artemis Bloco 89
Modo
Grau de certeza
y
M
y
H
x
M
x
H
x
H
y
H
x
M
x
VH
y/x
M
x
VH

Tabela 14 - Frequências de vibração
experimentais para os edifícios da
Avenida Elias Garcia
f (Hz)

Modo

Ordem

1.17
1.27-1.42

y
x

1º
1º

2.05
2.54-2.78

y
x

2º
2º

3.03-3.27

z

1º

3.71-3.96

x

2º

4.15-4.25

y

3º

5.37-5.59

x

3º

5.62-5.81

z

2º

5.96-6.06

y

4º

Na Figura 41 encontram-se os picos relativos aos modos tidos como os corretos juntamente com o
modo e valor da frequência, já após a comparação com as frequências obtidas pelo 3muri,
apresentadas na secção seguinte.

Figura 41 - Modos de vibração no gráfico gerado no Artemis relativos ao edifício Bloco Elias, com os
ensaios no edifício Elias 91.
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4.2.2.

Travessa Santa Marta

Para o caso do edifício Trav. Mar, tendo em conta a igual dificuldade em conseguir identificar de forma
clara a existência de um modo global face à inexistência de picos, Figura 42, e a inconsistência das
deformadas foi também criada numa primeira fase uma lista dos modos mais prováveis, presente na
Tabela 15, sendo os modos a negrito os mais consistentes visualmente. No topo da tabela são ainda
indicados os tipos de edifício que fazem fronteira com o edifício em estudo.

Figura 42 - Gráfico com as frequências geradas para o edifício Trav. Mar.

Tabela 15 -Frequências de vibração experimentais para o edifício Trav. Mar
Esquerda
Empena livre
Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16

Travessa Santa Marta 4
Tipo I
Freq. (Hz)
0.88
1.22
1.61/1.66
1.95
2.15
2.83
3.03
3.13
3.27/3.32/3.37
3.52
4.10/4.15
4.25
4.74
4.88/4.93

Direção
x
y
y
y
x
x
x
x
x
x
x
x
y
y

Direita
Gaioleiro tipo I
Ordem
1º modo
1º modo
1º modo
1º modo
2º modo
2º modo
2º modo
3º modo
3º modo
3º modo
4º modo
4º modo
2º modo
2º modo

Na Figura 43 encontram-se os picos relativos aos modos tidos como os corretos juntamente com o
modo e valor da frequência, já após a comparação com as frequências obtidas pelo 3muri,
apresentadas de seguida, na secção 4.3.

47

Figura 43 - Modos de vibração no gráfico gerado pelo Artemis.

4.3. Resultados numéricos - 3Muri

Esta secção está divida em duas partes: uma primeira relativa aos dois edifícios da Av. Elias Garcia e
uma segunda relativa ao edifício Trav. Mar 4.
Importa referir que a caraterização modal com o 3muri foi bastante mais fácil comparativamente com
o Artemis, dado que no primeiro é fornecida pelo programa uma lista com as frequências e respetiva
representação gráfica da deformada em que, através desta, é relativamente fácil determinar se um
modo corresponde a um modo global.
Existem alguns casos em que um modo de translação semelhante se encontra presente para dois
valores de frequência diferentes mas próximos, manifestando-se, no caso de translações segundo x,
mais na parte superior do edifício para um valor de frequência e na parte inferior para outro valor, ou
para modos de translação em y, mais na parte direita para uma frequência e na esquerda para outra.
Nestes casos incluíram-se ambos os valores nas tabelas, separados por uma barra inclinada.
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4.3.1.

Av. Elias Garcia

Como referido anteriormente, os modelos em 3muri relativos aos edifícios Garcia 89 e 91 tinham já
sido desenvolvidos, em modelos com três edifícios, contendo os dois referidos (Garcia 89 e 91)
juntamente com o edifício Elias Garcia nº 93, do mesmo tipo dos anteriores, mas não analisado
experimentalmente. Deste modo pode proceder-se diretamente à sua análise modal.
De alguns destes modelos já anteriormente desenvolvidos, nos quais de uns para outros foram
variadas características como partilha ou não das paredes de empena, tipos de tijolo em certos pisos,
entre outros aspetos, foi apenas considerado no âmbito desta dissertação o modelo com paredes de
empena e paredes internas principais de tijolo maciço e paredes secundárias em tijolo furado. O
modelo considerado contemplava ainda as alterações estruturais ocorridas, tendo em conta que foram
retiradas algumas paredes e criadas aberturas, nomeadamente no piso térreo.
As propriedades dos materiais são as mesmas que foram utilizadas na modelação do edifício Trav.
Mar, presentes na Tabela 4 e as escolhas utilizadas na modelação foram igualmente semelhantes,
com algumas diferenças, como a substituição do tijolo maciço por tijolo
furado nos últimos 2 pisos, Figura 44 (b) e uma remoção de paredes
existente apenas no piso térreo do edifício Elias 93, mas bastante
assinalável, Figura 44 (a) .

(a)

(b)

Figura 44 – Imagens do modelo do Bloco Elias, (a) piso térreo e (b) em 3D.
Na Tabela 16 encontram-se as frequências obtidas para os primeiros modos de vibração, juntamente
com a ordem segunda a respetiva direção e a percentagem de participação de massa, M, bem como
os resultados obtidos anteriormente pelo Artemis.
O número do modo e a percentagem de massa têm em conta os 60 primeiros modos obtidos,
correspondendo muitos deles a modos locais ou criados pela inserção dos elementos de diminuição
das ligações entre paredes.
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Tabela 16 – Frequências obtidas através do 3Muri para o Bloco Elias, com os valores prováveis do
Artemis.
3Muri
Modo
1º
7º
8º
16º
36º
39º

Artemis

f (Hz)

0.73

1.94

2.08

3.11

5.43

5.58

Modo

x

Y

y

x

X

y

Ordem

1º

1º(Dir.)

2º(Esq.)

2º

3º

3º

M(%)

53.00

56.34

26.08

6.50

0.86

4.50

f (Hz)

-

1.9

2.05

5.37/5.59

5.96

Modo

-

Y

y

2.54/2.78/
3.71/3.96
x

X

y

Ordem

1º

1º

2º

2º

3º

3º

4.3.2.

Travessa Santa Marta nº4

Tendo finalizada a conceção do modelo do edifício Trav. Mar, descrita na seção 3.5., pôde procederse à sua análise modal. Foram testados dois modelos diferentes, variando entre ambos as
propriedades dos materiais, tendo em conta a não existência de informação sobre os valores a
considerar.
No modelo designado por A foram utilizados os valores já mencionados na Tabela 4, enquanto que no
modelo B foram utilizados os valores intermédios dados com referência para estes materiais, de acordo
com a Tabela 1, encontrando-se presentes na Tabela 17.
Esta variação permite avaliar a influência que as diferentes características dos materiais têm nas
frequências da estrutura, bem como perceber de qual dos dois modelos se aproximam mais os dados
obtidos experimentalmente.
Tabela 17 – Propriedades dos materiais utilizados no modelo B.
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Material

pp (kN/m3)

E (GPa)

G (GPa)

fc (MPa)

ft (MPa)

Tijolo Maciço

18.00

0,86

0,29

1,08

0,114

Tijolo Furado

15.00

0,8

0,29

1,03

0,114

Pedra Irregular

19.00

0,75

0,25

0,96

0,033

Tabela 18 - Frequências obtidas através do 3Muri para o edifício Trav. Mar, com os valores prováveis
do Artemis.

Modelo
A

3Muri

Modelo
B

Artemis

Modo
f (Hz)

1º
0.7

2º/3º
0.83/1.00

10º
1.72

11º
1.86

12º/18º
1.89

18º
2.04

31º
4.44

Modo

X

Torção x

Y

Torção y

x (cima)

x (baixo)

y

Ordem

1º

1º

1º

1º

2º

3º

2º

M(%)

73.50

3.11/4.79

76.31

5.88

2.70

5.35

7

Modo

1º

2º/3º

19º

20º

21º

23º

35º

f (Hz)

0.92

1.21

2.24

2.41

2.52

2.72

5.67

Modo

X

Torção x

Y

Torção y

X

x

Y

Ordem

1º

1º

1º

1º

2º

3º

2º

M(%)

70.77

3.15/4.78

62.63

4.37

2.22

5.99

6.47

f (Hz)

0.88

-

1.66

-

Modo

X

y

X

Y

Ordem

1º

1º

2º

2º

2.15

4.88

Na Tabela 18 encontram-se as frequências obtidas para os primeiros modos de vibração para ambos
os modelos, bem como os resultados obtidos experimentalmente.
O número do modo e a percentagem de massa (M) têm em conta os 50 primeiros modos obtidos,
correspondendo muitos deles a modos locais ou criados pela inserção dos elementos de diminuição
das ligações entre paredes.

4.4. Comparação e análise dos Resultados
Neste capítulo é realizada a comparação entre as frequências obtidas por ambos os programas,
ilustrando os principais modos com as imagens das deformadas obtidas e apresentada uma proposta
de frequência única para cada um dos modos.

51

4.4.1.

Av. Elias Garcia

Nas figuras e tabelas abaixo estão representados os principais modos, bem como respetivas
frequências, percentagens de participação de massa de acordo com o 3Muri e deformadas. Refira-se
que os termos usados nas tabelas seguintes, Artemis 89 e Artemis 91, referem-se aos resultados
experimentais dos testes de vibração ambiental, determinados com o auxílio do software Artemis dos
edifícios sitos na Avenida Elias Garcia nº 89 e 91, respetivamente. Na segunda da esquerda destas
tabelas são apresentados os resultados obtidos com o programa 3Muri: uma planta e duas imagens
de duas das paredes onde se visualiza melhor a deformada do modo de vibração. Na terceira e quarta
coluna encontram-se os resultados obtidos com o programa Artemis, representando o edifício isolado
ou inserido no quarteirão, respectivamente. Nestas colunas, na primeira e terceira linha,
respetivamente, uma deformada da planta e uma do alçado, respetivas aos ensaios realizados no
edifício Elias 91. Na segunda e quarta linha, por sua vez, encontram-se respetivamente as deformadas
da planta e uma do alçado, respetivas aos ensaios realizados no edifício Elias 89. O mapa de paredes
encontra-se na Figura 45.

P24

P26

P25

P22

P23

P1
P20

P16

P12

P3

P4
P19

P15

P11

P6
P14

P21

P13

P7

P8

P9
P17
P27

P2
P18

P1

P1

P10

Figura 45 - Nomenclatura das paredes atribuída pelo programa.
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Tabela 19 – Comparação entre as frequências do 1º modo em x.
1º Modo x (Mx = 53%)
Modelo

3Muri

Artemis 91

Artemis 89

Bloco 91

Bloco 89

Proposta

f (Hz)

0,73

0,73 / 0.88

0,73

0,73

0,73

0,73

Tabela 20 – Visualização do 1º modo de vibração em x
Vista

3Muri

Edifício

Bloco de edifícios

Planta
Artemis -91

Planta
Artemis -89

3Muri-P4
Artemis -91

3Muri -P9
Artemis -89
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Tabela 21 - Comparação entre as frequências do 1º modo em x.
1º Modo y (Global/ Local 1) (My = 56,34%)
Modelo

3Muri

Artemis 91

Artemis 89

Bloco 91

Bloco 89

Proposta

f (Hz)

1,94

-

2,05

2,34

2,15

2,15

Tabela 22 - Visualização do 1º modo de vibração em y.
Vista

Planta
Artemis -91

Planta
Artemis -89

3Muri -P26
Artemis – 91

3Muri -P24
Artemis – 89
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3Muri

Edifício

Bloco de edifícios

Tabela 23 - Comparação entre as frequências do 2º modo em y.

2º Modo y (Global/ Local 2) (My = 26,68%)
Modelo

3Muri

Artemis 91

Artemis 89

Bloco 91

Bloco 89

Proposta

2,08

2,15

-

2,34

2,15

2,34

2,08

Tabela 24 - Visualização do 2º modo de vibração em y.
Vista

3Muri

Edifício

Bloco de edifícios

Planta
Artemis -91

Planta
Artemis - 89

3Muri -P22
Artemis – 91

3Muri -P24
Artemis –
89
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Tabela 25 - Comparação entre as frequências do 2º modo em x.
2º Modo x (Mx = 6,50%)
Modelo

3Muri

Artemis 91

Artemis 89

Bloco 91

Bloco 89

Proposta

f (Hz)

3,11

3,13

3,22

3,03/3,13

3,13

3,13

Tabela 26 - Visualização do 2º modo de vibração em x.
Vista

Planta
Artemis -91

Planta
Artemis -89

3Muri -P9
Artemis 91

3Muri -P4
Artemis 89
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3Muri

Edifício

Bloco de edifícios

Tabela 27 - Comparação entre as frequências do 3º modo em y.
3º Modo y (My = 4,5%)
Modelo

3Muri

Artemis 91

Artemis 89

Bloco 91

Bloco 89

Proposta

f (Hz)

5,58

6,01 / 5,96

5,96

5,96

6,01

5,96 - 6,01

Tabela 28 - Visualização do 3º modo de vibração em y.
Vista

3Muri

Edifício

Bloco de edifícios

Planta
Artemis -91

Planta
Artemis -89

3Muri -P22
Artemis - 91

3Muri -P24
Artemis - 89
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O primeiro modo de vibração do conjunto de edifícios é um modo correspondente à translação segundo
a direção x, apresentando uma frequência de 0,73 Hz e uma mobilização da massa de 53% da massa
total dos edifícios.
O facto de este primeiro modo, que corresponde ao modo fundamental da estrutura ocorrer nesta
direção, prende-se com o facto de a estrutura apresentar menor rigidez segundo a mesma, em
comparação com a direção y, que apresenta paredes de maior comprimento.
Entre a frequência fundamental e a frequência correspondente ao primeiro modo segundo a direção y
encontram-se alguns modos locais de translação na direção x, alguns dos quais apresentando uma
percentagem de mobilização de massa significativa e onde apenas é mobilizada parte da estrutura,
como por exemplo o último piso.
O primeiro modo de vibração de translação na direção y dá-se de forma dividida entre os edifícios,
sendo assim composto por dois modos locais, em que é movimentada apenas aproximadamente
metade da estrutura em cada um deles. Este resultado está de acordo com o obtido
experimentalmente, uma vez que nos modelos de edifícios isolados também se constatou esta
diferença. A primeira frequência é de 2,15 Hz, à qual corresponde uma participação de massa
associada à translação de 56%. A segunda frequência ronda os 2,34 Hz com uma participação de
massa de 27%.
Nota ainda para o facto de o terceiro modo global de translação em x surgir antes do segundo modo
de translação em y, justificado pela mesma razão que levou ao aparecimento da translação segundo
x como modo fundamental.
O primeiro modo de torção pura surge apenas associado a uma frequência de 5,62 Hz. A existência
deste tipo de modo não é tão frequente neste tipo de edifícios uma vez que as paredes que mais
contribuem para a rigidez da estrutura são as fachadas e paredes de empena, que se encontram o
mais afastadas possível do centro dos edifícios. Por outro lado, nos edifícios em banda a torção é em
geral reduzida.
Há a salientar que entre os modos atrás referidos, foram indicados pelo 3muri uma grande quantidade
de modos locais, como por exemplo a vibração da cobertura.
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4.4.2.

Travessa Santa Marta

Na Figura 46 encontra-se representado o mapa de paredes da estrutura no 3Muri e das Tabela 29 à
Tabela 40 estão representados os principais modos de vibração, bem como respetivas frequências e
percentagens de participação de massa e deformadas.
A apresentação das imagens é semelhante à já apresentada no caso de estudo anterior, com a
diferença de só existir um modelo único no Artemis.
P17
P9
P8
P13
P7
P5

P6
P11
P4

P15
P12

P16
P18

P3

P2
P10
P1

P14
P20
P19

Figura 46 - Nomenclatura das paredes atribuída pelo programa.
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Tabela 29 - Comparação entre as frequências do 1º modo em x.
1º Modo x
Modelo

3Muri Modelo 1

3Muri Modelo 2

Artemis

Proposta

f (Hz)

0.70

0.92

0.88

0.88

Mx (%)

73.5

70.77

Tabela 30 - Visualização do 1º modo de vibração em x
Vista

Planta

P1

P7

60

3Muri

Artemis – Trav Mar

Tabela 31 - Comparação entre as frequências do 1º modo de torção em x.
1º Modo Torção x
Modelo

3Muri Modelo 1

3Muri Modelo 2

Artemis

Proposta

f (Hz)

0.83

1.21

-

1.00

Mx (%)

3.11

3.15

-

Tabela 32 - Visualização do 1º modo de torção em x.
Vista

3Muri

Artemis -Trav Mar

Planta

P7

P4
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Tabela 33 - Comparação entre as frequências do 1º modo em y.
1º Modo y
Modelo

3Muri Modelo 1

3Muri Modelo 2

Artemis

Proposta

f (Hz)

1.72

2.24

1.66

1.66

Mx (%)

76.31

62.63

-

Tabela 34 – Visualização do 1º modo de vibração em y.
Vista

Planta

P13

P12

62

3Muri

Artemis – Trav Mar

Tabela 35 - Comparação entre as frequências do 2º modo de torção.
2º Modo Torção (Global)
Modelo

3Muri Modelo 1

3Muri Modelo 2

Artemis

Proposta

f (Hz)

1.86

2.41

-

2.00

Mx (%)

5.88

4.37

-

Tabela 36 – Visualização do 2º modo de torção.
Vista

3Muri

Artemis – Trav Mar

Planta

P13

P12
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Tabela 37 - Comparação entre as frequências do 2º modo em x.
2º Modo x (baixo)
Modelo

3Muri Modelo 1

3Muri Modelo 2

Artemis

Proposta

f (Hz)

1.89

2.52

2.15

2.15

Mx (%)

2.7

2.22

-

Tabela 38 – Visualização do 2º modo de vibração em x.
Vista

Planta

P2

P5
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3Muri

Artemis – Trav Mar

Tabela 39 - Comparação entre as frequências do 2º modo em y.
2º Modo y
Modelo

3Muri Modelo 1

3Muri Modelo 2

Artemis

Proposta

f (Hz)

4.44

5.67

4.88

4.88

Mx (%)

7.00

6.47

-

Tabela 40 – Visualização do 2º modo de vibração em y.
Vista

3Muri

Artemis – Trav Mar

Planta

P15

P12
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O primeiro modo de vibração é um modo em x, ocorrendo para uma frequência de cerca de 0,88 Hz,
com uma percentagem de participação de massa de cerca de 71-73%. Este modo corresponde ao
modo de vibração fundamental da estrutura e, tal como para os edifícios da Av. Elias Garcia, ocorre
para a direção x devido à configuração e orientação das paredes em planta dos edifícios.
Para frequências ligeiramente acima e com participações de massa a rondar os 3-5% surgem alguns
modos de vibração segundo x, mas com uma acentuada componente de torção associada,
possivelmente devido à falta de simetria do edifício nesta direção, no que diz respeito às paredes
interiores.
O primeiro modo de vibração segundo a direção y ocorre para uma frequência de cerca de 1,66 Hz,
com uma participação de massa de 63/76% para os dois modelos considerados, apresentando uma
maior mobilização da parte direita do edifício comparativamente com a esquerda (resultado do efeito
de torção).
De seguida, tal como para a direção x surge um modo de torção associado ao modo anterior, mas este
com uma notória contribuição também em x, podendo para todos os efeitos ser considerado como um
modo de torção global. Ocorre para uma frequência perto dos 1,9 Hz.
O segundo modo em x dá-se para uma frequência de 2,15 Hz, com uma participação de massa de
cerca de 2,5% sendo que este modo corresponde apenas à movimentação da metade de baixo da
estrutura. A metade de cima da estrutura movimenta-se para uma frequência ligeiramente superior
(2,72 Hz). Este fenómeno acontece para todos os modos em x excluindo o primeiro, sendo que a
diferença entre as frequências de cada metade vai aumentando com a ordem do modo.
O segundo modo em y ocorre para uma frequência de 4,88 Hz, verificando-se igualmente o maior
deslocamento da parte direita do edifício.
Nota ainda para o facto de o terceiro modo global de translação em x surgir antes do segundo modo
de translação em y, justificado pela mesma razão que levou ao aparecimento da translação segundo
x como modo fundamental.
Há a salientar que entre os modos atrás referidos, foram indicados pelo 3muri uma grande quantidade
de modos locais, maioritariamente introduzidos pela criação dos elementos de redução da rigidez de
ligação entre paredes (que simulam o tipo de ligações entre paredes), ou devidos a vibrações de
apenas partes da estrutura.
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5. Resistência ao sismo e análise não-linear

Apesar de a presente dissertação ter como objetivo principal a caracterização dinâmica de um conjunto
de edifícios gaioleiros em Lisboa, neste capítulo vai-se proceder à avaliação do desempenho sísmico
de um dos casos de estudo, o edifício “gaioleiro” da Travessa de Santa Marta.
De acordo com a Parte 3 do Eurocódigo 8, EC8-3 (CEN, 2017) , a avaliação sísmica de estruturas
existentes deve ser feita para três estados limites: limitação de danos (DL – Damage Limitation), dano
severo (SD - Significant Damage) e colapso iminente (NC – Near colapse). O estado limite que os
edifícios devem verificar depende da sua classe de importância. Uma vez que o edifício em estudo é
um edifício residencial, logo pertencente à classe de importância II, a verificação de segurança deve
ser observada para o estado limite de danos severos (SD – Significant Damage).
Neste capítulo a avaliação sísmica do edifício é feita com recurso ao programa 3Muri. No modelo
calibrado e corrigido final a partir dos valores das características dinâmicas determinadas
experimentalmente, efetuam-se análises estáticas não-lineares (pushover), de acordo com o
preconizado no EC8-3.

5.1. Avaliação do desempenho sísmico do edifício da Travessa de Santa Marta

Para as análises estáticas não lineares, a ação sísmica é definida através de espectros de resposta.
Segundo o anexo nacional da Parte 1 do Eurocódigo 8, EC8-1, (CEN, 2009) são definidos dois tipos
de sismos para Portugal Continental: a ação sísmica Tipo 1 corresponde a um cenário de geração de
sismos designado de “afastado” e que em geral é referente a sismos com epicentro na região Atlântica
(no Banco de Gorringe); e a ação sísmica Tipo 2 corresponde a um cenário de geração de sismos
designado de “próximo” e que em geral é referente a sismos com epicentro no território continental. A
ação sísmica tipo 1 é caracterizada por grandes magnitudes, maior duração e baixas frequências
enquanto que a ação sísmica tipo 2 é caracterizada por magnitudes moderadas, curta duração e altas
frequências.
Para a ação sísmica tipo 1, a cidade de Lisboa corresponde à zona sísmica 1.3 com uma aceleração
máxima de referência igual a 1,5 𝑚2 /𝑠 enquanto que para a ação sísmica tipo 2, Lisboa corresponde
à zona sísmica 2.3 com uma aceleração máxima de referência igual a 1,7 𝑚2 /𝑠. Os valores da
aceleração máxima de referência foram reduzidos por 0,75 e 0,84 para uma ação sísmica tipo 1 e 2
respetivamente, de acordo com a norma portuguesa do EC8-3 (CEN, 2017) para o estado limite de
danos severos.
A definição do espectro de resposta elástica, é feita em função da aceleração de solo (ag), do tipo de
terreno (S), e de um conjunto de valores de período de referência (TB , TC e TD ) que permitem adaptar
o modelo geral do espectro de modo a representar o efeito de diferentes tipos de solo ou de diferentes
tipos de ação sísmica.
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O valor da aceleração espectral pode ser calculado através de uma das seguintes fórmulas, de acordo
com o período de vibração da estrutura com um grau de liberdade equivalente:
0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 :

𝑆𝑎𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × (1 +

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 :
𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 :
𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠:

𝑇
× (𝜂 × 2,5 − 1)
𝑇𝐵

𝑆𝑎𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × 𝜂 × 2,5
𝑇𝐶
𝑇
𝑇𝐶 × 𝑇𝐷
𝑆𝑎𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × 𝜂 × 2,5 ×
)
𝑇2
𝑆𝑎𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × 𝜂 × 2,5 ×

5.1
5.2
5.3
5.4

Sendo 𝜂 o factor de amotecimento, e T o período da estrutura com um grau de liberdade.
A Tabela 41 apresenta os parâmetros utilizados para a determinação do espectro de resposta elástico.
Tabela 41 - Parâmetros para a determinação do espectro de resposta
Zona Sísmica
𝜸𝟏
𝒂𝒈𝒓 (𝒎/𝒔𝟐 )

1.3
1,00
1,125

2.3
1,00
1,428

𝒂𝒈 (𝒎/𝒔𝟐 )
𝜼
Tipo de solo
𝑺𝒎𝒂𝒙
𝑺
𝑻𝑩 (𝒔)
𝑻𝑪 (𝒔)
𝑻𝑫 (𝒔)

1,125

1,428

1,0
C
1,6
1,58
0,1
0,6
2,0

1,0
C
1,6
1,51
0,1
0,25
2,0

O valor da aceleração espectral pode ser calculado através de uma das fórmulas de 5.1 a 5.4, de
acordo com o período de vibração da estrutura com um grau de liberdade equivalente:
Para determinar seria possível determinar à partida se um dos tipos de sismo é condicionante para
todos os modos, fez se a interseção do gráfico de ambos com o período associado ao primeiro modo
- Figura 47, tendo-se observado que o sismo tipo 2 apenas é condicionante para modos próximos do
2º modo de translação segundo x, enquanto que para os primeiros modos o sismo 1 é o condicionante,
pelo que apenas este será considerado na verificação.
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tipo 1

tipo 2

1º modo x

1º modo y

2º modo y

2º modo x

6.00
5.00

Sae (m/s2)

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

T(s)
Figura 47 - Verificação do tipo de sismo condicionante.

5.2. Análises estáticas não lineares (“pushover”)

Para a avaliação sísmica do edifício, e consequentemente a sua verificação de segurança, recorre-se
a análises estáticas não lineares e usa-se o método N2, como preconizado no EC8-1. Começa-se por
determinar as curvas de capacidade resistente da estrutura, curvas força-deslocamento, obtidas a
partir das análises “pushover”. Para as às análises “pushover” procede-se a um incremento controlado
de uma distribuição lateral de forças, mantendo constante a gravítica do edifício, até que se atinja o
estado limite último da estrutura. Como previsto no EC8-1, foram consideradas duas distribuições
laterais de forças: uma distribuição uniforme em altura, composta por forças laterais proporcionais à
massa e outra pseudo-triangular, composta por forças laterais proporcionais à altura e à massa do
piso. Estas análises são realizadas para duas direções (X e Y) e em dois sentidos (positivo e negativo).
Através desta análise é possível definir graficamente a curva resultante, designada de curva de
capacidade, que traduz a variação do esforço transverso na base do edifício com o deslocamento no
seu topo (Monteiro, 2012).
Para a realização desta análise recorreu-se novamente ao programa 3muri, o qual permitiu a obtenção
tanto das visualizações gráficas da deformada do edifício, bem como dos valores dos deslocamentos,
para cada incremento de força. Na realização da mesma, o programa simula a aplicação de vários
incrementos de força à estrutura, cada um correspondente a um passo, até atingir o limite máximo
passos ou até atingir uma das condições de paragem.
Para obter o melhor desempenho do edifício a partir das curvas de capacidade é necessário ter em
conta não só a distribuição de forças laterais, mas também a definição do nó de controlo. A escolha do
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nó de controlo permite otimizar a convergência da análise realizada e obter os resultados que melhor
descrevem o comportamento do edifício. É sugerido definir o nó de controlo que se localize no topo do
edifício e que pertença à parede que colapsa primeiro. Optou-se por realizar as análises para o nó 77
que se encontra no último piso. É, no entanto, importante referir que as curvas de capacidade
representam a média dos deslocamentos de todos os nós referentes ao último piso do edifício (e não
o deslocamento do nó de controlo) em função da força de corte na base.
Assim, após algumas tentativas, optou-se por considerar os seguintes valores, indicados na Tabela
42.
Tabela 42 - Parâmetros utilizados nas análises.
Foram realizadas um total de oito análises, variando

Limite de passos

200

entre a direção x e y, o sentido positivo e negativo e

Precisão

0.0015

um formato de carga uniforme e triangular, de modo

Limite de iterações por

a obter uma para cada variação destes parâmetros.

passo

77 (canto

Após terminada a análise é gerado um ficheiro com
todos os valores de incrementos de força e

Nó de controlo

nordeste do
piso 5)

deslocamentos a estes associados, bem como o
valor da constante de transformação entre o sistema

200

Deslocamento máximo (m)

com múltiplos graus de liberdade e o sistema com

Decréscimo limite de força

um grau de liberdade, 𝛤, e a massa equivalente

face à força máxima

0.1
0.5

deste último, m*.
As curvas de capacidade obtidas encontram-se representadas nas Figura 48 e Figura 49,
respetivamente para as direções x e y, sendo a direção positiva representada por um “+” e a negativa
por um “-“.
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Figura 48 - Curvas de capacidade para a direção x..

Figura 49 - Curvas de capacidade para a direção y.

Nestas curvas estão também representados onde ocorre o colapso eminente (representado por um
círculo encarnado) e o estado limite de danos severos (círculo verde). O colapso iminente da estrutura
foi definido de acordo com a abordagem recomendada pelo EC8-3 (CEN, 2017): o colapso iminente
da estrutura verifica-se quando o valor máximo da força de corte apresenta uma redução de 20%. O
deslocamento associado a este ponto é considerado o deslocamento último da estrutura (d u). No
entanto, para a verificação de segurança no estado limite de danos severos, o valor do deslocamento
último da estrutura (du) deve ser multiplicado por ¾.
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De acordo com as curvas de capacidade obtidas, e como esperado, a estrutura é mais rígida e
resistente na direção y e mais dúctil segundo a direção x. Na direção y o edifício apresenta um
comportamento frágil e o colapso ocorre abruptamente.

5.3. Determinação do deslocamento objetivo e verificação da segurança
O passo seguinte correspondeu a transformar as curvas de capacidade resistente do edifício nas
curvas de um sistema de um grau de liberdade (1 GL) equivalente. Assim, são determinados os fatores
de transformação (𝛤) - Tabela 43. Este fator permite reduzir a força de corte basal (F) e o deslocamento
de topo (d) na força F* (F/ 𝛤) e no deslocamento d* (=d/ 𝛤) do sistema equivalente com um grau de
liberdade.
Tabela 43 – Valores da constante de para o sistema com 1GL.
Análise

𝜞

x uniforme

1,303

x triangular

1,273

y uniforme

1,342

y triangular

1,342

De acordo com o anexo B do EC8-1, a curva de capacidade pode ser representada através de uma
representação bilinear - Figura 50, sendo o primeiro troço representado por uma rigidez constante a
70% da força máxima e o segundo de força constante, F*y, dada pela força para a qual a área abaixo
destas duas retas é igual à área abaixo da curva de capacidade da estrutura de 1GL. Esta força
pode ser obtida através da expressão:
𝐹𝑦 ∗ = 𝐾𝑒 × (𝑑𝑢 − √𝑑𝑢2 −

2𝐴𝑒𝑛𝑣
)
𝐾𝑒

5.5

Sendo du o deslocamento quando a força descresce 20% da força máxima, K e a rigidez elástica
correspondente a 70% da força máxima e Aenv a área abaixo da curva. É importante relembrar que para
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a verificação de segurança no estado limite de danos severos, o valor do deslocamento último da
estrutura (du) deve ser multiplicado por ¾.

Figura 50- Determinação da relação elastoplástica perfeita entre a força e o deslocamento. (CEN, 2010).

Nas Figura 51 e Figura 52 encontram-se as curvas de capacidade obtidas respetivamente para o
sentido positivo e negativo e normalizadas, no eixo vertical, em relação ao peso da estrutura (W) e no
eixo horizontal em relação à altura (H). Em cada um dos casos não foi possível obter uma das curvas

(Fy/m)* [g]

relativas à direção x, devido à rigidez muito reduzida desta direção, como descrito mais à frente

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

+X Uniform
+X Triangular
+ Y Uniform
+ Y Triangular

0.00

0.50
Sd*/H [m]

1.00

Figura 51 – Curvas de capacidade para as análises com o sentido positivo. (CEN, 2017)
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(Fy/m)* [g]

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

+X Uniform
+X Triangular
+ Y Uniform
+ Y Triangular

0.00

0.50
Sd*/H [m]

1.00

Figura 52 - Curvas de capacidade para as análises com o sentido negativo.

Nesta fase tornou-se possível calcular o período da estrutura de 1 GL equivalente, através da fórmula:

𝑇 ∗ = 2𝜋 × √

𝑚∗ × 𝑑𝑦 ∗
𝐹𝑦 ∗

5.6

Em que Fy* e dy* são respetivamente a força basal correspondente à cedência e o deslocamento do
sistema de um grau de liberdade equivalente.
O valor da aceleração espectral pode ser obtido por uma das fórmulas referidas anteriormente, de
acordo com o valor do período obtido e o valor do deslocamento espectral elástico associado, o valor
espectral do deslocamento 𝑆𝑑𝑒(𝑇), pode ser calculado através da seguinte fórmula:
𝑆𝑑𝑒 (𝑇) = 𝑆𝑎𝑒 (𝑇) × [

𝑇 2
]
2𝜋

5.7

Dependendo do período da estrutura e do tipo de resposta, o valor do deslocamento objetivo pode
necessitar de ser corrigido. Esta correção é aplicada no caso de o período ser menor que T C e de a
resposta ser não-linear, ou seja, a curva de capacidade situar-se abaixo da curva de aceleração Figura 53 (a), sendo o deslocamento objetivo dado pela expressão abaixo. Caso contrário o
deslocamento objetivo é igual ao deslocamento espectral - Figura 53 (b).
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(a)

(b)

Figura 53 – Determinação do deslocamento objetivo para resposta não-linear, (a) para T*<Tc e (b) T*>Tc. (CEN,
2010)

𝑑𝑡 =

𝑆𝑑𝑒(𝑇)
𝑇𝑐
× (1 + (𝑞 − 1) × )
𝑞
𝑇

5.8

𝑆𝑒(𝑇) × 𝑚∗
𝐹𝑦 ∗

5.9

Com
𝑞=

Sendo m a massa da estrutura com um grau de liberdade e Fy* é a força basal equivalente do
sistema de um grau de liberdade correspondente à cedência.

Os valores das variáveis necessárias ao cálculo dos deslocamentos encontram-se nas Tabela 44 e Tabela 45

Tabela 45. No caso das análises segundo a direção x, a rigidez obtida foi bastante reduzida, originando
valores impossíveis de Fy* em três das quatro análises, dado que o termo dentro da raiz quadrada era
negativo, pelo que se optou por considerar um troço inferior do gráfico para calcular a rigidez, neste
caso aos 50% ao invés dos 70%, conseguindo obter mais um valor, enquanto que nos outros dois o
termo dentro da raiz quadrada equação se aproximou do 0 mas ainda continuou negativo, não sendo
assim considerando o resto do cálculo.
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Tabela 44 - Valores obtidos no cálculo dos deslocamentos último e objetivo para a direção x.

F*max (kN)
d* (Fmax, m)
0.50F*max (kN)
d (0.50F*max, m)
Ke (kN/m)
0.80F*max (kN)
du (m)
du (LS, m)
F*y (kN)
d*y (m)
T*(s)
Se(T*, m/s2)
Sde (m)
(F*y/m*)/Se(T*)
q* (< 3)
dt (m)

x+ uniforme
473.08
0.04
283.85
0.01
22350.38
378.47
0.04
0.03
-

x+ triangular
425.15
0.11
212.57
0.03
7109.53
425.15
0.11
0.08
347.01
0.05
2.65
0.76
0.13
0.36
2.76
0.13

x- uniforme
470.36
0.05
235.18
0.01
16798.60
470.36
0.05
0.04
552.56
0.03
1.71
1.56
0.11
0.29
3.00
0.11

x- triangular
303.39
0.08
151.69
0.02
7121.76
303.39
0.08
0.06
-

Tabela 45 - Valores obtidos no cálculo dos deslocamentos último e objetivo para a direção y.

Parâmetro
F*max (kN)
d* (Fmax, m)
0.70F*max (kN)
d (0.70F*max, m)
Ke (kN/m)
0.80F*max (kN)
du (0.80F*max, m)
du (LS, m)
F*y (kN)
d*y (m)
T* (s)
Se(T*, m/s2)
Sde (m)
(F*y/m*)/Se(T*) (<1)
q* (< 3)
dt (m)

y+ uniforme
2979.07
0.03
2085.35
0.01
287143.94
2383.26
0.04
0.03
4774.44
0.02
0.41
4.43
0.02
0.87
1.14
0.02

y+ triangular
1520.18
0.01
1064.13
0.01
175068.38
1216.15
0.11
0.08
2235.32
0.01
0.53
4.43
0.03
0.41
2.45
0.03

y- uniforme
3289.43
0.03
2302.60
0.01
288904.23
3289.43
0.03
0.02
2613.82
0.01
0.41
4.43
0.02
0.48
2.09
0.02

y- triangular
1968.98
0.02
1378.28
0.01
177133.82
1575.18
0.08
0.06
4285.73
0.02
0.52
4.43
0.03
0.78
1.28
0.03

Na Figura 54 encontra-se uma representação gráfica da comparação entre os deslocamentos último
e objetivo para os resultados obtidos a partir das análises das quais se conseguiu obter a curva
bilinear, enquanto que na Tabela 46 apresenta-se o valor numérico da divisão entre o primeiro e o
segundo sendo a segurança verificada para valores superiores a 1.
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Figura 54 - Deslocamentos último e objectivo para cada uma das análises.
Tabela 46 - Relação entre o deslocamento último e o deslocamento exigido à estrutura, Deslocamentos em (m),

x+ triangular
0.59

x- uniforme
0.33

y+ uniforme
1.54

y+ triangular
2.48

y- uniforme
0.94

y- triangular
1.85

Numa breve análise podemos facilmente verificar que os valores segundo a direção x, ao contrário
da direção contrária, estão bastante distantes do exigido, não sendo cumpridos assim os requisitos
de resistência sísmica regulamentares.

5.4. Distribuição de danos
Nesta secção é feita uma breve análise ao estado da
estrutura em face do deslocamento mais gravoso que é
previsivel que possa suportar, ou seja o deslocamento
referente ao estado limite de danos severos no caso de a
estrutura não suportar o sismo e este deslocamento ser
atingido ou o deslocamento máximo imposto pelo sismo
caso a estrutura o consiga suportar.
Esta análise foi efetuada para cada uma das direções,
escolhendo para cada o pior caso, ou seja, o caso em que
a divisão presente na Tabela 46 é menor. As notação das
paredes está de acordo com o mapa da Figura 55.

Figura 55 - Mapa de paredes atribuído pelo
programa.
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Direção x
Para esta direção foi considerada a análise uniforme com o sentido negativo, com um deslocamento
de 0,05m referente ao estado limite de danos severos.

(a)

(b)

(c)
Figura 56 – Distribuição de danos para o deslocamento de danos severos segundo a direção x, com o sentido
negativo na a) P10, (b) P1 e (c) P7.
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Direção y
Para esta direção foi considerada a análise uniforme com o sentido negativo, com um deslocamento
de 0,03m referente ao estado limite de danos severos.

(a)

(b)

(c)
Figura 57 - Distribuição de danos para o deslocamento de danos severos segundo a direção y, com o sentido
negativo na a) P19, (b) P15 e (c) P14.
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6. Conclusões

Uma das maiores dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho foi a fraca consistência
dos resultados dos ensaios experimentais obtidos através do software Artemis, nomeadamente na
visualização de frequências que se destacassem. Se nos edifícios da Av. Elias Garcia o número de
ensaios por edifício possa ter sido um pouco reduzido e sem o acesso aos locais mais indicados para
a localização dos sismógrafos, no caso do edifício da Travessa de Santa Marta tal não se passou,
tendo havido ensaios em todos os pisos nos melhores locais e ainda assim os resultados não se
notaram melhores. Esta dificuldade pode assim estar relacionada com outro fator como a elevada
flexibilidade dos pavimentos de madeira, que interfere significativamente com a obtenção das
vibrações locais ou com a incapacidade do equipamento utilizado.
Durante os ensaios foi igualmente verificado que para ensaios futuros deste tipo poderia ser mais
vantajoso realizar todos os testes no piso mais elevado a que se tivesse acesso, com várias
localizações dos sismógrafos no mesmo, ao invés da realização piso a piso como foi feito, visto que
por um lado evita-se invadir a privacidade dos moradores e por outro os resultados obtidos serão
expectavelmente melhores dada a maior facilidade de obtenção de vibrações com o aumento da
distância ao solo.
Relativamente aos resultados das análises não lineares efetuadas, estes não contemplaram uma
análise muito extensiva à estrutura, nomeadamente na evolução da deformação e dos danos das
paredes, tendo sido recorrido apenas o método N2 para se obter uma avaliação direta da verificação
da segurança da estrutura face ao sismo regulamentar. Os resultados demonstraram aquilo que de
certa forma já era esperado, tendo em conta a configuração em planta do edifício e as características
da estrutura e dos materiais. Ainda que as paredes de fachada apresentem uma espessura elevada
comparativamente com as restantes e que grande parte das paredes internas na direção paralela às
fachadas possuam função resistente, a reduzida dimensão do edificio nesta direção e o elevado
número de aberturas conduz a um valor muito baixo de rigidez nesta direção, gerando, em caso de
sismo, deslocamentos cerca de duas a três vezes superiores aos correspondentes ao valor máximo
para o estado limite considerado na verificação de segurança. Por outro lado, os resultados obtidos
para a direção das empenas foram satisfatórios, verificando a segurança regulamentar. É importante
salientar que, neste estudo, o comportamento das paredes, e a correspondente verificação de
segurança, para fora do plano não foi estudada. Para melhorar estes resultados, a solução passaria
por um aumento da rigidez da estrutura na direção das fachadas, que poderia passar pela inclusão de
mais paredes resistentes ou pelo aumento de espessura das existentes. A fachada principal é das
paredes mais afectadas devido à grande quantidade de aberturas, apresentando a maioria dos lintéis
rotura por flexão. Outras paredes interiores, como as localizadas perto da zona do saguão, e tendo
sido removidas em algum dos pisos, apresentam igualmente rotura por flexão nos nembos.
Segundo a direção das empenas as paredes mais frágeis situam-se na zona central do edifício,
apresentando alguns elementos com rotura por flexão em partes onde ocorreram alterações
estruturais.
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Anexos
Anexo A – Plantas

Avenida Elias Garcia nº 89
Fachada principal, posterior e empena

Planta do R/C e 1º e 2º pisos
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Avenida Elias Garcia nº91
Fachada principal, posterior e empena
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Plantas do R/C e dos 3 pisos por ordem crescente de altura
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86

Travessa de Santa Marta nº4
Fachada principal, posterior e empena
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Planta do R/C, 1º e 2º pisos e 3º piso
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