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É lugar comum, numa informal conversa de café, 

ouvir falar que um determinado edifício x ou y foi 

reabilitado. A realidade é que muitas dessas ditas 

reabilitações visam apenas o melhoramento do plano 

estético ou do nível de conforto e, raramente, 

consideram a componente estrutural do mesmo. Mais 

preocupante que um edifício abandonado em risco de 

ruína é um edifício aparentemente “saudável” e por 

conseguinte habitado, destinado ao colapso em caso de 

sismo. A gravidade da questão coloca-se quando o 

comum cidadão confunde a reabilitação “estética” com 

o reforço estrutural e desconhece os riscos inerentes. 

No seguimento de uma destas conversas surgiu a ideia 

de analisar um edifício recentemente reabilitado no 

centro de Lisboa e questionar a sua vulnerabilidade 

sísmica. Para tal, escolheu-se para caso de estudo 

consiste um edifício do tipo “gaioleiro” do qual se 

suspeita à partida de uma débil concepção estrutural 

relativamente ao comportamento sísmico. 
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Mesmo sem sismos as casas vêm constantemente abaixo. 

 Agora, imagine-se perante um tal fenómeno! 
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RESUMO 

Os edifícios “Gaioleiros”, também conhecidos por “prédios de rendimento”, são construções de 

qualidade construtiva reduzida originárias do final da década de 1870 e que surgem como 

resposta à necessidade urgente de expansão urbana da cidade de Lisboa. Actualmente, estes 

edifícios representam grande parte do parque edificado em alvenaria da cidade e, por 

conseguinte, fazem parte de um património que é importante preservar.  

A questão da vulnerabilidade sísmica sobressai face ao potencial perigo que os edifícios 

“Gaioleiros” representam em termos de risco sísmico uma vez que não foram dimensionados para 

resistir às acções sísmicas. Grande parte destas construções encontra-se em avançado estado de 

degradação outras, apesar de aparentarem um bom estado de conservação, mantêm a sua 

debilidade estrutural ou apresentam uma resistência ainda mais reduzida por terem sido alvo de 

inadequadas intervenções estruturais ao longo da sua vida. Para o comum observador, a 

componente estética pode ser de certa forma ilusória e, um edifício alvo de pequenas obras de 

conservação é visto de imediato como um edifício reabilitado. A ocupação destes edifícios que, 

muitas vezes, mantêm a função de habitação ou que simplesmente foram adaptados a outras 

necessidades, justificaria alguma apreensão por parte dos ocupantes caso estes estivessem 

conscientes do risco que correm. 

No presente trabalho, pretende-se avaliar a vulnerabilidade sísmica de um edifício “Gaioleiro” 

bem conservado, situado na Av. Almirante Reis, através da criação de um modelo numérico 

tridimensional do mesmo. Para uma simulação realística do edifício e, perante a impossibilidade 

de recorrer a técnicas de inspecção, a caracterização dos materiais estruturais deriva da 

informação existente na bibliografia. O modelo é posteriormente calibrado face aos resultados 

obtidos em ensaios experimentais dinâmicos realizados in situ, e analisado do ponto de vista 

estático e dinâmico segundo os Estados Limites Últimos tendo como acção variável base a 

sobrecarga e a acção sísmica, respectivamente. É ainda realizado, face ao objectivo do trabalho, 

um estudo mais pormenorizado em relação à análise dinâmica através de um processo iterativo 

em função do coeficiente de majoração da acção sísmica.  

Por fim, são apresentadas algumas soluções de reforço sísmico que possibilitam a adaptação 

dos edifícios às actuais exigências de projecto sem descuidar os princípios construtivos que estão 

na sua génese e que caracterizam a sua arquitectura. Das soluções mencionadas optou-se por 

aprofundar a opção de reforço através da projecção de argamassa em malha de aço galvanizada. 

Numa primeira fase esta solução é aplicada ao modelo tridimensional em diferentes zonas do 

edifício e, posteriormente, é efectuada uma análise dinâmica para cada situação simulada. Este 

processo de análise é novamente realizado em função do coeficiente de majoração da acção 

sísmica e, em termos percentuais, de modo a facilitar uma análise comparativa que permita optar 

por determinada situação de reforço perante a percentagem de melhoramento conseguida através 

da mesma para um determinado coeficiente de majoração.  
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ABSTRACT 

The “Gaioleiros” buildings also known as “prédios de rendimento” (“houses for renting”), are 

structures of low quality construction which appeared at the end of the 1870 decade as a response 

to the urgent urban expansion of the city of Lisbon. Nowadays, these buildings represent a large 

part of the masonry constructions of the stock of buildings in city and therefore they belong to the 

human heritage that should be preserved. 

Seismic vulnerability is a concerning issue due to the potential danger that these buildings 

represent in face of seismic actions once their design didn’t take these actions into account. Some 

of the “Gaioleiros” are not well preserved; others appear to be conserved but they either maintain 

their weak structure either present a weaker one due to inadequate rehabilitation interventions in 

the past. To the common eye, the aesthetics component can be deceived and therefore small 

conservation interventions can be mistaken with a structural rehabilitation. For residents in these 

buildings this should be a concerning matter if they were aware of the high risk that they represent.          

The aim of this thesis is to assess the seismic vulnerability of a well-preserved “Gaioleiro” 

located at the Almirante Reis Avenue using a three-dimensional model. Once inspection 

techniques were not an option, biography was used in order to characterize the materials as well 

as possible. The model was then calibrated using dynamic experimental in situ testing and, at last, 

static and dynamic analyses where made according to the standard Portuguese Code concerning 

the dead loads and the seismic action. The dynamic analysis was performed using an iterative 

process in order to obtain results for different seismic coefficients values providing a more detailed 

study.  

At last, some seismic strengthening solutions are described in order to adapt these type of 

buildings to the requirements of current codes without neglecting their original and distinct 

appearance. A specific strengthening technique that consists in the application of reinforced plaster 

incorporating a steel mesh is analyzed in detail. To start with, this solution is applied on the three-

dimensional model in different possible scenarios where each one represents a different group of 

reinforced elements. Afterwards, a dynamic analysis is made for each scenario and the result is 

again obtained for the different values of the seismic coefficient. Based on the results, a 

comparison is made in order to determine which solution offers the best performance for a certain 

value of the seismic coefficient. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma crescente preocupação em conservar e reabilitar os 

edifícios antigos como modo a preservar o património arquitectónico que caracteriza o nosso país. 

Embora na prática comum ainda se opte muitas das vezes pela demolição e execução de novos 

edifícios em detrimento da reabilitação e reutilização dos mesmos, arquitectos e engenheiros são 

cada vez mais confrontados com a tarefa de analisar a viabilidade de recuperação destas 

estruturas. Contrariar a expansão urbana e dar primazia à reabilitação dos fogos existentes 

desenvolvendo assim uma política de habitação sustentável é o caminho a seguir. 

Existem em Portugal, no centro das suas cidades, um valiosíssimo património edificado que se 

encontra, no entanto, gravemente ameaçado e degradado. Actualmente são mais de um milhão o 

número de edifícios anteriores a 1945 dos quais, só em Lisboa, 1400 se apresentam em avançado 

estado de degradação.  

A questão que se coloca é a seguinte: a debilidade dos edifícios em avançado estado de 

degradação é evidente no entanto será que os edifícios antigos que se encontram aparentemente 

sãos e que, por conseguinte, se encontram habitados, respeitam os critérios de segurança, 

nomeadamente os relativos à acção sísmica. A vulnerabilidade sísmica destes edifícios antigos, 

principalmente os de construção em alvenaria, é preocupante e a estruturação de um plano de 

reabilitação estrutural/sísmica é urgente. Grande parte do edificado da cidade de Lisboa e, na 

generalidade das zonas de maior intensidade sísmica do país, encontra-se em condições de 

segurança muito precárias, face à eventualidade dum abalo sísmico intenso.  

É neste contexto que no presente trabalho foi realizada a modelação de um edifício “gaioleiro” 

com o objectivo de estudar o seu comportamento dinâmico e a sua resposta à acção sísmica, 

tendo por base o actual Regulamento de Segurança a Acções para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (R.S.A.). Apresentam-se ainda eventuais soluções de reforço sísmico que possibilitem a 

adaptação dos edifícios às actuais exigências de projecto, respeitando os princípios construtivos 

que estão na sua génese e que são fortemente caracterizadores da sua arquitectura. 

O edifício objecto de estudo na presente dissertação mantém as características genéricas do 

que foi a sua construção original, trata-se de um edifício “gaioleiro” não adulterado e em bom 

estado de conservação. Tendo sido alvo de intervenções de conservação recentes ao nível dos 

revestimentos e acabamentos interiores e exteriores, o presente estudo será desenvolvido apenas 

numa vertente de análise estrutural dado que a identificação de anomalias após as referidas 

intervenções é praticamente impossível. Uma vez que não houve a possibilidade de recorrer a 

técnicas de inspecção, recorreu-se aos dados existentes na bibliografia para a caracterização dos 

materiais estruturais.  

A realização deste estudo torna-se ainda mais pertinente perante a existência de um elevado 

número de edifícios “gaioleiros” em condições semelhantes na zona do edifício em análise, mais 

concretamente ao longo da Avenida Almirante Reis.  
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1. OS EDIFÍCIOS “GAIOLEIROS”  
 
 

1.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO NO EDIFICADO DE LISBOA  
 

Em Lisboa coexistem hoje em dia diversas épocas e tipologias estruturais e construtivas. As 

construções de épocas mais remotas foram sendo destruídas por catástrofes menores ou maiores 

e até mesmo pelo homem restando muito pouca cidade edificada anterior ao século XVIII, na sua 

maior parte constituída por edifícios muito alterados e diversas vezes intervencionados, uns de 

carácter erudito e monumental, outros populares, integrados em alguns dos bairros históricos da 

cidade. Já o século XVIII, em especial o que se convencionou chamar a cidade pombalina, 

encontra-se ainda representado por numerosos edifícios civis e religiosos, de habitação e outros, 

embora também muitas vezes alterados como é o caso particular da cidade baixa com as suas 

ruas ortogonais repletas de edifícios profundamente modificados, prejudicados na sua pureza 

construtiva, provavelmente comprometidos na sua segurança, pelos cortes estruturais nos pisos 

baixos e pelo aumento banalizado do número de pisos, viabilizados pela tranquilidade sísmica do 

século XIX. [APPLETON, 2001] 

É importante salientar que, após o grande terramoto de 1755 Lisboa passou por um período 

de construção de excepcional qualidade centrada na capacidade de resistência ao sismo através 

de uma estrutura de madeira – a gaiola. O terramoto, e o incêndio que se lhe seguiu, devastaram 

dois terços da totalidade dos arruamentos e terão destruído três mil casas das vinte mil existentes. 

Em sua substituição iria nascer a Lisboa Pombalina, com um urbanismo sujeito a regras fixas, 

fruto de um plano inovador, baseado numa direcção planificada de ruas alinhadas, cujas opções 

arquitectónicas assentavam em  regulamentos de construção, tendo em atenção conceitos 

básicos de resistência às acções sísmicas. 

 

       

Fig. 1 – Zona de impacto do terramoto de 1755. [CML, 2007]       Fig. 2 – Lisboa Pombalina. [CML, 2007]
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Fig. 3 – Fotografia do sistema de gaiola de um edifício pombalino. 

No final da década de 1870 construtores preocupados essencialmente com o lucro e muito 

pouco com a qualidade da construção levam à decadência do sistema de gaiola utilizado na era 

Pombalina originando os edifícios “gaioleiros”, também designados por “prédios de rendimento”, 

uma vez que eram construídos com o intuito de serem vendidos ou alugados. A grande 

concentração destes edifícios surge nas áreas de expansão urbana ocorrida neste período a Norte 

e Poente, com particular destaque para os eixos das “Avenidas de Ressano Garcia”, Almirante 

Reis, Avenida da Liberdade, Avenida da República e Alameda. 

A denominação de gaioleiro pretende traduzir a simplificação e as enormes alterações ao nível 

dos sistemas estruturais e construtivos, ocorridas após o sismo, em que se incluem o aumento da 

altura dos edifícios que rapidamente atingiram os 5 ou 6 pisos, acompanhado da deturpação da 

gaiola original, "em que alguns elementos de solidarização horizontal das paredes mestras, pura e 

simplesmente desapareceram". Para além disso é de referir ainda a circunstância de a mão-de-

obra e os materiais empregues serem, na maioria dos casos, de qualidade inferior aos usados nos 

edifícios característicos do período anterior. 

Por volta de 1930, com a era do betão armado, estes edifícios depreciativamente designados 

por “gaioleiros” são progressivamente substituídos no entanto, a cidade “nova” de Ressano Garcia 

encontra-se ainda povoada por um grande número de edifícios que, sendo de alvenaria e madeira 

já nada têm a ver com a construção pombalina, constituindo bandas e quarteirões das Avenidas 

Novas, do Bairro Camões, de Campo de Ourique, etc. Com excepções, os edifícios desta época 

apresentam degradações importantes, com origem na sua própria construção, na falta de 

operações eficazes de conservação e em alterações desajustadas. 

 

Fig. 4 – Cartas da distribuição do edificado anterior e posterior a 1960 em Lisboa. [OLIVEIRA; LOPES, 2005]
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Fig. 5 e 6 – Fotografias de um edifício tipo “gaioleiro” anterior a 1940. 

    

Fig. 7 e 8 – Fotografias de edifícios do início da era do betão armado de 1950. 

 

Em suma, ao longo do milénio que passou as tipologias construtivas do edificado lisboeta 

sofreram uma acentuada evolução. E à medida que o porte dos edifícios aumentou, os materiais 

utilizados foram evoluindo da madeira para a alvenaria e, no último século, para o betão armado. 

 

  

Fig. 9 – Evolução dos processos construtivos correntes do edificado de Lisboa. [CÓIAS E SILVA, 2001]

Processos construtivos correntes do 

edificado de Lisboa: 

 

1 e 2  - anteriores a 1755 
3  - pombalino 
4 - “gaioleiro” 
5  - paredes de alvenaria e “placa” 
6 e 7 - betão armado 

3 4 5 7 
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A Tabela 1 apresenta a distribuição dos edifícios de alvenaria e betão armado, 

actualmente existentes em Lisboa, pelas tipologias atrás referidas. 

TIPOLOGIA ESTRUTURAL  QUANTIDADE % 

Anteriores a 1755, pombalinos e “gaioleiros” 28 000 50 

Placa 11 200 20 

Antigos de betão armado “sem ductilidade” 13 900 25 

Recentes de betão armado “com ductilidade” 3 137 5 

Tabela 1 – Distribuição dos edifícios de Lisboa pelas principais tipologias estruturais. [CÓIAS E SILVA, 2001]1 

Perante os valores apresentados no quadro anterior, pode-se dizer que os edifícios de 

alvenaria constituem uma percentagem importante do parque edificado representando cerca 

de 70% do edificado. 

Atendendo à evolução das práticas construtivas dos edifícios de alvenaria através do 

tempo, é possível detectar variações não só em termos da arquitectura e tipologias 

construtivas mas também ao nível da concepção estrutural. Estas diferenças originam 

alterações significativas ao nível da resistência sísmica dos vários tipos de edifícios 

identificados. Em particular, a tipologia construtiva denominada por “gaioleiro” tem constituído 

uma grande preocupação daqueles que têm abordado a vulnerabilidade sísmica do edificado 

de Lisboa face à deficiente qualidade das estruturas de alvenaria e madeira com que esses 

edifícios foram construídos [APPLETON, J., 2001]. É neste contexto que o presente trabalho, 

Análise da Vulnerabilidade Sísmica de um Edifício “Gaioleiro”, pretende prestar um pequeno 

contributo.  

 

                                                 
1 Nota: Este quadro resulta de um cálculo feito a partir da informação recolhida pelo INE nos Censos 91, 
distribuindo os 57 000 edifícios de alvenaria e betão armado pelas seis tipologias actualmente existentes, 
utilizando como referências os estudos parcelares já efectuados em zonas mais restritas [LNEC, 1990, 
Oliveira, 1986, 1987]. 
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1.2. O EDIFÍCIO “GAIOLEIRO” - CASO DE ESTUDO  
 

O edifício escolhido como caso de estudo foi o nº 197 da Avenida Almirante Reis, 

pertencente ao quarteirão definido pela Alameda D. Afonso Henriques, a Rua António Pereira 

Carrilho, a Rua Quiríno da Fonseca e a referida Avenida Almirante Reis, ver figura 10. Trata-

se de um edifício “gaioleiro” abrangido pela zona de protecção do Cinema Império, 

considerado um imóvel de interesse público, ver figura 11.  

 

 
 

Fig. 10 – Localização do edifício em estudo. [IPPAR, 2007] 

 
 

 

Fig. 11 – Mapa de classificação da zona do edifício em estudo. [IPPAR, 2007] 

 
 

Legenda: 
 

■ – Edifício nº197 

Legenda: 
 

■ – Imóvel de Interesse Público 
■ – Zona de Protecção 
■ – Edifício nº197 
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Fig. 12 – Fotografia aérea da localização do edifício em estudo. [GOOGLE EARTH, 2007] 

O edifício apresenta uma área de implantação 

de 16,5x15 m2, segundo a direcção da fachada e 

das empenas respectivamente, e é formado por 

um piso térreo e 4 pisos elevados que perfazem 

com a cobertura um total de cerca 20 m de altura. 

A edificação é constituída por paredes exteriores 

de alvenaria de pedra, paredes interiores de 

alvenaria de tijolo, pavimentos de soalho apoiado 

em vigas de madeira e cobertura de duas águas 

também em madeira e revestida a telha. 

Fig. 13 – Fotografia do edifício nº197. 

Através do Arquivo Intermédio da Câmara Municipal de Lisboa foi possível aceder à Memória 

Descritiva e Peças Desenhadas do edifício em estudo apresentando-se em seguida, a título 

representativo, imagens em pequena escala de algumas das páginas do projecto. Para maior 

detalhe encontram-se em anexo digitalizações de todos os referidos documentos.  

   

          Fig. 14 – Memória Descritiva.   Fig. 15 – Desenho da Planta de Localização.
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Fig. 16 – Desenhos da Fachada, Corte Transversal Tardoz, respectivamente da esquerda para a direita, 

retirados do projecto original. 

 

                       

Fig. 17 – Desenhos da planta das fundações, rés-do-chão e 1º andar, respectivamente da esquerda para a 

direita, retirados do projecto original.  

                             

Fig. 18 – Desenhos da planta do 2º andar, 3º e 4º andar e da cobertura, respectivamente da esquerda para a 

direita, retirados do projecto original.  
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS “GAIOLEIROS” 

 

Designam-se assim por “gaioleiros” os edifícios da transição do séc. XIX e XX fruto de 

uma construção que se segue ao período pombalino e que perdura até ao primeiro 

modernismo e à introdução do betão armado, ou seja, ao período compreendido 

aproximadamente entre a década de 70 do séc. XIX e a década de 30 do séc. XX. É a 

decadência da gaiola pombalina, antes de tudo o mais, que caracteriza os edifícios “gaioleiros”. 

[APPLETON, J.G., 2003] 

Estes edifícios apresentam características físicas/espaciais e construtivas comuns que os 

distinguem do restante edificado lisboeta. Em traços gerais, os edifícios com estrutura de 

alvenaria do tipo gaioleiro apresentam [APPLETON, J.G., 2003]: 

i. Uma maior liberdade formal do que no período pombalino patente nas janelas e 

cantarias variadas, no aumento das dimensões das janelas e consequente aumento 

dos vãos, na utilização simultânea de janelas de peito e de sacada no mesmo piso, 

na decoração e composição das fachadas de influência afrancesada; 

ii. Uma organização funcional muito marcada diferenciando-se de outras épocas 

devido à presença de alguns elementos distintivos como as varandas ou 

“marquises” compostas por estruturas metálicas muito esbeltas, com pavimentos 

mistos constituídos por vigas em I ou T invertido e pequenas abóbadas de alvenaria 

de tijolo maciço, interligadas por uma camada de argamassa de cal ou cimento na 

fachada posterior com escadas metálicas acopladas, os saguões que possibilitam a 

circulação do ar e entrada de luz nos fogos que, em muitos casos são muito maiores 

em comprimento do que em largura, as casas de banho localizadas no tardoz ou 

adjacentes aos saguões, os corredores longitudinais de distribuição no fogo, os 

quintais localizados nas traseiras;        

iii. Um sistema construtivo decadente fruto da simplificação da gaiola pombalina e 

caracterizado por: I) paredes exteriores de alvenaria ordinária de pedra 

argamassada ou de tijolo maciço (empenas e as paredes dos saguões); II) paredes 

interiores fundamentalmente de dois tipos: paredes de alvenaria de tijolo 

precariamente “confinada” por uma malha ortogonal de montantes e travessas, 

estas ao nível dos pavimentos e a uma cota intermédia, aquelas no contorno de 

portas e nos topos ou, paredes de tabiques de prancha ao alto fasquiado e 

rebocado; III) pavimentos de madeira, frequentemente de pinho marítimo ou de 

casquinha, orientados perpendicularmente às fachadas, sendo vulgar a utilização de 

vigamentos em peça única a toda a profundidade do edifício. Os vigamentos apoiam 

simplesmente nas paredes de alvenaria, frequentemente sem o recurso a frechais 

ou simplesmente pregados a estes, verificando-se o abandono sistemático das 

ensambladuras características da construção pombalina; IV) as coberturas mantêm 
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estruturas de madeira que se adaptam às utilizações dos sótãos cuja 

compartimentação não respeita a continuidade subjacente [APPLETON, J., 1996].  

É ainda de referir que é comum nestes edifícios verificar-se variação de espessura 

das paredes mestras em altura por razões de economia e de redução do peso próprio 

das paredes.  

 

 

Em relação aos revestimentos exteriores continua-se a utilizar o reboco nas zonas 

correntes verificando-se uma tendência para o abandono do soco de pedra por fingimentos de 

argamassa e adopção de revestimentos de azulejo. Nos revestimentos interiores de paredes e 

tectos é usado estuque sendo frequente a moldagem de formas e ornamentos mais ou menos 

espectaculares e pintura de frescos. 

   

Fig. 19 – Pormenores de revestimentos interiores do edifício em estudo: revestimento do tecto de um 

quarto e frescos do hall de entrada. 

Face ao descrito pode-se afirmar que os “gaioleiros” são edifícios estruturalmente débeis 

quando comparados com os seus antecessores pombalinos e, além de serem maiores, mais 

altos e de descuidada execução, as paredes interiores são demasiado deformáveis dotadas 

de fraca resistência aos esforços de compressão, corte e flexão e os pavimentos apresentam 

rigidez e resistência reduzida. Deste modo, “os edifícios “gaioleiros” têm uma resistência ao 

sismo muito inferior à de um pombalino, o que poderá ter consequências catastróficas” 

[APPLETON, J.G., 2003]. 
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2. MODELAÇÃO DO EDIFÍCIO 
 

Sendo o objectivo do presente trabalho a avaliação da vulnerabilidade sísmica do edifício em 

estudo foi necessário recorrer a um programa comercial corrente [SAP2000®] para modelação do 

mesmo.   

Para a modelação procedeu-se à discretização da estrutura nos vários elementos 

constituintes: paredes exteriores, paredes interiores e pavimentos, e utilizaram-se elementos de 

barra para a definição dos mesmos. Numa primeira fase, delineou-se a grelha do sistema de 

coordenadas com as características geométricas do edifício, de forma a facilitar a disposição dos 

vários elementos que o constituem. De seguida, e recorrendo-se aos elementos discretizados, 

modelou-se o piso térreo e efectuaram-se réplicas do mesmo até perfazer a totalidade da 

estrutura, tendo-se realizado posteriormente as devidas alterações características de cada piso.  

 

2.1.  FUNDAÇÕES 
 

De acordo com a memória descritiva do edifício as fundações são constituídas por 

alvenaria composta por pedra suja e argamassa hidráulica de dosagem 1:2, apresentando as 

seguintes larguras: fachada posterior 1,00 m, empena 0,70 m, e interiores 0,50 m. 

Em anexo encontra-se Peças Desenhadas – Planta das Fundações, com a referida planta. 

                  

Fig. 20 – Pormenor de um corte onde são visíveis as fundações.      Fig. 21 – Fundação directa corrente  

[APPLETON, J., 2003] 

Como hipótese simplificativa no modelo as fundações foram simuladas como apoios 

encastrados uma vez que as vigas de fundação conferem alguma solidarização global além de 

que, para se poder adoptar apoios elásticos com a rigidez do terreno, seriam necessários 

ensaios para estimar o referido parâmetro.  

 

Fig. 22 – Modelação das fundações.

Legenda: 
 

■ – Vigas de fundação interiores 
■ – Vigas de fundação sob fachadas 
■ – Vigas de fundação sob empenas 
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2.2. PAREDES EXTERIORES: FACHADAS E EMPENAS 

 

Relativamente às paredes exteriores estas são constituídas por “alvenaria ordinária, cal 

cozida a mate e areia de boa qualidade com dosagem 1:2”. No quadro seguinte apresentam-

se as espessuras das paredes e respectivo pé direito de cada piso. 

 

PISO FACHADA (m) EMPENA (m) PÉ DIREITO (m) 

Piso Térreo 0,80 0,45 3,25 

Primeiro Andar 0,70 0,45 3,25 

Segundo Andar 0,60 0,40 3,00 

Terceiro Andar 0,50 0,40 3,00 

Quarto Andar 0,50 0,40 2,90 

Tabela 2 – Características das paredes exteriores. 
 

Constata-se, tal como é característico nos edifícios “gaioleiros”, que as 

espessuras das paredes exteriores são variáveis. As paredes de fachada são as 

mais espessas do edifício variando esta dimensão em altura por questões de 

economia e de redução do peso próprio da estrutura. Relativamente às paredes de 

empena a variação não é tão significativa, ver figura 23.  

 

As paredes exteriores foram modeladas de duas formas distintas. As paredes de 

empena, foram definidas por vários elementos de barra verticais contíguos de 

ALVENARIA-REGULAR até se perfazer toda a área pretendida, tendo sido 

posteriormente ligadas por elementos horizontais auxiliares de elevada rigidez 

(rigidez axial e de flexão) de forma a garantir a compatibilidade dos vários 

elementos. Estes elementos auxiliares foram denominados por VIGARÌGIDA e são 

constituídos e pelo material RIGIDO. 

Para as fachadas recorreu-se a dois tipos de elementos de barra: elementos de 

barra horizontais – vigas - sobre as aberturas das janelas e varandas e, elementos 

de barra verticais – pilares – entre as referidas aberturas. Em ambos os elemento 

utilizou-se o material ALVENARIA–BOA de qualidade um pouco superior à anterior.  

 Através da figura 24 é possível identificar os materiais atribuídos aos vários 

elementos referidos. 

 

 

Fig. 23 – Detalhe de um corte transversal do edifício em estudo:                                                                                          

variação de espessura das paredes da fachada em altura.  
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A necessidade de distinguir duas qualidades de alvenaria surge do diferente cuidado no 

processo construtivo aquando a realização das referidas paredes. De um modo geral, toma o 

nome de alvenaria ordinária a construção comum de pedra irregular, sem faces aparelhadas. 

No entanto, considera-se que uma alvenaria é bem executada quando, mesmo que 

argamassada, respeita as regras de arrumação e travamento referidas para a alvenaria seca. 

A argamassa comporta-se apenas como normalizador de transmissão vertical de cargas e, 

garante a rigidez do conjunto. Segundo estas regras o travamento de cada uma das paredes é 

regra fundamental, e que terá de ser garantida pela posição firme de todas as pedras. Não se 

podem verificar juntas coincidentes em duas fiadas contíguas, nem longitudinalmente nem 

transversalmente. As referidas regras ganham maior relevo quando é necessário interromper 

as paredes de alvenaria para dar lugar a vãos de portas ou janelas, deve cuidar-se mais ainda 

do travamento e da rigidez do conjunto, há que prever a concentração de cargas transmitidas 

pelos vãos, e ainda nos cunhais. Os cunhais, ou seja, os ângulos normalmente de 90º, que as 

fachadas formam entre si, bem como intersecção de duas paredes, são zonas onde os 

problemas de travamento das alvenarias adquirem especial significado e, onde os cuidados 

devem ser redobrados. Caso contrário é muito provável que estas venham a desligar-se 

mesmo sem haver razões particulares que o justifiquem; isso pode acontecer mesmo que as 

fundações tenham sido bem executadas, segundo todas as regras. Note-se a grande 

quantidade de edifícios existentes com tirantes metálicos de reforço atravessando-os próximos 

dos cunhais [BRANCO, 2006]. 

 

 

 

Fig. 24 – Modelação das Empenas, Fachada e Tardoz. 

 

Legenda: 
 

■ – ALVENARIA 
■ – ALVENARIA-BOA 
■ – RÍGIDO 
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2.3. PAREDES INTERIORES 
 

As divisões interiores são constituídas apenas por TIJOLO maciço apresentando 

geometrias variáveis pelas mesmas razões referidas para a variação das paredes exteriores: 

no rés-do-chão são todas a tijolo uma vez 0,25; nos 1º e 2º andares, divisões transversais e 

caixa de escadas uma vez 0,25 e as longitudinais meia vez 0,15 e 3º e 4º andares todos a 

uma vez 0,15.  

Cada uma das paredes interiores foi modelada através de um elemento de barra 

correspondente ao eixo da parede, cuja secção transversal representa as dimensões da 

mesma.  

 
2.4. PAVIMENTOS E ESCADAS 

 

Como é característico nos edifícios “gaioleiros” o edifício apresenta dois tipos de 

pavimentos: pavimentos de estrutura de madeira e pavimentos de estrutura metálica. Grande 

parte do pavimento do edifício em estudo é constituído por estrutura de madeira sendo 

excepções as varandas e as “zonas húmidas” dos fogos tais como as cozinhas e casas de 

banho. Estes por sua vez são pavimentos do tipo misto sendo a sua estrutura metálica 

complementada por abobadilhas. 

 

Fig. 25 – Pavimentos mistos: perfis de ferro laminado e abobadilhas de tijolo. [RODRIGUES, 2001] 

 
Tendo em conta a reduzida área ocupada por pavimento de estrutura metálica e dada a 

limitada informação disponível acerca do mesmo, admitiu-se que todo o pavimento apresenta 

estrutura de madeira, tendo-se apenas considerado o piso metálico para a modelação das 

varandas, como será explicado aquando a descrição das mesmas. 

   

Fig. 26 – Pavimento de madeira de um dos fogos do edifício em estudo.
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Em relação aos pavimentos de madeira, constituídos por pinhos particulares da zona de 

Leiria, são compostos por diversos elementos: frechais, através dos quais se faz a descarga 

do peso às paredes; vigamentos, que são a principal estrutura do pavimento e tarugos, 

responsáveis pelo travamento dos vigamentos na sua perpendicular.  

Uma vez que a hipótese de piso rígido não é válida para pavimentos de madeira devido à 

insuficiente rigidez da ligação entre as vigas de apoio do soalho e os vários elementos 

verticais, foi necessário proceder à modelação da sua estrutura. Para tal, foi definida uma 

secção designada por PAVIMENTO composta por vigamentos de 0,18x0,08 m, distanciados 

de 0,40 m de eixo a eixo sobre os quais apoia um soalho de 0,20 m de espessura, de acordo 

com o descrito em memória descritiva. Recorrendo às referidas características geométricas 

introduziram-se elementos de barra horizontais a simular o piso na direcção perpendicular à 

fachada uma vez que esta orientação corresponde à direcção de menor. Estes elementos de 

barra bi-articulados fazem a união entre as fachadas e as paredes interiores paralelas a estas, 

e entre as paredes interiores entre si impedindo os deslocamentos relativos entre estes sem 

restringir a possibilidade de distorção dado que se trata de piso flexível. Foram ainda 

adicionadas barras bi-articuladas na direcção perpendicular às anteriores de forma a simular 

as vigas do pavimento que servem de travamento.  

O tipo de ligação descrita entre o pavimento e os elementos verticais foi adoptada de 

acordo com o estudo realizado pela Prof. Rafaela Cardoso na sua tese de mestrado 

Vulnerabilidade Sísmica de um Edifício Pombalino não tendo sido realizado no âmbito deste 

trabalho uma análise tão pormenorizada como a apresentada na referida tese onde estas 

ligações são estudadas como possíveis pontos fracos da estrutura e para tal simuladas como 

barras fusível. 

 

  

Fig. 27 – Escadas interiores do edifício em estudo. 

 

Quanto às escadas do edifício em estudo nenhuma informação consta na memória 

descritiva além do facto de a sua estrutura ser de madeira oriunda de pinhos particulares da 

zona de Leiria, tal como nos pavimentos. Recorrendo no entanto às peças desenhadas 

existentes, foi possível determinar a sua geometria e proceder à sua modelação. 
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As escadas de um modo geral são elementos que devem ser modelados no programa de 

cálculo, uma vez que, embora de uma forma modesta, contribuem para o aumento da rigidez 

dos elementos adjacentes. Este fenómeno acontece devido ao facto de estes elementos 

funcionarem de certa forma como contraventamento das paredes em questão, reduzindo 

assim o comprimento livre das mesmas e consequentemente o seu comprimento de 

encurvadura. 

As escadas foram então modeladas recorrendo a elementos de barra, Frame Elements, 

admitindo para os degraus uma espessura de 0,15m e uma largura de 0,9m em concordância 

com as peças desenhadas em anexo. Os elementos foram introduzidos no modelo admitindo 

algumas simplificações: considerou-se que os elementos de barra rotulados para que não 

houvesse transmissão de momentos às escadas; simularam-se as secções correspondentes 

ao patim e aos lanços de escada, colocando os elementos de barra ligados às paredes 

adjacentes às escadas. 

 
 
 

2.5.  COBERTURA 
 

A estrutura da cobertura do edifício é constituída por madeira de pinho proveniente da 

zona de Leiria, tal como todos os madeiramentos existentes, e revestida a Telha Marselha. 

Embora os elementos da cobertura se encontrem descritos na memória descritiva e uma das 

peças desenhadas seja referente à planta da cobertura, apenas se conclui que esta apresenta 

duas águas que cobrem toda a área de implantação do edifício. Não existe um pormenor nas 

peças desenhadas que dê a conhecer a forma como todos estes elementos se organizam na 

estrutura no seu todo. Deste modo e, não tendo sido possível o acesso à mesma, admitiu-se 

que a cobertura apresenta uma disposição semelhante à cobertura da Casa Sancho, ver figura 

28, face à parecença entre as condições fronteira e composição de ambas.   

 

 

Fig. 28 – Asna longitudinal da cobertura da Casa Sancho. 

 

Considerou-se então que a cobertura apresentaria duas asnas semelhantes à 

apresentada na fotografia na direcção longitudinal, uma por cada uma das águas encontrando-
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se toda a estrutura apoiada nas paredes de empena do edifício e nas paredes centrais de 

alvenaria de tijolo que seguem do núcleo de escadas, como se pode constatar no corte 

apresentado na figura 29. 

 

 

Fig. 29 – Excerto de uma peça desenhada relativa a um corte transversal do edifício em estudo. 

 

Deste modo, e sabendo que a estrutura da cobertura é composta por: varado 0,14x0,07 

distanciados 0,50 de eixo a eixo, madres 0,16x0,08, distanciados de 2 em 2 metros, fileira 

0,16x0,08, ripa 0,045x0,025, prumos 0,10x0,08 e Telha Marselha, a cobertura foi modelada 

indirectamente considerando a sua massa e o seu peso próprio. Admitiu-se que esta estrutura 

se encontrava apoiada num determinado número de pontos no perímetro do edifício e noutros 

tantos no alinhamento das asnas e paredes interiores de tijolo. Criou-se deste modo uma 

malha formada por 24 nós, ver figura 30, nos quais se aplicou a massa e carga equivalente à 

área de influência de cada nó de forma a simular a massa e cargas transmitidas pela 

cobertura à estrutura do edifício.  

 

 

Fig. 30 – Esquema da malha adoptada para a modelação da cobertura. 
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2.6. TERRAÇOS E ESCADAS DE INCÊNDIO 
 

Originalmente o edifício em estudo apresentava nas traseiras as tradicionais varandas 

características dos edifícios “gaioleiros”. As varandas, de estrutura metálica, são constituídas 

por pilares metálicos de secção circular que apoiam vigas de bordadura às quais são ligados 

perfis metálicos perpendiculares à parede (perfis I). As abobadilhas por sua vez apoiam sobre 

estes perfis. 

 

Fig. 31 – Estrutura metálica das varandas de tardoz. [APPLETON, J.G., 2003] 

Ao longo do tempo as varandas foram gradualmente transformadas em marquises 

constituídas por janelas de ferro rectangulares de pequena dimensão.  

           

Fig. 32 – Actuais marquises do edifício em estudo. 

Anexadas a estas antigas varandas, agora marquises, surgem as escadas de incêndio 

referidas nas peças desenhadas como “escadas de salvação” onde se encontra uma 

descrição detalhada da sua estrutura metálica, ver em anexo Peças desenhadas – Desenho 4. 

Sendo a sua existência devida a exigências dos bombeiros, são um bom exemplo das 

primeiras construções metálicas do início do século.    

Para efeitos de modelação as marquises foram contabilizadas 

indirectamente através da massa e cargas transmitidas ao edifício 

através da área de influência relativa aos pisos das varandas.  

 

 

Fig. 33 – Escadas de incêndio do edifício em estudo. 
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3. MODELO FINAL DO EDIFÍCIO 
 
 

Nas figuras seguintes apresentam-se alguns pormenores do modelo onde é possível 

identificar os vários elementos que o constituem e, por fim visualizar o aspecto final do mesmo.  

 

 

 
 

 
 

Fig. 34 – Detalhe da Vista 3D do modelo. 

 
 
 
 
 

    

 

Fig. 35 – Vista 3D do modelo: edifício isolado e edifício ligado aos edifícios adjacentes. 

 

 
 
 
 
 

Legenda: 

■ – Paredes de empena  
■ – Elementos rígidos  
■ – Paredes interiores    
■ – Elementos horizontais da fachada: vigas 
■ – Elementos verticais da fachada: pilares   

■ – Pavimento 
� – Rótula cilíndrica 
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4. DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS  
 

 
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos valores adoptados para as características: 

peso volúmico γ, módulo de elasticidade E, coeficiente de Poisson ν e, tensões de rotura à 

compressão, tracção e corte, dos materiais estruturais: alvenaria, tijolo e madeira. 

 

MATERIAL γ (KN/M3) E (MPA) ν REFERÊNCIAS 

MÉDIA 
QUALIDADE 

600 [CARDOSO, 2002] 

ALVENARIA 
BOA 
QUALIDADE 

22,00 

2000 

0,2 

[CARDOSO, 2002] 

½ vez 0,15 1,55 

1 vez 0,15 2,10 TIJOLO 

1 vez 0,15 3,75 

1000 0,2 [TABELAS TÉCNICAS, 2006] 

MADEIRA - 8000 0,2 [CARDOSO, 2002] 

Tabela 3 – Características adoptadas para os materiais. 
 

Na modelação do edifício, pelos motivos já referidos, recorreu-se à utilização de um material 

fictício designado por RÍGIDO. Este material apresenta um módulo de elasticidade na ordem dos 

107MPa, valor suficiente para lhe conferir uma rigidez elevada sem causar no entanto problemas 

de cálculo no programa SAP2000. 

Durante a caracterização dos materiais no modelo a massa específica foi sempre definida 

como nula, o que implica que os elementos não apresentem peso próprio. 

 

Relativamente às características mecânicas adoptadas para os materiais para verificação da 

segurança os valores foram os valores adoptados, foram os seguintes: 

MATERIAL comp
rotσ (MPA) tracção

rotσ (MPA) ττττ rot (MPA) REFERÊNCIAS 

MÉDIA 
QUALIDADE 

0,9 -0,1 
 

0,10 
 

[PROENÇA, 2007] 

ALVENARIA 
BOA 
QUALIDADE 

8 -0,2 0,40 [PROENÇA, 2007] 

½ vez 0,15 

1 vez 0,15 TIJOLO 

1 vez 0,15 

5 -0,1 0,20 [PROENÇA, 2007] 

Tabela 4 – Características mecânicas adoptadas para os materiais. 
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5. QUANTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES  
 

As acções consideradas na verificação da segurança são as dispostas no RSA no que diz 

respeito a acções específicas de edifícios.  

 

5.1. ACÇÕES PERMANENTES 
 

O peso próprio dos elementos estruturais: paredes de alvenaria ordinária e paredes de 

alvenaria de tijolo, foi obtido tendo em conta o peso volúmico dos respectivos materiais 

referidos no capítulo anterior. Para os restantes elementos estruturais: pavimentos de madeira 

e pavimentos mistos (das varandas), foram adoptados os pesos estipulados nas Tabelas 

Técnicas para pavimentos de habitações.  

 

5.2. ACÇÕES VARIÁVEIS 
 

Nos artigos 33.º e 39.º do R.SA, são quantificadas as acções específicas da utilização dos 

edifícios, tais como sobrecargas em coberturas, pavimentos e terraços.  

Os valores das sobrecargas dos pavimentos dependem da sua utilização (artigo 35.º do 

RSA), sendo o edifício em estudo do tipo habitacional os compartimentos destinam-se a 

utilização de carácter privado em que a concentração de pessoas é o elemento 

preponderante.  

Em relação às sobrecargas da cobertura estas referem-se a coberturas do tipo coberturas 

ordinárias. 

 

No quadro seguinte apresentam-se os valores considerados quer para as cargas 

permanentes quer para as sobrecargas, baseados nas Tabelas Técnicas e RSA 

respectivamente.  

 

 ELEMENTO q (KN/M2) Ψ2 

Pavimento de madeira 0,50 - 
CARGA PERMANENTE 

Pavimento misto das varandas 2,10 - 

Piso corrente 2,00 0,2 
SOBRECARGAS 

Cobertura 0,30 0 

Tabela 5 – Valores considerados para os carregamentos verticais. 
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5.3. ACÇÃO DOS SISMOS 

 

A quantificação da acção dos sismos é função dos valores da sismicidade da zona em que 

se encontra a construção e a natureza do terreno do local em que é implantada. A estrutura 

em análise encontra-se situada na zona sísmica A (coeficiente de sismicidade, α=1,0) e, 

quanto à natureza do terreno, a fundação encontra-se num terreno Tipo II (solos coerentes 

moles e muito moles, solos incoerentes soltos) como se pode constatar na carta de 

impedância apresentada em anexo. Na determinação dos efeitos da acção dos sismos é 

necessário considerar a variabilidade da sua duração e do seu conteúdo em frequências, que 

dependem, para uma mesma intensidade da acção sísmica, dos valores da magnitude e da 

distância focal. È suficiente, no entanto, verificar a segurança das estruturas em relação a 

duas acções sísmicas: 

• Acção Sísmica Tipo 1: sismo de magnitude moderada, com pequena distância focal, 

representativo de altas frequências, com durações de cerca de 10s. O sismo de Benavente em 

1909 é um exemplo deste tipo de acção. 

• Acção Sísmica Tipo 2: sismo de magnitude elevada com maior distância focal. 

Caracteriza-se pelas baixas frequências e tem durações elevadas (cerca de 30s). Os sismos 

gerados na zona de contacto entre as placas Europeia e Africana são exemplos deste tipo de 

actividade, o sismo de 1755 e o sismo de 1969. 

Fig. 36 – Acção sísmica. 

 

A escolha do tipo de sismo a actuar numa estrutura que se comporta como um sistema de 

um grau de liberdade é simples, bastando determinar o ponto de intersecção das duas curvas 

apresentadas anteriormente, que geralmente se situa entre os valores 1,5 Hz – 1,8 Hz. 

Quando se tratam de sistemas com n graus de liberdade, a decisão acerca do sismo 

condicionante não é imediata.  

Tipo 1 

Tipo 2 

 f 

 Sa 
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5.4. ANÁLISE POR ESPECTROS DE RESPOSTA 
 

Designa-se por análise sísmica duma estrutura a análise da resposta dessa estrutura 

quando solicitada por um movimento na base representativo duma acção sísmica. No âmbito 

do presente trabalho pretende-se efectuar uma análise sísmica linear, o objectivo não é 

conhecer a evolução da resposta ao longo do tempo, mas apenas calcular os valores 

extremos desta resposta. A hipótese de comportamento linear da estrutura é uma 

aproximação pois na realidade o comportamento é não linear devido à existência de 

elementos de madeira e das ligações entre si. 

Deste modo e, segundo o disposto no artigo 30.1º do RSA, procedeu-se à determinação 

dos efeitos da acção sísmica através de métodos de análise dinâmica por espectro de 

resposta tendo em conta as massas correspondentes ao valor médio das cargas permanentes 

e ao valor quase permanente das cargas variáveis que actuam na estrutura (Gm+Y2×Q) em 

toneladas. 

O espectro de resposta, neste caso o espectro de resposta das acelerações, é o valor 

máximo da aceleração que um oscilador de um grau de liberdade sofreria quando excitado por 

uma dada acção sísmica. Sendo a estrutura em estudo um oscilador de vários graus de 

liberdade, é possível quantificar os seus valores máximos de resposta através de espectros de 

resposta, fazendo uma analogia entre a resposta destes e a resposta de um oscilador de um 

grau de liberdade. 

Espectro de resposta pode ser definido como a representação gráfica do valor máximo da 

resposta (medida em termos de deslocamento, aceleração, esforços, etc.) de um conjunto de 

osciladores de um grau de liberdade, quando solicitados por uma determinada acção sísmica. 

Estes valores máximos são representados em função da frequência própria dos osciladores 

(ou do seu período) e do valor do coeficiente de amortecimento considerado. 

Em anexo encontram-se representados os espectros de resposta utilizados na análise 

dinâmica efectuada quer para as acções sísmicas do tipo 1 e quer para as do tipo 2, 

correspondentes a um coeficiente de amortecimento ζ de 10% relativo a estruturas de 

alvenaria, de acordo com a já referida tese da Prof. Rafaela Cardoso.  

 

Para a análise do comportamento do edifício sujeito à acção sísmica no Programa SAP 

2000 efectuaram-se os seguintes passos: 

i. Definiram-se duas novas funções que representam os espectros definidos pelo RSA 

para um coeficiente de amortecimento ζ de 10%: Acção 1: e Acção 2; 

ii. Criaram-se dois novos Analysis Cases, um para cada uma das funções referidas, e para 

cada acção considerou-se o sismo a actuar simultaneamente segundo a direcção X e a 

direcção Y. Definiu-se ainda o método de combinação modal – CQC e o método de 

combinação direccional - SRSS, como será explicado no capítulo seguinte. 
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5.5. MÉTODOS DE COMBINAÇÃO MODAL 
 

O R.S.A. preconiza que, acerca da independência dos movimentos do solo, segundo as 

diversas direcções, a resposta total máxima correspondente ao modo i é dada por: 
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O facto de na segunda expressão se efectuar uma soma dos valores absolutos das 

componentes nas três direcções ortogonais representa, em relação ao R.S.A., uma análise 

mais conservativa. 

Relativamente à regra de combinação das respostas máximas para os diferentes modos, 

o R.S.A. prevê o cálculo da resposta global através do uso da combinação quadrática de 

respostas, vulgarmente designado por SRSS (Square-Root-of-Sum-of-Squares).  

De acordo com o princípio anterior a resposta total qmáx, quer em termos de 

deslocamentos quer em termos de forças, pode ser obtida por: 

∑=
j

máx

jqq
2)(

max )(  

 

onde  qj
(máx)  é a resposta máxima do modo j. 

 

Este método pressupõe hipóteses relativas ao afastamento de frequências próprias do 

sistema, que uma vez quebradas, terá de ser aplicada a combinação quadrática completa 

(CQC). Esta combinação permite obter a resposta da estrutura, mesmo no caso de existirem 

frequências próprias aproximadas, que correspondam a modos de vibração com componentes 

de torção importantes, entrando em linha de conta com a autocorrelação existente entre as 

respostas modais. 

 

No caso em estudo utilizou-se a combinação CQC para a combinação modal de acções e 

a combinação SRSS na combinação direccional.  
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5.6. COMBINAÇÕES DE ACÇÕES 
 

Sendo o objectivo do presente trabalho a análise da vulnerabilidade sísmica a combinação 

de acções considerada para verificação da segurança do edifício em estudo foi o estado limite 

último tendo como acção variável base a acção sísmica, de acordo com a seguinte expressão:  

∑∑
==

⋅Ψ+⋅+=
n

2j

Qjk2jEKq

m

1i

Gikd SSγSS  

em que: 

SGik ≡ acção permanente, tomada com o seu valor característico; 

SQ1k ≡ acção variável considerada como acção de base da combinação, tomada com o 

seu valor característico; 

SQjk ≡ acção variável distinta da acção de base, tomada com o seu valor característico; 

γgi ≡ coeficiente de segurança relativo às acções permanentes; 

γq ≡ coeficiente de segurança relativo às acções variáveis; 

j0ψ , j2ψ  ≡ coeficientes ψ  correspondentes à acção variável de ordem j. 

 

Adoptaram-se, para os coeficientes de segurança relativos às acções, os seguintes 

valores: 

  EFEITO FAVORÁVEL EFEITO DESFAVORÁVEL 

PESO PRÓPRIO γg = 1,35 γg = 1,0 ACÇÕES PERMANENTES 

RESTANTES CARGAS PERMANENTES γg = 1,5 γg = 1,0 

ACÇÕES VARIÁVEIS γq = 1,5 γq = 0,0 

Tabela 6 – Coeficientes de segurança relativos às acções (γg, γq). 

 



6. FREQUÊNCIAS PRÓPRIAS E MODOS DE VIBRAÇÃO 

 

27 

6. FREQUÊNCIAS PRÓPRIAS E MODOS DE VIBRAÇÃO 
 

A determinação das frequências próprias do sistema em análise realiza-se a partir das 

equações de movimento para um sistema de vários graus de liberdade em regime livre, ou 

seja, desprezando a contribuição da parcela relativa ao amortecimento (C=0): 

 

0=⋅+⋅+⋅ qKqCqM &&&   

0=⋅+⋅ qKqM &&  

em que: 

M  – matriz de massas da estrutura; 

C  – matriz de amortecimento; 

K  – matriz de rigidez da estrutura; 

q&&  – vector de acelerações; 

q&  – vector de velocidades; 

q  – vector de deslocamentos. 

 

Ao efectuar um paralelismo com o comportamento de sistemas de um grau de liberdade a 

equação anterior dá origem à seguinte equação, designada por equação característica: 

02 =⋅



 ⋅− qMpK  

em que: 

p – frequência angular da estrutura. 

 
Tendo em conta que a única solução não trivial ( 0≠q ) para este sistema de equações 

equivale ao anulamento do determinante do primeiro factor da equação, as frequências e 

modos de vibração resumem-se a um problema de valores e vectores próprios. 

02det =




 ⋅− MpK  

Cada valor próprio associado ao respectivo vector próprio representa, respectivamente, 

uma frequência de vibração e correspondente modo de vibração. 

 

Para a determinação das frequências próprias do edifício recorreu-se a ao programa 

comercial já referido [SAP2000] no qual se efectuaram os seguintes passos: 

i. Procedeu-se à atribuição de massa, em toneladas, ao modelo do edifício. Para a 

aplicação das massas no modelo delineou-se sobre cada piso uma malha ortogonal 

0: =Ccomo
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com cerca de 1,50 m de lado e, a cada nó atribuiu-se uma massa, segundo as 

direcções x e y, correspondente ao valor médio das cargas permanentes e ao valor 

quase permanente das cargas variáveis (cp+sc.Ψ2), de acordo com o preconizado no 

RSA, da respectiva área de influência de cada nó. A utilização desta malha tornou-se 

necessária dado que os pisos do edifício são flexíveis não podendo ser modelados 

com diafragmas rígidos, como regra geral são modelados.  

Para a atribuição da massa em cada ponto no programa SAP2000 recorreu-se ao 

comando assign joint masses. 

ii. Fez-se correr o programa no MODAL case. 

Após o procedimento descrito obtiveram-se as seguintes soluções para a equação 

característica: 

PERÍODO FREQUÊNCIA, F FREQUÊNCIA, P EIGENVALUE 
MODO 

(s) (Hz) (rad/s) (rad2/s2) 

1 0,520 1,92 12,09 146,2 

2 0,317 3,15 19,81 392,4 

3 0,263 3,80 23,86 569,3 

4 0,159 6,29 39,51 1561,1 

5 0,134 7,47 46,92 2201,3 

6 0,120 8,36 52,54 2760,0 

7 0,098 10,26 64,43 4151,5 

8 0,089 11,27 70,80 5012,1 

9 0,084 11,90 74,74 5585,6 

10 0,084 11,97 75,18 5652,0 

11 0,082 12,17 76,48 5849,4 

12 0,078 12,84 80,65 6505,1 

Tabela 7 – Períodos e Frequências dos diferentes modos de vibração – Edifício Isolado. 

 

 

PERÍODO FREQUÊNCIA, F FREQUÊNCIA, P EIGENVALUE 
MODO 

(s) (Hz) (rad/s) (rad2/s2) 

1 0,483 2,071 13,01 169,3 

2 0,345 2,900 18,22 331,9 

3 0,308 3,250 20,42 417,0 

4 0,203 4,928 30,96 958,8 

5 0,169 5,908 37,12 1378,1 

6 0,150 6,646 41,76 1743,6 

7 0,143 6,996 43,96 1932,4 

8 0,126 7,908 49,69 2468,8 

9 0,119 8,391 52,72 2779,8 

10 0,108 9,223 57,95 3358,2 

11 0,104 9,652 60,65 3677,8 

12 0,098 10,179 63,96 4090,8 

Tabela 8 – Períodos e Frequências dos diferentes modos de vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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6.1. CALIBRAÇÃO DO MODELO 
 

Obtidas as frequências a partir do modelo do edifício em estudo procedeu-se à validação 

do mesmo recorrendo para isso a um ensaio de caracterização dinâmica com a ajuda do Prof. 

Carlos Sousa Oliveira. Este ensaio consiste na recolha de dados relativamente à resposta da 

estrutura a solicitações dinâmicas impostas pela envolvente. As frequências dominantes da 

estrutura correspondem aos picos dos espectros obtidos a partir da resposta registada. O 

aparelho foi preparado no vão das escadas do último piso, como se observar nas figuras 

apresentadas   

    

Fig. 37 – Preparação do Ensaio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 – Corte Transversal – Localização do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 – Planta do último piso – Localização do ensaio.

 Direcção Transversal 

D
irecção Longitudinal 
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Fig. 40 – Output de um dos ensaios – Direcção Transversal. 

 

  

 

Fig. 41 – Output de um dos ensaios – Direcção Longitudinal. 
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Fig. 42 – Output Final ampliado – Direcção Transversal. 

 

 

Fig. 43 – Output Final ampliado – Direcção Longitudinal. 

 

 

Fig. 44 – Output Final ampliado – Direcção Transversal coincidente com a passagem do Metro.
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No quadro seguinte encontram-se reunidos os resultados obtidos no ensaio. 

  FFRREEQQUUÊÊNNCCIIAASS  OOBBTTIIDDAASS  NNOO  EENNSSAAIIOO  ((HHZZ))  

  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL  TTRRAANNSSVVEERRSSAALL  VVEERRTTIICCAALL  

EENNSSAAIIOO  

EENNSSAAIIOO  CCOOIINNCCIIDDEENNTTEE  CCOOMM  PPAASSSSAAGGEEMM  DDOO  MMEETTRROO 

3,6 ; 4,1 ; 5,2 4,4 ; 5,5 ; 8,4 ; 9,8 

9,8; 11,3 ; 12,8 

8,2  

Tabela 9 – Frequências obtidas no ensaio. 

 

Face aos resultados obtidos no ensaio procedeu-se ao ajuste de algumas das 

propriedades de alguns dos materiais que constituem o edifício uma vez que, perante as 

frequências obtidas experimentalmente, estas terão sido subvalorizadas. Após um processo 

iterativo concluiu-se que o módulo de elasticidade dos materiais: ALVENARIA-BOA e 

ALVENARIA-TIJOLO, teriam de ser ajustados. Com a colaboração do Prof. Miguel Proença e 

com base em parâmetros por si estimados em trabalhos anteriores, procedeu-se à seguinte 

alteração:  

 

 E (GPA) 

MATERIAL ANTES DO ENSAIO APÓS O ENSAIO 

AALLVVEENNAARRIIAA  2,0 4,0 

TTIIJJOOLLOO  1,0 3,2 

Tabela 10 – Propriedades ajustadas dos materiais.  

 

Interessa referir que a modelação realizada no estudo do edifício tem algumas limitações, 

dado se ter circunscrito ao regime elástico e não se ter considerado o funcionamento em 

conjunto do quarteirão. Admite-se, no entanto, que estas circunstâncias não afectam 

substancialmente as conclusões que adiante se retiram. 
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AAPPÓÓSS  EENNSSAAIIOO  

  

PERÍODO FREQUÊNCIA, F FREQUÊNCIA, P EIGENVALUE 
MODO 

(s) (Hz) (rad/s) (rad2/s2) 

1 0,352 2,839 17,84 318,2 

2 0,266 3,757 23,60 557,1 

3 0,220 4,548 28,58 816,6 

4 0,119 8,427 52,95 2803,5 

5 0,110 9,071 57,00 3248,6 

6 0,097 10,265 64,50 4159,7 

7 0,081 12,271 77,10 5944,9 

8 0,078 12,886 80,97 6555,7 

9 0,076 13,131 82,51 6807,4 

10 0,075 13,320 83,69 7004,6 

11 0,074 13,438 84,43 7128,6 

12 0,073 13,670 85,89 7377,5 

Tabela 11 – Períodos e Frequências dos diferentes modos de vibração após ensaio – Edifício Isolado. 

 

 

PERÍODO FREQUÊNCIA, F FREQUÊNCIA, P EIGENVALUE 
MODO 

(s) (Hz) (rad/s) (rad2/s2) 

1 0,327 3,061 19,23 369,9 

2 0,282 3,551 22,31 497,9 

3 0,257 3,895 24,48 599,1 

4 0,180 5,566 34,97 1223,0 

5 0,150 6,669 41,90 1755,7 

6 0,126 7,930 49,83 2482,6 

7 0,104 9,612 60,39 3647,4 

8 0,100 10,029 63,02 3970,9 

9 0,097 10,331 64,91 4213,4 

10 0,093 10,730 67,42 4545,2 

11 0,090 11,124 69,90 4885,3 

12 0,087 11,552 72,58 5268,3 

Tabela 12 – Períodos e Frequências dos diferentes modos de vibração após ensaio – Edifício ligado aos 
adjacentes. 
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PERÍODO  FREQUÊNCIA   UX  UY ∑ UX ∑ UY 
MODO 

(s) (Hz) (%) (%) (%) (%) 

1 0,352 2,839 64,6 0,0 64,6 0,0 

2 0,266 3,756 0,0 67,5 64,6 67,5 

3 0,220 4,548 0,0 0,0 64,6 67,5 

4 0,119 8,427 0,2 0,0 64,8 67,5 

5 0,110 9,071 16,6 0,0 81,3 67,5 

6 0,097 10,265 0,0 11,7 81,3 79,3 

7 0,081 12,271 0,0 0,0 81,3 79,3 

8 0,078 12,886 0,0 2,1 81,3 81,4 

9 0,076 13,131 0,0 0,5 81,3 81,9 

10 0,075 13,320 0,0 0,0 81,4 81,9 

11 0,074 13,438 0,0 0,0 81,4 81,9 

12 0,073 13,670 0,0 0,1 81,4 82,0 

13 0,352 2,839 64,6 0,0 64,6 0,0 

14 0,266 3,756 0,0 67,5 64,6 67,5 

15 0,220 4,548 0,0 0,0 64,6 67,5 

16 0,119 8,427 0,2 0,0 64,8 67,5 

17 0,110 9,071 16,6 0,0 81,3 67,5 

18 0,097 10,265 0,0 11,7 81,3 79,3 

19 0,081 12,271 0,0 0,0 81,3 79,3 

20 0,078 12,886 0,0 2,1 81,3 81,4 

21 0,076 13,131 0,0 0,5 81,3 81,9 

22 0,075 13,320 0,0 0,0 81,4 81,9 

23 0,074 13,438 0,0 0,0 81,4 81,9 

24 0,073 13,670 0,0 0,1 81,4 82,0 

Tabela 13 – Factores de participação modal de massa após ensaio – Edifício isolado. 
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Tabela 14 – 1º Modo de Vibração – Edifício Isolado. 

MODO 1: Modo associado à frequência fundamental na direcção X 

 f = 2,839 Hz 

                                     
 

VISTA 3D 
 

 
 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    
 
 

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
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MODO 2: Modo associado à frequência fundamental na direcção Y 

 f =3,757 Hz 

                                     
 

VISTA 3D 
 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    
 
 

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 15 – 2º Modo de Vibração – Edifício Isolado. 
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MODO 3: Modo associado à frequência fundamental correspondente 

 à rotação segundo a direcção Z 

 f = 4,548 HZ 

                                     
 

VISTA 3D 
 

 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    
 
 

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 16 – 3º Modo de Vibração – Edifício Isolado. 
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MODO 4: Modo associado à frequência fundamental correspondente 

 à rotação segundo a direcção Z 

 f = 8,427 HZ 

                                     
 

VISTA 3D 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    
 

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 

Tabela 17 – 4º Modo de Vibração – Edifício Isolado. 
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MODO 5: Modo associado à frequência fundamental na direcção X 

 f = 9,071 HZ 

                                     
 

  VISTA 3D 

 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    
 
 

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 18 – 5º Modo de Vibração – Edifício Isolado. 
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MODO 6: Modo associado à frequência fundamental na direcção Y 

 f = 10,265 HZ 

                                     
 

  VISTA 3D 

 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    
 
 

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 19 – 6º Modo de Vibração – Edifício Isolado. 
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  

 

O primeiro modo de vibração do modelo ocorre para uma frequência própria de 2,84 Hz, 30% 

inferior ao valor registado experimentalmente. Apresenta um factor de participação modal em 

massa de 64,6% segundo a direcção X e valores residuais nas restantes direcções. Como era 

esperado à priori, este modo de vibração consiste numa translação global do edifício segundo a 

direcção X dado que, é nesta direcção que o edifício apresenta menor rigidez face às paredes 

resistentes desenvolverem-se na direcção perpendicular a esta.    

O segundo modo de vibração apresenta uma frequência própria de 3,76 Hz, valor 17% inferior 

ao valor experimental. Sendo o factor de participação modal em massa 67,5% segundo a direcção 

Y e aproximadamente zero nas restantes direcções, trata-se de um modo que consiste na 

translação global do edifico segundo a direcção Y. 

O terceiro modo de vibração ocorre para uma frequência de 4,55 Hz e corresponde a uma 

rotação global do edifício em torno do eixo vertical Z. 

 

PERÍODO  FREQUÊNCIA   UX  UY ∑ UX ∑ UY 
MODO 

(s) (Hz) (%) (%) (%) (%) 

1 0,327 3,061 63,4 0,0 63,4 0,0 

2 0,282 3,551 0,0 64,2 63,4 64,2 

3 0,257 3,895 0,0 0,0 63,4 64,2 

4 0,180 5,566 0,0 0,5 63,4 64,6 

5 0,150 6,669 0,0 0,0 63,4 64,6 

6 0,126 7,930 0,0 0,0 63,5 64,6 

7 0,104 9,612 16,3 0,0 79,8 64,6 

8 0,100 10,029 0,0 13,0 79,8 77,6 

9 0,097 10,331 0,0 0,0 79,8 77,6 

10 0,093 10,730 0,0 0,1 79,8 77,8 

11 0,090 11,124 0,0 0,0 79,8 77,8 

12 0,087 11,552 0,0 0,2 79,8 78,0 

13 0,327 3,061 63,4 0,0 63,4 0,0 

14 0,282 3,551 0,0 64,2 63,4 64,2 

15 0,257 3,895 0,0 0,0 63,4 64,2 

16 0,180 5,566 0,0 0,5 63,4 64,6 

17 0,150 6,669 0,0 0,0 63,4 64,6 

18 0,126 7,930 0,0 0,0 63,5 64,6 

19 0,104 9,612 16,3 0,0 79,8 64,6 

20 0,100 10,029 0,0 13,0 79,8 77,6 

21 0,097 10,331 0,0 0,0 79,8 77,6 

22 0,093 10,730 0,0 0,1 79,8 77,8 

23 0,090 11,124 0,0 0,0 79,8 77,8 

24 0,087 11,552 0,0 0,2 79,8 78,0 

Tabela 20 – Factores de participação modal de massa após ensaio – Edifício ligado aos adjacentes. 
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MODO 1: Modo associado à frequência fundamental na direcção X 

f = 3,061 Hz 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 
 

 

 
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 21 – 1º Modo de Vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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MODO 2: Modo associado à frequência fundamental na direcção Y 

 f = 3,551 Hz 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 

 
 
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 1 – 2º Modo de Vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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MODO 3: Modo associado à frequência fundamental correspondente à rotação 

segundo a direcção Z 

 f = 3,895 Hz 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 

 
 
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 22 – 3º Modo de Vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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MODO 4:  f = 5,566 Hz 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 
 

 
 
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 23 – 4º Modo de Vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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MODO 5:  f = 6,669 Hz 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

   

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 
 

 
 
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 
 

Tabela 24 – 5º Modo de Vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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MODO 6:  f = 7,930 Hz 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 
 

 
 
 

     
PLANO XZ (Y=0 m) 

 

 
 

Tabela 25 – 6º Modo de Vibração – Edifício ligado aos adjacentes. 
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  

 

Uma vez considerada a influência dos edifícios adjacentes ao edifício em análise, a primeira 

frequência própria de vibração, anteriormente de 2,84 Hz, sobe para 3,06 Hz passando a ser 

apenas 21% inferior ao valor experimental. Apresenta um factor de participação modal em massa 

de 63,4% segundo a direcção X e valores residuais nas restantes direcções. Este modo de 

vibração consiste, tal como anteriormente, numa translação global do edifício segundo a direcção 

X que, por ser a direcção onde se encontramos os edifícios adjacentes, irá apresentar uma rigidez 

superior à do edifício isolado na direcção X sem, no entanto, ultrapassar a rigidez na direcção 

perpendicular a esta.    

Relativamente ao segundo modo de vibração ocorreu uma ligeira redução da frequência 

própria de 3,76 Hz para 3,55 Hz, valor 24% inferior ao valor experimental. Sendo o factor de 

participação modal em massa 64,2% segundo a direcção Y e aproximadamente zero nas 

restantes direcções, trata-se de um modo que consiste na translação global dos três edifícios 

segundo a direcção Y.  

O terceiro modo de vibração ocorre para uma frequência de 3,90 Hz e corresponde a uma 

rotação global dos três edifícios em torno do eixo vertical Z. Trata-se de um valor inferior ao do 

edifício isolado devido ao aumento da inércia do conjunto em torno do eixo Z face à presença dos 

edifícios vizinhos. 
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7. ANÁLISE DINÂMICA POR ESPECTROS DE RESPOSTA 

 

Para efectuar uma análise relativamente ao comportamento do edifício sujeito à acção 

sísmica no Programa SAP2000, uma vez que a massa já fora atribuída anteriormente para a 

determinação das frequências próprias e dos modos de vibração foi apenas necessário inserir 

os espectros de resposta relativos às duas acções sísmicas através da criação de dois novos 

Analysis Cases:  

 

i. Definiram-se duas novas funções representativas dos espectros de resposta definidos 

pelo RSA para um coeficiente de amortecimento ζ de 10%: Acção 1 e Acção 2; 

ii. Criaram-se dois novos Analysis Cases, um para cada uma das funções referidas, 

tendo-se considerado em cada acção a actuação simultânea do sismo segundo a 

direcção X e a direcção Y. Definiu-se ainda o método de combinação modal – CQC e 

o método de combinação direccional - SRSS, por razões já apresentadas num dos 

capítulos anteriores; 

iii. Fez-se correr o programa para os Analysis Cases ACCAO1 e ACCAO2. 

 

Desta análise obtiveram-se os seguintes valores para o corte basal da estrutura para cada 

acção sísmica: 
 

 Acção 1 Acção 2 

CORTE BASAL (KN) DIRECÇÃO X DIRECÇÃO Y DIRECÇÃO X DIRECÇÃO Y 

EDIFÍCIO ISOLADO 1844,3 2156,6 1369,8 1417,6 

EDIFÍCIO LIGADO AOS ADJACENTES 4869,4 5200,8 3491,3 3503,7 
 

Tabela 26 − Força de corte basal resultante da Acção1 e Acção2. 
 

Como se pode constatar pela observação do quadro anterior a acção condicionante para a 

estrutura, quer na direcção X quer na direcção Y, é a acção sísmica tipo 1, uma vez que esta 

acção origina uma força de corte basal maior em ambas as direcções.  

No entanto, a escolha do tipo de sismo a actuar numa estrutura que se comporta como um 

sistema n graus de liberdade depende também dos valores das frequências dos diferentes modos 

de vibração, como já foi referido. Uma vez que para os diferentes modos de vibração as 

frequências são superiores ao intervalo 1,5 Hz – 1,8 Hz referente à zona de intersecção das 

curvas representativas da acção sísmica tipo 1 e acção sísmica tipo 2, pode-se concluir que a 

acção tipo 1 será a condicionante. 
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Nas tabelas seguintes apresentam-se as deformadas da estrutura obtidas pelo programa 

quando esta se encontra submetida à acção sísmica tipo 1 e à acção sísmica tipo 2 para ambos 

os modelos considerados, ou seja, para o modelo que considera o edifício isolado e o que o 

considera integrado entre outros dois edifícios semelhantes. 

 

ACÇÃO SÍSMICA TIPO 1 – EDIFÍCIO ISOLADO 

                                     
 

VISTA 3D 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 

 

Tabela 27 – Deformada devido à acção sísmica tipo 1 - Edifício Isolado. 
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ACÇÃO SÍSMICA TIPO 2 – EDIFÍCIO ISOLADO 

                                     
 

VISTA 3D 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 

 

Tabela 28 – Deformada devido à acção sísmica tipo 2 - Edifício Isolado. 
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ACÇÃO SÍSMICA TIPO 1 – EDIFÍCIO LIGADO AOS ADJACENTES 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 

 
 
 
 

     
PLANO XZ (Y=0 m) 

 

 
 

Tabela 29 – Deformada devido à acção sísmica tipo 1 – Edifício ligado aos adjacentes. 
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ACÇÃO SÍSMICA TIPO 2 – EDIFÍCIO LIGADO AOS ADJACENTES 

 
 

  VISTA 3D 

 

 
 
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

 

 
 

PLANO XY (Z=15,4 m) 
 

 
 

 
     

PLANO XZ (Y=0 m) 
 
 

 

Tabela 30 – Deformada devido à acção sísmica tipo 2 – Edifício ligado aos adjacentes. 
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7.1. ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS – ACÇÃO BASE: SISMO 
 

 
Na análise da vulnerabilidade sísmica do edifício em estudo interessa verificar a 

segurança do mesmo relativamente aos estados limites últimos tendo como acção variável 

base a acção sísmica. Deste modo, foi necessário repetir a análise dinâmica anterior 

considerando além da acção sísmica a acção das cargas permanentes e sobrecargas.  

 

i. Definiram-se dois novos Load Cases relativos às cargas permanentes e sobrecargas;  

ii. Aplicaram-se as cargas nó a nó de forma semelhante ao processo descrito para a 

atribuição da massa tendo-se neste caso recorrido ao comando Assign Joint Forces; 

iii. Criaram-se duas novas Response Combinations, uma para cada um dos estados 

limites: ELUsismo1 e ELUsismo2, onde para cada combinaram-se os diferentes 

casos (carga permanente, sobrecarga e acção sísmica) afectados pelos respectivos 

factores de segurança;   

iv. Fez-se correr o programa com os casos CP, SC, ACCAO1 e ACCAO2 em simultâneo 

para que fosse possível posteriormente requerer ao programa o output relativo às 

combinações ELUsismo1 e ELUsismo2. 

 

Desta análise obtiveram-se os seguintes valores para o corte basal da estrutura para cada 

acção sísmica: 

 

 ELU sismo1 ELU sismo2 

CORTE BASAL (KN) DIRECÇÃO X DIRECÇÃO Y DIRECÇÃO X DIRECÇÃO Y 

EDIFÍCIO ISOLADO 2776,5 3234,8 2054,6  2126,3 

EDIFÍCIO LIGADOS AOS ADJACENTES 7304,1 7801,1 5236,9 5255,5 

Tabela 31 − Força de corte basal resultante das combinações de ELUsismo1 e ELUsismo2. 

 

A análise de esforços apresentada no presente capítulo foi efectuada a partir do modelo 

relativo ao edifício isolado uma vez, que face à dimensão do ficheiro e quantidade de informação a 

analisar no modelo que considera a presença dos edifícios adjacentes, as diferenças nos 

resultados obtidos não se demonstram significativas ao nível do presente estudo. Tendo em conta 

que a acção sísmica tipo 1 é a condicionante, foi apenas considerado o output relativo à 

combinação do estados limites últimos tendo como acção variável base a acção sísmica tipo 1 - 

ELUsismo1.  
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Tendo em conta os esforços obtidos nos vários elementos procedeu-se à determinação das 

tensões actuantes nos mesmos de forma a constar se a segurança do edifício ao referido estado 

limite último se verificava. Para os elementos de desenvolvimento vertical, ou seja, para as 

paredes do edifício, as tensões normais foram calculadas tendo em conta a expressão relativa à 

flexão composta desviada:  

x
I

M
y

I

M

A

N

y

y

x

x ∗±∗±−=σ  (1) 

No caso dos elementos de desenvolvimento horizontal, mais especificamente no caso das vigas, 

as tensões normais foram determinadas considerando a equação relativa à flexão simples: 

A

N
=σ  (2) 

Em relação às tensões de corte procedeu-se à determinação da tensão tangencial máxima devido 

ao esforço transverso, V, recorrendo para tal à expressão correspondente a secções 

rectangulares, como é o caso das vigas e das paredes que constituem o edifício em análise: 

 

hb

V

⋅
∗=

2

3
τ  (3) 

 

Fig. 45 – Legenda da secção-tipo. [TABELAS TÉCNICAS, 2006] 

 

Nas tabelas seguintes apresentam-se as tensões e deslocamentos verificados em 

determinados elementos de referência do modelo, as tensões máximas que actuam ao nível de 

cada piso do edifício e ainda uma análise comparativa dos resultados obtidos para uma variação 

do coeficiente de majoração sísmico. Nesta última tabela os resultados referem-se à percentagem 

de elementos da estrutura que não verificam a segurança aos Estados Limites Últimos tendo como 

acção variável base o sismo tipo 1, tendo sido considerada uma margem de erro 20% relativa aos 

possíveis desvios das propriedades reais dos materiais que, como já foi referido não foram 

calibradas experimentalmente. Na análise referida adoptaram-se as resistências dos materiais 

apresentadas previamente no capítulo 5.   

 
 

Fig. 46 – Imagem de um piso genérico do modelo com a identificação dos elementos de referência.

Legenda: 
 

■ – Elemento 1 
■ – Elemento 2 
■ – Elemento 3 
■ – Elemento 4 
■ – Elemento 5 

1 

2 

4 
 

5 

 3 
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Tabela 32 − Tensões nos elementos de referência dos vários pisos para o estado limite último tendo como 
acção variável base a acção sísmica 1.  

 

 DESLOCAMENTOS RELATIVOS DOS NÓS DE REFERÊNCIA – ELUSISMO 1 

 1 2 3 4 5 
ux uy uz ux uy uz ux uy uz ux uy uz ux uy uz 

Piso 
(mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) 

R/C - 1º 2,11 1,71 0,98 2,11 1,71 0,98 1,59 1,38 0,06 1,93 1,72 0,95 0,60 0,90 0,01 

1º - 2º 3,92 2,58 0,81 3,92 2,58 0,81 3,26 2,92 0,04 3,70 2,59 0,75 0,16 0,25 0,02 

2º - 3º 4,18 2,57 0,54 4,18 2,57 0,54 3,78 2,90 0,02 3,99 2,56 0,49 -0,01 0,20 0,02 

3º - 4º 4,21 2,20 0,32 4,21 2,20 0,32 4,22 2,62 0,02 4,03 2,21 0,28 -0,11 -0,15 0,02 

4º - Cob. 3,15 1,43 0,07 3,15 1,43 0,07 4,06 2,03 0,00 3,12 1,44 0,06 -0,06 -0,22 0,00 

Tabela 33 − Deslocamentos relativos entre os nós de referência dos vários pisos para o estado limite último 
tendo como acção variável base a acção sísmica 1. 

 

 

 
TENSÕES MÁXIMAS ACTUANTES – ELUSISMO 1 

σcompressão σtracção ζ corte PISO 
(kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) 

R/C 15426,14 -113,50 278,06 

1º 15099,21 -14958,90 283,43 

2º 1674,80 -1142,43 267,82 

3º 1674,34 -1648,41 267,82 

4º 4335,14 -4335,13 183,55 

Tabela 34 − Tensões máximas actuantes por piso para o estado limite último tendo como acção variável base 
a acção sísmica tipo 1. 

 

 
PERCENTAGEM DE ELEMENTOS QUE  

NÃO VERIFICAM A SEGURANÇA AOS ELU SISMO 1 
COEFICIENTE DE MAJORAÇÃO 

DA ACÇÃO SÍSMICA 
σcompressão  σtracção  ζ corte     

0,25 1% 38% 0% 

0,50 2% 54% 3% 

0,75 5% 71% 10% 

1,00 6% 82% 22% 

1,50 8% 94% 28% 

Tabela 35 − Percentagem de elementos que não verificam a segurança aos estados limites últimos tendo 
como acção variável base a acção sísmica tipo 1 para diferentes valores de coeficiente de majoração da 

acção sísmica. 

 TENSÕES NOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA – ELUSISMO 1 

 1 2 3 4 5 

σmáx σmin ζmáx σmáx σmin ζmáx σmáx σmin ζmáx σmáx σmin ζmáx σmáx σmin ζmáx 
Piso 

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 

R/C 3693 -2428 145 3702 -2430 148 36421 -36299 236 4792 -3571 231 4790 -3599 229 

1º 2042 -963 140 2120 -971 144 24350 -24267 215 2962 -1965 197 2892 -2145 197 

2º 1670 -764 135 1675 -834 147 13505 -13460 161 2609 -1971 225 2669 -2066 226 

3º 1219 -728 132 1289 -761 145 16654 -16617 158 2271 -1652 179 2465 -1793 180 

4º 535 -374 40 485 -346 52 4335 -4335 56 1212 -1044 96 1328 -1299 105 
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De facto, o coeficiente de majoração sísmica a considerar é um factor condicionante como se 

pôde constatar pela tabela anterior. A adopção de um coeficiente de 1,50 de acordo com o 

estipulado no RSA implicaria um reforço de praticamente todos os elementos que constituem o 

edifício, talvez uma solução pouco apelativa. Deste modo, o estudo das soluções de reforço a 

analisar serão também função deste coeficiente de majoração para que a solução a adoptar seja 

um compromisso entre este e a percentagem de melhoramento.   
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8. ANÁLISE ESTÁTICA 
 

8.1. ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS – ACÇÃO BASE: SOBRECARGA 
 

Uma vez que a projecção do edifício aquando a sua concepção não ponderava a influência 

sísmica mas sim o efeito das cargas permanentes e sobrecargas achou-se pertinente averiguar se 

o edifício verifica a segurança segundo o código actual relativamente aos Estados Limites Últimos 

tendo como acção de base a sobrecarga. Para tal recorreu-se novamente ao Programa SAP2000 

efectuou-se uma análise estática e, dado que na análise anterior já tinham sido adicionadas ao 

modelo as cargas permanentes e sobrecargas, foi apenas necessário criar uma nova Response 

Combination designada por ELUsc que combinasse os casos relativos à carga permanente e 

sobrecarga afectados pelos respectivos factores de segurança. Fez-se correr o programa 

novamente mas apenas com os casos CP e SC em simultâneo para que fosse possível 

posteriormente requerer ao programa o output relativo à combinação ELUsc. 

 

ELUSC - MODELO DO EDIFÍCIO 

                                    
 

VISTA 3D 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 

 

Tabela 36 – Deformada do modelo do edifício para o estado limite último tendo como acção variável 
base a sobrecarga.
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. 
Obtidos os esforços nos vários elementos procedeu-se à determinação das tensões nos 

mesmos, utilizando as expressões já referidas na análise anterior. Nas tabelas seguintes 

apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos onde figuram, as tensões e deslocamentos 

verificados em determinados elementos de referência do modelo, as tensões máximas ao nível de 

cada piso e ainda a percentagem de elementos da estrutura que não verificam a segurança aos 

Estados Limites Últimos tendo como acção variável base a sobrecarga. 

Tabela 37 − Tensões nos elementos de referência dos vários pisos para o estado limite último tendo como 
acção variável base a sobrecarga. 

 DESLOCAMENTOS RELATIVOS DOS NÓS DE REFERÊNCIA 

 1 2 3 4 5 
ux uy uz ux uy uz ux uy uz ux uy uz ux uy uz 

PISO 
(mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) 

R/C - 1º 0,01 -0,07 -0,73 0,00 -0,06 -0,73 0,00 0,04 -0,16 0,00 -0,07 -0,69 0,00 -0,06 -0,70 

1º - 2º 0,01 -0,13 -0,63 0,01 -0,13 -0,63 0,01 -0,22 -0,12 0,01 -0,13 -0,59 0,01 -0,13 -0,60 

2º - 3º 0,01 -0,15 -0,46 0,02 -0,15 -0,45 0,01 -0,26 -0,06 0,01 -0,15 -0,42 0,01 -0,15 -0,43 

3º - 4º 0,02 -0,12 -0,30 0,02 -0,12 -0,30 0,01 -0,19 -0,05 0,02 -0,12 -0,28 0,01 -0,12 -0,29 

4º - Cob. 0,00 -0,11 -0,06 0,04 -0,11 -0,06 0,02 -0,14 0,00 0,01 -0,11 -0,06 0,04 -0,11 -0,07 

Tabela 38 − Deslocamentos relativos entre os nós de referência dos vários pisos para o estado limite último 
tendo como acção variável base a sobrecarga. 

 TENSÕES MÁXIMAS – ELUSC 

σcompressão σtracção ζ corte PISO 
(kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) 

R/C 1465,37 1016,27 55,58 

1º 1043,94 678,01 85,05 

2º 852,07 345,88 105,34 

3º 688,20 496,86 100,50 

4º 682,69 430,99 106,47 

Tabela 39 − Tensões máximas actuantes em cada piso para os estados limites últimos tendo como acção 
variável base a sobrecarga. 

 
PERCENTAGEM DE ELEMENTOS QUE  

NÃO VERIFICAM A SEGURANÇA AOS ELU SC 
σcompressão  σtracção  ζ corte     

0% 15% 0% 

Tabela 40 − Percentagem de elementos que não verificam a segurança aos estados limites últimos tendo 
como acção variável base a sobrecarga.

 TENSÕES NOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA 

 1 2 3 4 5 

σmax σmin ζ máx σmax σmin ζ máx σmax σmin ζ máx σmax σmin ζ máx σmax σmin ζ máx 
PISO 

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 

R/C 936,9 847,0 2,8 933,7 846,4 4,6 268,2 48,7 17,4 1097,6 586,4 55,1 1090,5 615,2 55,6 

1º 835,6 716,5 2,5 847,1 713,1 2,1 218,8 7,5 28,2 1023,1 447,0 85,1 1023,0 494,2 84,6 

2º 666,1 548,8 1,9 668,6 540,7 3,6 154,9 -19,0 28,5 852,1 207,1 105,3 816,0 282,5 105,3 

3º 465,3 337,8 2,8 473,2 329,2 2,7 188,8 -75,7 33,0 688,2 28,1 98,3 649,5 134,0 100,5 

4º 142,5 30,4 1,2 149,3 -12,8 7,8 76,4 -76,1 16,4 438,9 -195,7 100,2 432,7 -282,7 106,5 
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Fazendo uma análise em termos percentuais, tendo em conta as propriedades resistentes dos 

materiais, pode-se constatar que o edifício em estudo verifica, de um modo geral, a segurança aos 

estados limites tendo como acção variável de base a sobrecarga verificando-se apenas problemas 

de tracção em cerca 15% dos elementos.  

Para que fosse perceptível a importância dos vários elementos constituintes do edifício no seu 

comportamento global, realizou-se uma análise iterativa na qual se removeram de forma alternada 

determinados elementos, nomeadamente os frechais, pavimentos e grande parte das paredes 

interiores. Nas tabelas seguintes apresentam-se as deformadas obtidas para os referidos 

modelos. 

 

ELUSC - MODELO DO EDIFÍCIO SEM FRECHAIS 

                                    
 

VISTA 3D 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 

 

Tabela 41 – Deformada do modelo do edifício sem frechais para o estado limite último tendo como acção 

variável base a sobrecarga. 
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Comparando a deformada do modelo com a deformada anterior que não considera os 

elementos relativos aos frechais conclui-se que estes apresentam um papel importante, senão 

mesmo essencial, na solidarização das paredes para que o edifício se comporte como um todo. 

Dado que estes se desenvolvem em maior número na direcção perpendicular às fachadas, a sua 

ausência causa uma maior deformação nestas do que nas paredes de empena. 

 

ELUSC - MODELO DO EDIFÍCIO SEM GRANDE PARTE DAS PAREDES INTERIORES 

                                    
 

VISTA 3D 

 
 

    
 

  PLANO XY (Z=15,4 m) 
 
 
 

 

           
 

PLANO YZ (X=0 m) 
 

    

     
 

PLANO XZ (Y=0 m) 
 

 

 

Tabela 42 – Deformada do modelo do edifício sem paredes interiores para o estado limite último tendo 

como acção variável base a sobrecarga. 

 

Analisando as deformadas relativamente ao modelo sem grande parte das paredes interiores 

verifica-se que os frechais são obrigados a absorver grande parte dos esforços anteriormente 

suportados pelas paredes removidas, apresentando assim deformações muito acentuadas. 

O estudo destas deformadas hipotéticas pode ser útil na medida em que pode justificar 

eventuais deformações que surjam devido à perda de capacidade de resistente de determinados 

elementos.
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A análise de esforços apresentada quer relativamente aos estados limites últimos tendo como 

acção variável de base o sismo quer a relativa à sobrecarga não englobou os esforços obtidos 

para as vigas das fachadas uma vez que se considerou que o modelo tridimensional adoptado não 

simula de forma realista o comportamento das mesmas. No modelo estas vigas foram simuladas 

como elementos de barra linear, no entanto, na realidade estas vigas devido ao processo 

construtivo “em arco” encontram-se comprimidas devido às cargas permanentes “compensando” 

tracções que possam ocorrer devido a outras acções. 

   

Fig. 47 – Processo construtivo utilizado na execução de vãos de portas e janelas. 
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9. REFORÇO ESTRUTURAL – SOLUÇÕES DE REABILITAÇÃO SÍSMICA 
 
 

Os principais problemas dos edifícios “gaioleiros” prendem-se, de um modo geral, com a 

deficiente solidarização entre os diferentes elementos estruturais (entre paredes ortogonais e, 

entre paredes e pavimentos ou coberturas), com a falta de qualidade dos elementos de construção 

(em particular das paredes de alvenaria), com as reduzidas dimensões de alguns elementos 

estruturais (altura das vigas de pavimentos, espessura das paredes) e com a adopção de 

disposições inadequadas (transições bruscas de rigidez das paredes resistentes, andar a andar). 

Como se pôde constatar nos capítulos anteriores o edifício em estudo é representativo dos 

referidos problemas, de facto verifica-se uma errada disposição dos elementos em particular 

devido à existência de dois corredores perpendiculares às fachadas que separam a zona central 

do edifício, o “núcleo”, dos restantes elementos; confirma-se também que a maioria das secções 

apresenta uma espessura muito reduzida, note-se que as paredes resistentes de maior espessura 

têm penas 25 cm; relativamente à solidarização entre os diferentes elementos e à qualidade dos 

materiais constituintes, face à ausência de ensaios in situ e de técnicas de inspecção nada se 

pôde concluir acerca dos mesmos mas serão problemas a ter em consideração.  

É essencial proceder a estudos de avaliação da capacidade resistente destas estruturas e das 

suas condições efectivas de segurança especialmente em relação às acções sísmicas. Além do 

estudo da estrutura do edifício isolado numa análise sísmica é particularmente importante estudar 

comportamentos globais envolvendo as estruturas adjacentes e até mesmo todo o quarteirão onde 

este se encontra inserido. 

Existem inúmeras alternativas de reforço ou de reparação de estruturas que deverão ser 

analisadas e avaliadas atendendo a factores técnicos, económicos, culturais e sociais não 

descuidando o grande interesse histórico e patrimonial dos edifícios a intervencionar, 

designadamente a substituição de elementos defeituosos ou danificados, aumento das dimensões 

das secções, adição de elementos de outra natureza, alteração da distribuição de esforços e 

consolidação estrutural. 

Não sendo do âmbito do presente trabalho o dimensionamento de soluções de reforço 

interessa referir algumas soluções viáveis para o edifício em estudo de entre as muitas soluções 

possíveis. As soluções que se destacam são: o reforço de determinados elementos verticais 

através da projecção de argamassa em malha galvanizada permitindo um aumento da secção e 

da resistência destes elementos; a introdução de um núcleo de reforço onde seria possível instalar 

uma caixa de elevador, dado que, embora o edifício apresente cinco pisos não dispõe de elevador; 

a cintagem das fachadas e empenas do edifício através de tirantes ou ancoragens; a integração 

de uma estrutura metálica em pórtico de modo a redistribuir os esforços existentes, uma vez que, 

a reduzida rigidez dos pisos e da cobertura aliados à existência de dois corredores que 

atravessam todo o piso interrompendo a continuidade dos elementos não permitem uma eficaz 

redistribuição de dos esforços por todos os elementos, entre muitas outras.  
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Nas fotografias seguintes são apresentados alguns exemplos das referidas soluções. 

 

 

Fig. 48 – Edifícios “gaioleiros” - reforço usando os saguões. 

 
 

  

Fig. 49 – Edifícios de alvenaria - reforço estrutural com transferência de cargas. 

 

 

 

Fig. 50 – Edifícios de alvenaria - reforço estrutural com 
transferência de cargas. 

 

Tendo como preocupação a adopção de soluções reduzidamente intrusivas, que permitam 

que a reabilitação se faça com a mínima perturbação dos utentes, além da relação 

preço/melhoramento achou-se pertinente aprofundar a solução relativa ao aumento da resistência 

das paredes através da projecção de argamassa em malha de aço galvanizada. Este estudo mais 

detalhado será desenvolvido no sub-capítulo 9.1. 
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Como foi vindo a ser referido em capítulos anteriores, ao longo deste estudo foi necessário 

admitir alguns pressupostos uma vez, que estava fora de alcance averiguar se de facto estas se 

verificavam. São de referir, em particular, as ligações das fachadas do edifício ao resto da 

estrutura as quais se admitiu existirem em condições, o que na prática nem sempre se verifica, e 

ainda as ligações do pavimento às paredes de alvenaria que, segundo a memória descritiva, foram 

betonadas aquando a sua execução não se sabendo, no entanto, se estas se encontram 

encastradas nas paredes exteriores ou apenas apoiadas nas mesmas, nem o seu estado de 

conservação. Por todos estes factores admitiu-se que as ligações do pavimento às paredes 

exteriores apresentam um comportamento semelhante ao de rótulas cilíndricas. Outro parâmetro a 

considerar são as propriedades dos materiais que, não tendo sido analisadas in situ poderão 

apresentar desvios face aos valores reais. 

Neste contexto, a solução de reforço a adoptar poderá ainda abranger a reabilitação das 

referidas ligações e melhoramento das propriedades dos materiais, face aos resultados obtidos 

em eventuais prospecções a realizar. Dentro das medidas correctivas possíveis em edifícios de 

alvenaria, são de referir: a substituição de componentes deteriorados, em particular, nos 

pavimentos de madeira; a melhoria da ligação através de elementos de travamento anti-sísmico 

colocados por baixo dos pisos no alinhamento dos nembos (maciço entre vãos em obra de 

alvenaria), dotados de capacidade de dissipação de energia; a melhoria da rigidez através de 

“cantoneiras” nos cantos das paredes mestras, com lâmina de betão armado projectado ou 

aplicado por injecção, entre outros. [CÓIAS E SILVA, 2001] Através das imagens seguintes 

podem-se observar alguns detalhes das referidas soluções. 

     
Fig. 51 – Edifícios “gaioleiros” - reforço dos pisos.   Fig. 52 – Edifícios “pombalinos” - 

reforço dos pavimentos de madeira.  

         
 

  
Fig. 53 – Exemplos de reabilitação de pavimentos em madeira. [ARTE&CONSTRUÇÃO, 2004] 
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Fig. 54 – Reforço das ligações do pavimento às paredes de alvenaria. [CARDOSO, BENTO e LOPES, 2003] 

 

        
Fig. 55 – Reforço das ligações do pavimento às paredes de alvenaria e das ligações entre fachadas e 

paredes de empena. [CARDOSO, BENTO e LOPES, 2003] 

 

Na figura 56 apresenta-se um pormenor da ligação do telhado às 

paredes que visa o travamento das paredes, impedindo-as de cair para 

fora do seu plano e, conferindo-lhe em simultâneo, apoio ao longo da 

altura. Esta ligação inclui uma viga de betão armado no coroamento da 

parede e diversos elementos metálicos de ligação da viga à cobertura e 

à parede de alvenaria. Em geral, em obras de conservação as ligações 

são mais fracas, podendo não incluir os elementos referidos. 

Fig. 56 – Ligação do telhado às 
paredes de alvenaria. [COSTA, 2003] 

 

Na figura 57 é visível uma cantoneira metálica, outro exemplo de ligação forte entre as 

paredes e o telhado. 

 

Fig. 57 – Ligação paredes/telhado com uma cantoneira metálica. [COSTA, 2003]



9. REFORÇO ESTRUTURAL 

 

67 

 

Nas figuras seguintes apresentam-se algumas imagens relativamente ao reforço das ligações 

entre fachadas e paredes de empena através de tirantes como os exemplificados anteriormente na 

figura 58 e, em maior detalhe na figura 59. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 – Edifícios “gaioleiros” - tirantes clássicos.                Fig. 59 – Execução de tirantes clássicos. 
 

     

           

Fig. 60 – Edifícios de alvenaria:          Fig. 61 – Edifícios de alvenaria: 
 injecções de consolidação.          ancoragens “Cintec”. 
 
 

Outro exemplo de reforço estrutural consiste no travamento das empenas de topo impedindo 

que estas caiam para fora do seu plano evitando este mecanismo de colapso que é uma das 

principais razões de morte durante a ocorrência de 

sismo. A figura 62 mostra o esquema estrutural 

correspondente onde se indica a vermelho a estrutura 

de contraventamento que pode ser ligada à empena 

através de um elemento de betão armado e elementos 

metálicos, como se ilustra no pormenor do lado direito 

da figura.         

 Fig. 62 – Travamento das empenas de topo. [COSTA, 2003]
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Na figura 63 apresentam-se detalhes de uma ligação entre panos de paredes 

perpendiculares onde foram utilizadas cantoneiras metálicas e ligadores (parafusos), para que 

a ligação seja eficiente. A sequência dos trabalhos seria: 

 
Fig. 63 – Pormenores de ligação entre paredes ortogonais. [COSTA, 2003] 

 

É de referir que numa obra apenas com objectivos de conservação não seriam colocados os 

elementos metálicos referidos nos pontos 4, 5 e 6, e a resistência estrutural não teria 

melhorias significativas. A figura 3 mostra um exemplo de aplicação, executado numa igreja. 

[COSTA, 2003] 

      
Fig. 64 – Exemplo da ligação resistente entre duas paredes ortogonais. [COSTA, 2003] 

 

 

9.1. REFORÇO COM ARGAMASSA PROJECTADA EM MALHA DE AÇO GALVANIZADO 
 
 

Da análise dos esforços obtidos para os estados limites últimos tendo como acção variável 

base a acção sísmica foi possível identificar um conjunto de elementos que não verificava a 

segurança qualquer que fosse o coeficiente de majoração da acção sísmica. Desse conjunto 

distinguem-se dois grupos de elementos: um relativo às paredes de empena que constituem a 

maioria dos elementos e, outro referente a algumas paredes interiores às quais, devido ao seu 

posicionamento, foi atribuída a designação de “núcleo” do edifício. 
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Fig. 65 – Imagem do Modelo com a identificação dos elementos a reforçar. 

 

Identificados os elementos a reforçar realizou-se um estudo iterativo no qual se modelou de 

forma alternada o reforço das paredes de empena e o reforço das paredes do “núcleo” interior e, 

por fim, ambos em simultâneo. Com os referidos modelos pretende-se simular o reforço através da 

consolidação das paredes de alvenaria reforço este conseguido através da execução de um 

reboco de argamassa de cimento incorporando uma rede metálica de aço galvanizado. Esta 

solução visa além do aumento da secção útil o confinamento das paredes de modo a garantir a 

sua integridade.   

Para a modelação destas soluções recorreu-se à definição de um material hipotético cujas 

propriedades foram definidas através da interpolação das características do material que constitui 

o elemento e da argamassa de reforço tendo em conta a espessura de ambos. Nesta interpolação 

admitiu-se que a argamassa de reforço apresentaria um módulo de elasticidade de 15GPa, sendo 

aplicada em ambas as faces no caso das paredes interiores e apenas na face interior das paredes 

de empena. Relativamente à malha de aço apenas se considerou a sua resistência à tracção 

tendo sido adoptado o valor de 30 MPa. 

  

Nos quadros seguintes apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos para os diferentes 

cenários de reforço sendo possível compará-los com os resultados obtidos anteriormente para o 

modelo sem reforço. 

  FREQUÊNCIAS 
FACTORES DE PARTICIPAÇÃO 

MODAL DE MASSA 

LOCAL DO REFORÇO MODOS f (Hz) Ux (%) Uy (%) 

1º MODO 2,84 64,6 0,0 
2º MODO 3,76 0,0 67,5 SEM REFORÇO 

3º MODO 4,55 0,0 0,0 
1º MODO 2,84 64,8 0,0 
2º MODO 4,86 0,0 68,8 EMPENAS 

3º MODO 5,52 0,0 0,0 
1º MODO 3,14 64,8 0,0 
2º MODO 4,06 0,0 66,8 “NÚCLEO” 

3º MODO 4,61 0,1 0,0 
1º MODO 3,15 64,9 0,0 
2º MODO 5,13 0,0 68,0 

“NÚCLEO” 
 E 

 EMPENAS 3º MODO 5,56 0,0 0,0 

Tabela 43 − Quadro comparativo das frequências e factores de participação de massa obtidos para as 
diferentes soluções de reforço. 

Legenda: 

■ – Elementos das empenas e   

        paredes interiores ou   

       “núcleo” a reforçar. 

 



9. REFORÇO ESTRUTURAL 

 

70 

 

 

  
PERCENTAGEM DE ELEMENTOS 

QUE NÃO VERIFICAM A 

SEGURANÇA AOS ELU SISMO 1 

PERCENTAGEM DE 

MELHORAMENTO APÓS REFORÇO 

LOCAL DO REFORÇO 
COEFICIENTE  

MAJORAÇÃO 
σcomp. σtracção  ζ corte     σcomp. σtracção  ζ corte     

0,25 1 38 0 - - - 
0,50 2 54 3 - - - 
0,75 5 71 10 - - - 
1,00 6 82 22 - - - 

SEM REFORÇO 

1,50 8 94 28 - - - 
0,25 1 35 0 0 2 0 
0,50 2 48 0 0 6 3 
0,75 4 56 0 2 15 10 
1,00 5 61 0 2 21 22 

EMPENAS 

1,50 7 65 0 1 30 28 
0,25 2 17 0 -1 20 0 
0,50 5 31 2 -3 23 2 
0,75 7 47 9 -1 24 1 
1,00 8 62 16 -2 20 6 

“NÚCLEO” 

1,50 10 75 26 -3 19 3 
0,25 1 16 0 0 22 0 
0,50 4 28 0 -1 25 3 
0,75 5 35 0 0 36 10 
1,00 7 40 0 0 42 22 

“NÚCLEO” 
 E 

 EMPENAS 

1,50 8 46 0 0 48 28 

Tabela 44 − Quadro comparativo dos resultados conseguidos com o reforço para os diferentes coeficientes 
de majoração. 

 
Observações: 
- os elementos que não verificam a segurança ao corte na solução de reforço do “núcleo” não 
fazem parte dos elementos que foram reforçados;  
- utilizando uma rede metálica com um aço com resistência à tracção de 50MPa a percentagem de 
melhoramento em relações às tensões de corte de alguns dos casos iria aumentar mas não sendo 
essa variação superior a 1% optou-se por manter uma malha com 30MPa de resistência. 
 
 

Como se pode constatar na tabela anterior, utilizando como unidade comparativa o edifício em 

estudo sem reforço e o parâmetro “percentagem de melhoramento após reforço”, foi possível 

estabelecer um escalonamento de resultados em função do coeficiente de majoração da acção 

sísmica. Admitindo por exemplo um coeficiente de majoração de 1,5 e realizando um reforço ao 

nível das paredes de empena e do “núcleo” é possível obter um melhoramento de 48% e 28% dos 

elementos que não verificavam a segurança relativamente à tracção e corte respectivamente.  
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9.2. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

Relativamente à implementação da solução proposta, não sendo do âmbito do presente 

trabalho a elaboração de um projecto de dimensionamento das soluções de reforço, são de 

referir alguns aspectos a ter em consideração. Aproveitando o exemplo prático da reabilitação 

de alguns edifícios correntes existentes no Faial afectados pelo sismo de 9 de Julho de 1998, 

são apresentadas algumas fotografias que ilustram o processo construtivo utilizado.  

 

 

Fig. 66 – Casa-tipo intervencionada no Faial, Açores (Julho de 2002). 

 

    

Fig. 67, 68, 69 – Aplicação de redes metálicas numa fachada; Pormenor da rede metálica, Aplicação de 
redes metálicas numa parede interior. 

 

    

Fig. 70 – Viga metálica de contenção.     Fig. 71 – Aspecto após intervenção. 

Segundo o Laboratório Regional de Engenharia Civil – LREC, relatório 100/98, para a 

consolidação de paredes de alvenaria “deverá proceder-se à limpeza das juntas das paredes de 

alvenaria a consolidar e o seu refechamento com argamassa de cimento (ou betão de 

granulometria fina para o preenchimento de volumes maiores). A limpeza deverá ser terminada 

com um jacto de água nas juntas e o seu refechamento deve ser feito com estas humedecidas. 

Após o refechamento das juntas deverá ser executado um reboco de argamassa de cimento 
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incorporando uma rede metálica de aço galvanizado (por exemplo rede de metal distendido) – 

fig.72. Estes trabalhos devem ser feitos desde o nível da fundação das paredes (ou pelo menos 

até 40 cm de profundidade abaixo do nível do terreno adjacente) e em ambos os paramentos 

(exterior e interior) das paredes, admitindo-se, em casos de maior dificuldade, a omissão da rede 

metálica no paramento interior. Como ordem de grandeza, para edifícios até dois pisos, 

recomenda-se a utilização de malhas metálicas de aço macio com uma densidade de 2 kg/m2 de 

paramento de parede. No caso de aplicação apenas pela face exterior, a densidade deverá ser 

duplicada. Para edifícios de maior altura justificar-se-à a que se proceda ao dimensionamento da 

malha a aplicar. Salienta-se que a rede deverá ter abertura suficiente para assegurar a sua 

perfeita integração no reboco com total preenchimento por argamassa nas suas duas faces. Para 

o efeito, uma abertura da ordem dos 3 a 5 cm será adequada. 

 

Fig. 72 – Pormenor da solução de reforço através da consolidação de paredes de alvenaria. [LREC, 1998] 

 

Adicionalmente, a consolidação das paredes de alvenaria de duas folhas deve incluir a 

colocação de elementos metálicos transversais à parede, ancorados nos rebocos por meio de 

ganchos ou cotovelos, abraçando pelo exterior a respectiva malha metálica. Tipicamente, estes 

elementos transversais deverão ter uma distribuição equivalente a varões de 8 mm de diâmetro 

afastados cerca de 0,8 a 1 m (na horizontal e vertical). Os varões devem ser protegidos contra a 

corrosão com uma pintura de primário e bem argamassados ou envolvidos por calda de cimento. 

Este reboco de consolidação deverá ter cerca de 5 cm de espessura devendo ser grande a 

preocupação em assegurar a efectiva protecção anti-corrosiva da malha metálica. Para o efeito o 

recobrimento mínimo aceitável é de 3 cm e a argamassa deve ser aplicada cuidadosamente para 

assegurar a sua compacidade e uniformidade. Adicionalmente, para melhorar a durabilidade 
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recomenda-se que na argamassa seja incorporado um aditivo hidrófugo e/ou que seja feito o 

acabamento do paramento exterior com tinta plástica. Nas zonas enterradas o reboco deverá ser 

um pouco sobre-espassado ou arrancar de elementos de fundação em betão, corridos ao longo da 

parede. Por razões de protecção contra a corrosão, não é aceitável a utilização de areia do mar 

nestes rebocos a menos que previamente seja submetida a uma lavagem eficaz com água doce.” 

[LREC, 1998] 

Para que fosse possível apresentar uma ordem de grandeza relativamente ao custo deste tipo 

de intervenção realizou-se uma estimativa para o orçamento da mesma. No quadro seguinte 

encontram-se os custos associados a todo o processo construtivo descrito nos parágrafos 

anteriores.   

ORÇAMENTO PARA O REFORÇO  

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

(UN) 
PREÇO  
(€/UN) 

REMOÇÃO DO REBOCO EXISTENTE m2 3,5 

EXECUÇÃO DE PREGAGENS un 17,0 

COLOCAÇÃO DE MALHA DE AÇO m2 2,0 
REBOCO PROJECTADO:  
ARGAMASSA DE CIMENTO OU  
BETÃO DE GRANULOMETRIA FINA 

m2 8,0 / 14,0 

PINTURA m2 3,5 

 TOTAL 34 / 40 

Tabela 45 − Orçamento da solução: Reforço com Argamassa Projectada em Malha de Aço Galvanizado. 
 
Observações: 

Os trabalhos de aplicação das pregagens incluem a execução de uma furação de Ø 25 mm, de forma a 

permitir a instalação dos varões de aço de Ø 16 mm com uma profundidade de cerca de 1,50 m, com uma 

densidade de cerca de 1 UN/m2 e a selagem através de uma argamassa fluída do tipo Masterflow 

110/Fluidgrout ou similar, de base cimentícia, monocomponente, com a fluidez necessária para permitir a 

completa selagem do furo assegurando boas resistências iniciais e finais. 

 

 Tendo em conta a área de paredes a reforçar no presente caso em estudo e, adoptando o valor 

estimado de 34 €/m2 para reboco projectado de argamassa de cimento e de 40 €/m2 para reboco 

projectado de betão de granulometria fina, foi possível simular o orçamento total e o orçamento 

por fogo para cada uma das soluções propostas, ver tabelas seguintes:  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (m2) 

PAREDES DE EMPENA 438  

PAREDES DO “NÚCLEO” 1799 

TOTAL 2237 

Tabela 46 − Quantificação das áreas de parede a reforçar. 
 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (€) PREÇO POR FOGO (€) 

REFORÇO DAS PAREDES DE EMPENA 14 892  /  17 520 1 489,2  /  1 752,0 

REFORÇO DAS PAREDES DO “NÚCLEO” 61 166  /  71 960 6 116,6  /  7 196,0 

REFORÇO DAS PAREDES DE EMPENA E DO “NÚCLEO” 76 058  /  89 480 7 605,8  /  8 948,0 

Tabela 47 − Orçamento final da solução: Reforço com Argamassa Projectada em Malha de Aço Galvanizado, 
para as diferentes situações de reforço. 
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10.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
 

10.1.  CONCLUSÕES 
 

Como tem sido verificado ao longo da história, as perdas humanas, sociais e económicas 

causadas por sismos intensos devem-se, em grande parte, aos danos excessivos nas construções 

e ao colapso de edifícios, razão pela qual a resistência sísmica dos edifícios desempenha um 

papel fundamental no contexto da protecção de vidas humanas. Esta protecção apenas pode ser 

assegurada se, para além de se atribuir às novas construções a resistência sísmica através de 

uma concepção adequada, se reduzir a vulnerabilidade, nalguns casos extremamente elevada, 

das construções mais antigas.  

Com efeito, o projecto e a construção de estruturas em zonas sísmicas são actualmente 

baseados em disposições regulamentares que conduzem ao desempenho satisfatório das 

estruturas e garantem a sua segurança em caso de ocorrência de sismos de severidade 

significativa nomeadamente em relação ao colapso e à perda de vidas humanas. No entanto, é 

sabido que uma parte significativa dos edifícios existentes, pela sua idade, foi concebida e 

construída sem a consideração adequada da acção sísmica, apresentando assim deficiências 

importantes de comportamento e em muitos casos não possuindo a resistência mínima. A redução 

da vulnerabilidade das estruturas existentes poderá estar, em grande parte, associada à adopção 

de medidas de reabilitação das estruturas mais antigas, e em particular as que foram construídas 

em períodos anteriores à actual regulamentação. 

Os edifícios “gaioleiros” fazem parte deste grupo de estruturas de risco, uns, desajustados às 

condições de habitabilidade exigidas e em avançado estado de degradação outros, embora 

aparentemente bem conservados, apresentam grandes problemas de segurança para os seus 

utilizadores. Esta tipologia construtiva, caracterizada por estruturas de alvenaria e madeira de 

reduzida qualidade, constituem uma grande preocupação do ponto de vista da vulnerabilidade 

sísmica do edificado de Lisboa. Grande parte destes edifícios tem ainda a agravante de serem 

fundados sobre terrenos macios, argilosos ou areno-argilosos, com poucos casos em que ocorre a 

fundação em rocha, ou seja, nas zonas mais densamente construídas com edifícios deste grupo, 

as condições de fundação não favoreceram a sobrevivência dos edifícios. Por fim, existe ainda a 

questão de muitas destas estruturas terem sido alteradas através da supressão de algumas 

paredes e da sua “substituição” por vigas de aço que se revelam ainda mais susceptíveis. 

[APPLETON, 2001] 

O objectivo do presente estudo foi o de alertar para a vulnerabilidade sísmica de construções 

mais antigas em bom estado de conservação, em particular de edifícios “gaioleiros”, capazes 

muitas vezes de nos iludirem face à sua real fragilidade estrutural relativamente à acção sísmica.
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Para a análise do caso de estudo, um edifício “gaioleiro” localizado na Av. Almirante Reis, foi 

essencial a criação de um modelo numérico que o representasse de forma realista. Não tendo sido 

possível a realização de ensaios para a caracterização das propriedades dos materiais, estes 

foram adoptados a partir de referências bibliográficas. Contudo, efectuaram-se ensaios de 

caracterização dinâmica que permitiram alguma calibração do modelo. Embora a influência dos 

edifícios adjacentes tenha sido contemplada na obtenção das frequências próprias e modos de 

vibração, todo o estudo que se seguiu nomeadamente a análise de esforços e deslocamentos, foi 

efectuada relativamente ao edifício isolado, caso contrário o modelo seria muito pesado tornando 

bastante moroso o processo de cálculo.  

Efectuada a análise dinâmica concluiu-se que para o presente caso de estudo a acção sísmica 

tipo 1 é a condicionante e, assim sendo, a verificação da segurança ao Estados Limites Últimos foi 

efectuada tendo por acção variável base a acção sísmica tipo 1. Os resultados obtidos vieram de 

encontro com os esperados à priori e, são de facto preocupantes, pois o edifício não verifica a 

segurança. A realidade é que a concepção deste tipo de edifícios não considerava a acção 

sísmica como condicionante e, neste sentido talvez seja exagerado esperar que este resista à 

acção do mesmo majorado por um coeficiente de 1,50. Esta razão justificou a realização de uma 

análise em função do coeficiente de majoração da acção sísmica descobrindo-se assim até que 

ponto o edifício tem ou não capacidade de “absorver” a acção sísmica e, por outro lado, até que 

ponto “compensa” melhorar o seu desempenho. A partir dos resultados apresentados pode-se por 

exemplo concluir que para um coeficiente de majoração de 1,50 o reforço das paredes de empena 

e do “núcleo” permite o melhoramento de 48% dos elementos face à segurança tracção e 28% ao 

corte.   

Da análise estática foi possível concluir que o edifício, de um modo geral, verifica a segurança 

aos Estados Limites Últimos tendo como acção base a sobrecarga sendo apenas necessário o 

reforço de determinados elementos que apresentam alguns problemas de tracção. Desta análise 

conclui-se ainda que os frechais são elementos que desempenham um papel preponderante na 

solidarização das paredes permitindo que o edifício se comporte como um todo. 

No presente trabalho foram ainda referidas algumas propostas de reabilitação sísmica tendo 

sido estudada a solução de aplicação de argamassa projectada em malha galvanizada em maior 

detalhe. A referida solução foi aplicada alternadamente na zona do “núcleo” e nas paredes de 

empena e ainda em ambos os locais em simultâneo, “núcleo” e paredes de empena. Os 

resultados obtidos foram apresentados em função de diferentes coeficientes de majoração da 

acção sísmica e em forma de percentagem de melhoramento face ao edifício sem reforço de 

modo a tornar mais expedita a análise comparativa dos mesmos.  

Perante o conhecimento que a engenharia de estruturas coloca hoje à disposição da 

sociedade nomeadamente as técnicas de intervenção que permitem reabilitar os edifícios do ponto 

de vista do seu comportamento sísmico, a manutenção de tal risco se segurança já não é todavia 

justificável. [CÓIAS; SOARES, 1997] 
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10.2.  RECOMENDAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 

 

Para desenvolvimentos futuros salienta-se a importância da caracterização dos materiais 

através de técnicas de inspecção e ensaios in situ que permitam descrever os materiais estruturais 

em termos de geometria, estado de deformação, resistência e deformabilidade. No caso concreto 

do edifício em estudo dado o bom estado de conservação do mesmo recomendam-se, na medida 

do possível, ensaios do tipo não-destrutivo. Embora haja alguma informação bibliográfica 

disponível em termos de propriedades dos materiais estas podem não ser as que melhor 

caracterizam os materiais utilizados no edifício em estudo e nos edifícios “gaioleiros” em geral, 

sabe-se que os materiais são de qualidade reduzida, mas não quantificada. Os ensaios, em 

particular os ensaios de carga, seriam ainda úteis na avaliação da capacidade estrutural do 

pavimento e das ligações do mesmo às paredes exteriores. 

Como hipótese simplificativa no modelo as fundações foram simuladas como apoios 

encastrados uma vez que, para se poder adoptar apoios elásticos com a rigidez do terreno, seriam 

necessários ensaios para estimar o referido parâmetro. Para desenvolvimentos futuros sugere-se 

que seja efectuada uma avaliação do comportamento das fundações em particular sob acções 

sísmicas na medida em que, o carácter dinâmico destas acções pode alterar as propriedades dos 

solos originando assentamentos que poderão ser críticos para a segurança das construções. 

[CARDOSO, 2002] 

Seria ainda interessante complementar o presente trabalho com uma análise não linear para 

que o estudo dos edifícios “gaioleiros” fosse aprofundado. 

Na eventualidade de em estudos futuros serem necessárias medidas adicionais para a 

consolidação ou solidarização de elementos de construção sugere-se a consulta das Regras 

Gerais de Reabilitação e Reconstrução de Edifícios Corrente Afectados pela Crise Sísmica do 

Faial, Pico e S. Jorge iniciado pelo Sismo de 9 de Julho de 1998 do Laboratório Regional de 

Engenharia Civil, [LREC, 1998] onde se encontram descritas possíveis soluções de reforço. 



REFERÊNCIAS 

 

77 

 

 REFERÊNCIAS
2 

 

[APPLETON, J.G., 2003] APPLETON, J. G. - Reabilitação de Edifícios “Gaioleiros”. 1ª Edição, 

Edições Orion, Amadora, Maio 2003; 

[APPLETON, J., 2003] APPLETON, J. - Reabilitação de Edifícios Antigos, Patologias e 

técnicas de Intervenção. 1ª Edição, Edições Orion, Amadora, Setembro 2003; 

[APPLETON, 2001] APPLETON, J.  - O Megasismo De Lisboa No Século XXI ou 

Vulnerabilidade Sísmica Do Parque Edificado De Lisboa. Redução da Vulnerabilidade 

Sísmica do Edificado. Lisboa, Ordem dos Engenheiros, 3 de Abril de 2001. Disponível em: 

http://www.spes-sismica.org/pDownload.htm; 

[APPLETON, 2001] APPLETON, J. G.; A Reabilitação De Edifícios “Gaioleiros”. Boletim Lisboa 

Urbanismo nº 14, 2001. Disponível em: 

http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/004/artigo.php?ml=4&x=b17a5pt.xml; 

 [APPLETON, J., 1996] APPLETON, J. – Lisboa Ameaçada, Contribuição para uma Política de 

Reabilitação da Cidade. Jornal Público, Março de 1996; 

[ARTE&CONSTRUÇÃO, 2004] Revista Arte & Construção. Edição Especial Madeiras. 

Novembro de 2004. Disponível em:  

http://www.civil.uminho.pt/cec/book/11_Publications.pdf.; 

[BRANCO, 2006] BRANCO, J. P. - Infraestruturas, Estruturas, Alvenarias e Cantarias em 

Edifícios. 1ºEdição, Colecção Aprender Construção Civil, Edições Gustave Eiffel, 13 de 

Setembro de 2006 

[CARDOSO, BENTO e LOPES, 2003] CARDOSO, M. R. P; BENTO, R.; LOPES, M.. 

COLÓQUIO: Vulnerabilidade Sísmica de Edifícios Antigos de Alvenaria da Cidade de 

Lisboa. Instituto Superior Técnico, 2 de Julho de 2003. Disponível em: 

http://www.civil.ist.utl.pt/~rafaela/ColoquioFim.ppt; 

[CARDOSO, 2002] CARDOSO, M. R. P. - Vulnerabilidade Sísmica de Estruturas Antigas de 

Alvenaria, Aplicação a um Edifício Pombalino. Dissertação para obtenção de grau de 

Mestre em Engenharia de Estruturas, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Outubro 2002; 

[CML, 2007] Câmara Municipal de Lisboa. História da Cidade de Lisboa.  

Disponível em: http://webserver.cm-lisboa.pt/turismo/index99pt.asp?pa=ptihist.htm; 

[CÓIAS E SILVA, 2001] CÓIAS E SILVA, V. - Viabilidade técnica de execução do “Programa 

Nacional de Redução da Vulnerabilidade Sísmica do Edificado”. Redução da 

Vulnerabilidade Sísmica do Edificado. Lisboa, Ordem dos Engenheiros, 3 de Abril de 

2001. Disponível em: http://www.spes-sismica.org/pDownload.htm;

                                                 
2 Nota: Os sites foram consultados entre Janeiro e Junho de 2007. 



REFERÊNCIAS 

 

78 

 

[CÓIAS E SILVA e SOARES, 1997] CÓIAS E SILVA, V.; SOARES, I. - Vulnerabilidade 

Sísmica dos Edifícios “Gaioleiros” de Lisboa e medidas possíveis para a reduzir . Lisboa, 

Instituto Superior Técnico, 1997; 

[COSTA, 2003] COSTA, A.; Políticas de Reconstrução Sísmica nos Açores. Lições para o 

Continente. IST, 28 de Fevereiro de 2003. Disponível em:  

http://www.spes-sismica.org/pDownload.htm; 

[DOMINGUES, 1999] DOMINGUES, F.; Notas Sobre o Reforço Estrutural de Edifícios Antigos. 

Boletim Lisboa Urbanismo nº 3, 1999. Disponível em: 

http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/004/artigo.php?ml=3&x=b16a4pt.xml; 

[GOOGLE EARTH, 2007] Aplicação 3D, Keyhole, Inc.  

Disponível em: earth.google.com/download-earth.html; 

[IPPAR, 2007] Instituto Português do Património Arquitectónico – Ministério da Cultura 

Disponível em: http://www2.ippar.pt/website/lisboa/viewer.htm; 

[LREC, 2001] Reabilitação e Reconstrução dos Edifícios Afectados pelo Sismo de 9 de Julho 

de 98. Análise da Patologia Ocorrida nos Rebocos Armados. Laboratório Regional de 

Engenharia Civil, Nota Técnica, 12/2001. Ponta Delgada, Fevereiro de 2001; 

[LREC, 1998] Regras Gerais de Reabilitação e Reconstrução de Edifícios Corrente Afectados 

pela Crise Sísmica do Faial, Pico e S. Jorge iniciado pelo Sismo de 9 de Julho de 1998. 

Laboratório Regional de Engenharia Civil, Relatório 100/98. Horta, Novembro de 1998; 

[NEREU, 2001] NEREU, S..; Evolução Das Exigências Funcionais Da Habitação, Um Ensaio 

De Aplicação Ao Parque Das Avenidas Novas. Boletim Lisboa Urbanismo nº 14, 2001. 

Disponível em: 

http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/004/artigo.php?ml=3&x=b16a3pt.xml; 

[OLIVEIRA, 2005] OLIVEIRA, C. S. - Engenharia Sísmica e Sismologia (Alguns 

Apontamentos). Instituto Superior Técnico, Lisboa, ano lectivo 2005-2006; 

[OLIVEIRA e LOPES, 2005] OLIVEIRA, C. S; LOPES, M. Estudo Sectorial sobre Risco 

Sísmico. Lisboa, 5 de Abril de 2005. Disponível em:  

http://pdm.cm-lisboa.pt/pdf/RPDMLisboa_vulnerabilidade_sismica.pdf; 

[PROENÇA, 2007] J. PROENÇA; Comunicação pessoal; 

[RODRIGUES, 2001] RODRIGUES, I. M.; Edificação Das Avenidas De Ressano Garcia 

(Ii).Boletim Lisboa Urbanismo nº 16, 2001. Disponível em: 

http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/004/artigo.php?ml=3&x=b16a4pt.xml; 

[RSA] Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes. Aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio de 1985, Porto Editora, Porto;



REFERÊNCIAS 

 

79 

 

[SAP2000] SAP2000®. Three dimensional static and dynamic finite element analysis and 

design of structures, version 9.1.6. CSI, Computers and Structures, inc., Structural and 

Earthquake Engineering Software, Berkeley, California, USA; Julho 2005; 

[TABELAS TÉCNICAS, 2006] REIS, A. C.; BRAZÃO FARINHA, M. e BRAZÃO FARINHA, J. P. 

-  Tabelas Técnicas 2006.Lisboa 2006. Edições Técnicas E.T.L., L.da; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

80 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 



 

 

 

 



ANEXO 

 

A-1 

 

1. PEÇAS DESENHADAS 

 

 

 

Fig. 73 – Digitalização da Planta de Localização. 
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Fig. 74 – Digitalização da Planta das Fundações. 
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Fig. 75 – Digitalização da Planta do rés-do-chão.
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Fig. 76  – Digitalização da Planta do 1º andar. 
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Fig. 77 – Digitalização da Planta do 2º andar. 
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Fig. 78 – Digitalização da Planta dos 3º e 4º andares. 
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Fig. 79 – Digitalização da Planta do Telhado. 
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Fig. 80 – Digitalização da Planta Alçado Principal. 
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Fig. 81 – Digitalização de um Corte. 
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Fig. 82 – Digitalização da Planta do Tardoz. 
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Fig. 83 – Digitalização de uma das Plantas de Detalhes - Escadas de Incêndio. 
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2. MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

Fig. 84 – Digitalização da Memória Descritiva: página 1/2. 
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Fig. 85 – Digitalização da Memória Descritiva: página 2/2. 
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MEMÓRIA DESCRITIVA (1932) 

 

Memória Descritiva de um prédio que João Pedro de Vasconcelos pretende fazer no seu 

terreno situado na Avenida Almirante Reis, prolongamento, o qual se compõe de rés-do-

chão e quatro andares. Os caboucos terão as larguras de: fachada posterior 1,0; empena 

0,70 e interiores 0,50, serão abertos até à profundidade que a fiscalização da Câmara 

indicar e cheias com pedra suja e argamassa hidráulica de dosagem 1:2. O cabouco e 

fundações da fachada principal serão aproveitados caso a Câmara assim o entenda. As 

paredes em elevação com as espessuras indicadas que o projecto indica, serão feitas 

em alvenaria ordinária, cal cozida a mate e areia de boa qualidade com dosagem 1:2. As 

divisões interiores do rés-do-chão são todas a tijolo uma vez 0,25; dos 1º e 2º andares, 

divisões transversais e caixa de escadas uma vez 0,25 e as longitudinais meia vez 0,15 

e 3º e 4º andares todos a uma vez 0,15. Os madeiramentos serão de pinhos particulares 

da zona de Leiria com as seguintes secções: vigamento 0,18x0,08, distanciado 0,40 de 

eixo a eixo, prumos 0,10x0,08, frechais 0,08x0,08, varado 0,14x0,07 distanciados 0,50 

de eixo a eixo, madres 0,16x0,08, distanciados de 2 em 2 metros, fileira 0,16x0,08, ripa 

0,045x0,025. Todas as madeiras a meter nas paredes serão alcatroadas. Os pisos das 

cozinhas, casas de banho e retretes para criados do rés-do-chão serão em massame, e 

os pisos das cozinhas, casas de banho e terraços dos andares, em ferro e tijoleira. 

Todos estes pisos serão revestidos de mosaico, apresentando assim uma superfície 

plana, lisa e facilmente lavável.  

Nas cozinhas e casas de banho serão colocados lambris em azulejo até à altura de 1,50. 

A escada de acesso aos andares será ampla e bem iluminada por uma clarabóia de ferro 

e vidro. Os lanços e patins ficarão com 0,90 e os degraus todos iguais. Será aproveitado 

o vão de escada para a porteira, ficando este convenientemente isolado com materiais 

incombustíveis e com as dimensões necessárias a assegurar uma boa tiragem, levando 

uma escada de ferro para sua limpeza. O telhado feito com telha resistente marselha, 

levando passadeiros, tanto na sanca como ao longo dos persia as que forem 

necessárias e dispor-se-á uma telha ventiladora por cada seis metros quadrados de 

telhado. As águas pluviais serão conduzidas em algerozes aos tubos de queda, sendo 

aqueles formados por zinco, bem vedado e cimentados ficando com o declive de 0,002 

por metro corrente e a secção de caleira devidamente calculada. Os esgotos em tubos 

de grés, com secção apropriada com o colector municipal. Serão construídos cintos de 

betão armado em todos os andares, alternadamente entre o nível das vergas e o piso do 

pavimento superior, ficando estas transformadas para as empenas de 1,0. Será 

construída uma escada de salvação em ferro ligando todos os andares, na fachada 

posterior, que ficará com as dimensões indicadas no detalhe. A canalização da água a 

chumbo a dois cordões, com as secções de …. Tudo o mais em harmonia com o 

projecto e detalhes.  

 

Abril de 1932 

António Nunes Pinheiro (Construtor Civil)
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3. FOTOGRAFIAS DO EDIFÍCIO EM ESTUDO 

              

     Fig. 86 – Fachada do edifício em estudo.         Fig. 87 – Edifícios envolventes ao edifício em estudo. 

 

                            

Fig. 88 – Porta de entrada.              Fig. 89 – Hall de entrada.    Fig. 90 – Frescos do Hall. 

 

                 

   Fig. 91 – Patamar do 2º piso.                   Fig. 92 – Escadas.                  Fig. 93 – Pormenor do corrimão. 
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Fig. 94 – Detalhe do puxador original da porta de entrada de um dos fogos. 

 

    

Fig. 95 – Janela original do quarto de tardoz. Fig. 96 – Corredor que atravessa todo o fogo. 

 

    

Fig. 97 – Marquise com janelas novas em alumínio.          Fig. 98 – Janelas originais do tardoz  

         do edifício vistas da marquise.
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Fig. 99 – Casa de banho. 

   

Fig. 100 – Janela nova em alumínio de um dos quartos de fachada. 

 

          

Fig. 101 – Quintal do edifício em estudo.   Fig. 102 – Quintal do edifício por de trás do 

edifício em estudo.
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 Fig. 103 – Escadas de incêndio do edifício  Fig. 104 – Escadas de incêndio dos edifícios

     em estudo.        adjacentes ao edifício em estudo. 
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4. LOCALIZAÇÃO DA ZONA SÍSMICA DO EDIFÍCIO 

  

Fig. 105 – Carta do edificado da cidade de Lisboa. [OLIVEIRA e LOPES, 2005] 

 

Fig. 106 – Carta das classes de impedância das várias zonas de Lisboa. [OLIVEIRA e LOPES, 2005] 
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5. MODELO DO EDIFÍCIO 

 

 

Fig. 107 – Designação atribuída aos vários alinhamentos em planta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 108 – Designação atribuída aos elementos   Fig. 109 – Designação atribuída aos elementos  

    da fachada do edifício.         do tardoz do edifício. 
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Fig. 110 – Designação atribuída aos nós que formam a malha da cobertura. 

 

 
 

Fig. 111 – Designação atribuída aos elementos que compõe o edifício.
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6. ANÁLISE DINÂMICA – MASSAS (JOINT MASSES) 

 

PAREDES DO EDIFÍCIO 
 

MASSA (TON) 

 ALINHAMENTO Piso 0 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Cobertura 

y11 14,05 4,09 4,33 2,79 2,36 2,14 

y12 16,00 4,68 4,96 3,20 2,72 2,44 
Alvenaria 
Fachada 

y13 12,94 3,76 3,98 2,56 2,16 1,98 

y21 1,53 1,53 1,53 0,80 0,80   

y22 1,45 1,45 1,45 0,87 0,87   

y31 1,70 1,70 1,70 0,91 0,91   

y41 1,12 1,12 1,12 0,63 0,63   

y51 1,86 1,86 1,86 1,07 1,07   

y61 1,02 1,02 1,02 0,52 0,52   

Alvenaria 
Tijolo 

y71 0,69 0,69 0,69 0,32 0,32   

y91 13,23 6,18 6,48 4,56 4,03 2,67 

y92 5,96 2,74 2,88 2,00 1,76 1,22 
Alvenaria 
Tardoz 

y93 8,28 3,82 4,02 2,80 2,47 1,68 

x11 17,18 17,18 17,18 15,35 15,35   

x12 12,64 12,64 12,64 11,27 11,27   
Alvenaria 
Empena 

x13 18,41 18,41 18,41 16,43 16,43   

x21 2,03 1,12 1,12 1,23 1,23   

x31 1,82 0,94 0,94 1,04 1,04   

x32 1,04 0,53 0,53 0,59 0,59   

x33 1,59 0,84 0,84 0,92 0,92   

x41 1,47 1,47 1,47 0,80 0,80   

x42 1,17 1,17 1,17 0,64 0,64   

x43 0,55 0,25 0,25 0,28 0,28   

x44 1,48 0,73 0,73 0,82 0,82   

x51 1,87 0,96 1,87 1,87 1,87   

x61 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12   

Alvenaria 
Tijolo 

x62 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14   

Tabela 48 – Massas atribuídas ao modelo segundo os vários alinhamentos. 
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"PILARES" - FACHADA E TARDOZ 

 
 

x (m) y (m) z (m) V (m3) MASSA (TON) 

PA Fachada 1A 0,8 1,30 3,25 3,38 7,59 

  1B 0,8 1,58 3,25 4,10 9,19 

  1C 0,8 1,48 3,25 3,84 8,61 

PA Tardoz 1A 0,8 1,65 3,25 4,29 9,63 

  1B 0,8 1,50 3,25 3,90 8,76 

  1C 0,8 1,06 3,25 2,74 6,16 

  1D 0,8 2,00 3,25 5,20 11,67 

PA Fachada 2A 0,7 1,30 3,25 2,96 6,64 
  2B 0,7 1,58 3,25 3,58 8,04 

  2C 0,7 1,48 3,25 3,36 7,53 

PA Tardoz 2A 0,7 1,65 3,25 3,75 8,43 

  2B 0,7 1,50 3,25 3,41 7,66 

  2C 0,7 1,06 3,25 2,40 5,39 

  2D 0,7 2,00 3,25 4,55 10,21 

PA Fachada 3A 0,6 1,30 3,25 2,54 5,69 
  3B 0,6 1,58 3,25 3,07 6,89 

  3C 0,6 1,48 3,25 2,88 6,46 

PA Tardoz 3A 0,6 1,65 3,25 3,22 7,22 

  3B 0,6 1,50 3,25 2,93 6,57 

  3C 0,6 1,06 3,25 2,06 4,62 

  3D 0,6 2,00 3,25 3,90 8,76 

PA Fachada 4A 0,5 1,30 3,25 2,11 4,74 

  4B 0,5 1,58 3,25 2,56 5,75 

  4C 0,5 1,48 3,25 2,40 5,38 

PA Tardoz 4A 0,5 1,65 3,25 2,68 6,02 

  4B 0,5 1,50 3,25 2,44 5,47 

  4C 0,5 1,06 3,25 1,71 3,85 

  4D 0,5 2,00 3,25 3,25 7,30 
Tabela 49 – Massas atribuídas aos elementos da fachada e de tardoz do modelo. 

 
COBERTURA DO EDIFÍCIO 

Pontos 
Coordenadas 
(X,Y,Z) 

Área de Influência 
(m2) 

Massa 
(ton) 

A (0;0;15,4) 5,41 0,70 

B (5,58;0;15,4) 10,12 1,31 

C (0;3,88;15,4) 9,88 1,24 

D (5,58;3,88;15,4) 18,46 2,68 

E (0;7,08;15,4) 8,34 1,06 

F (5,58;7,08;15,4) 15,38 2,31 

G (0;9,68;15,4) 7,95 1,01 

H (5,58;9,68;15,4) 14,64 1,87 

I (0;12,6;15,4) 15,96 1,99 

J (5,58;12,6;15,4) 14,91 1,90 

K (0;15,4;15,4) 3,91 0,51 

L (5,58;15,4;15,4) 14,60 1,86 
NOTA: Nos pontos D e F além da massa dos elementos da cobertura 

foi ainda contabilizada a massa das duas paredes do alinhamento 

y22 x41 que se prolongam até à cobertura. 

Tabela 50 – Massas atribuídas aos nós da malha da cobertura do modelo. 
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7. ANÁLISE ESTÁTICA – CARGAS (JOINT FORCES) 

 

 PAREDES DO EDIFÍCIO 

CP (KN) SC (KN) 
 ALINHAMENTO 

Piso 0 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Cobertura Piso 0 Piso 1-4 

y11 136,71 39,13 41,50 26,39 22,19 21,01 4,74 4,74 

y12 155,53 44,65 47,35 30,18 25,40 23,87 6,13 6,13 
Alvenaria 
Fachada 

y13 125,97 36,00 38,18 24,25 20,38 19,37 4,03 4,03 

y21 13,04 13,04 13,04 5,96 5,96   9,51 9,51 

y22 11,75 11,75 11,75 6,01 6,01   12,40 12,40 

y31 14,45 14,45 14,45 6,70 6,70   11,13 11,13 

y41 9,40 9,40 9,40 4,51 4,51   8,11 8,11 

y51 15,31 15,31 15,31 7,56 7,56   14,55 14,55 

y61 8,84 8,84 8,84 3,94 3,94   5,86 5,86 

Alvenaria 
Tijolo 

y71 6,10 6,10 6,10 2,56 2,56   3,08 3,08 

y91 136,67 57,47 60,42 41,63 36,40 26,12 7,35 15,80 

y92 61,99 25,80 27,15 18,57 16,18 11,94 1,54 5,40 
Alvenaria 
Tardoz 

y93 85,93 35,88 37,75 25,87 22,57 16,50 2,93 8,26 

x11 165,49 165,49 165,49 147,51 147,51   14,60 14,60 

x12 122,42 122,42 122,42 109,01 109,01   7,05 7,05 
Alvenaria 
Empena 

x13 177,75 177,75 177,75 158,37 158,37  13,44 13,44 

x21 16,30 7,41 7,41 8,45 8,45  17,90 17,90 

x31 14,97 6,38 6,38 7,38 7,38  14,18 14,18 

x32 8,67 3,63 3,63 4,22 4,22  7,86 7,86 

x33 13,01 5,63 5,63 6,50 6,50  12,80 12,80 

x41 12,31 12,31 12,31 5,84 5,84  10,24 10,24 

x42 9,91 9,91 9,91 4,65 4,65  7,94 7,94 

x43 4,76 1,78 1,78 2,13 2,13  3,20 3,20 

x44 12,42 5,04 5,04 5,91 5,91  10,45 10,45 

x51 15,43 6,54 15,43 15,43 15,43  14,44 14,44 

x61 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60  6,73 6,73 

Alvenaria 
Tijolo 

x62 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78  16,02 16,02 

Tabela 51 – Cargas atribuídas ao modelo segundo os vários alinhamentos. 
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PROPRIEDADES DOS "PILARES" - FACHADA E TARDOZ 

  x (m) y (m) z (m) V (m3) MASSA (TON) 

PA Fachada 1A 0,8 1,30 3,25 3,38 7,59 
  1B 0,8 1,58 3,25 4,10 9,19 

  1C 0,8 1,48 3,25 3,84 8,61 

PA Tardoz 1A 0,8 1,65 3,25 4,29 9,63 

  1B 0,8 1,50 3,25 3,90 8,76 

  1C 0,8 1,06 3,25 2,74 6,16 

  1D 0,8 2,00 3,25 5,20 11,67 

PA Fachada 2A 0,7 1,30 3,25 2,96 6,64 
  2B 0,7 1,58 3,25 3,58 8,04 

  2C 0,7 1,48 3,25 3,36 7,53 

PA Tardoz 2A 0,7 1,65 3,25 3,75 8,43 

  2B 0,7 1,50 3,25 3,41 7,66 

  2C 0,7 1,06 3,25 2,40 5,39 

  2D 0,7 2,00 3,25 4,55 10,21 

PA Fachada 3A 0,6 1,30 3,25 2,54 5,69 

  3B 0,6 1,58 3,25 3,07 6,89 

  3C 0,6 1,48 3,25 2,88 6,46 

PA Tardoz 3A 0,6 1,65 3,25 3,22 7,22 

  3B 0,6 1,50 3,25 2,93 6,57 

  3C 0,6 1,06 3,25 2,06 4,62 

  3D 0,6 2,00 3,25 3,90 8,76 

PA Fachada 4A 0,5 1,30 3,25 2,11 4,74 
  4B 0,5 1,58 3,25 2,56 5,75 

  4C 0,5 1,48 3,25 2,40 5,38 

PA Tardoz 4A 0,5 1,65 3,25 2,68 6,02 

  4B 0,5 1,50 3,25 2,44 5,47 

  4C 0,5 1,06 3,25 1,71 3,85 

  4D 0,5 2,00 3,25 3,25 7,30 

Tabela 52 – Massas atribuídas aos elementos da fachada e de tardoz do modelo. 

 

COBERTURA 

Pontos 
Coordenadas 
(X,Y,Z) 

Área de Influência 
(m2) 

CP (KN) SC (KN) 

A (0;0;15,4) 5,41 6,83 1,62 

B (5,58;0;15,4) 10,12 12,84 3,04 

C (0;3,88;15,4) 9,88 12,19 2,96 
D (5,58;3,88;15,4) 18,46 26,31 5,54 

E (0;7,08;15,4) 8,34 10,35 2,50 

F (5,58;7,08;15,4) 15,38 22,59 4,61 

G (0;9,68;15,4) 7,95 9,87 2,39 

H (5,58;9,68;15,4) 14,64 18,28 4,39 

I (0;12,6;15,4) 15,96 19,48 4,79 

J (5,58;12,6;15,4) 14,91 18,61 4,47 

K (0;15,4;15,4) 3,91 5,02 1,17 

L (5,58;15,4;15,4) 14,60 18,21 4,38 

Tabela 53 – Massas atribuídas aos nós da malha da cobertura do modelo.
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8. ESPECTROS DE RESPOSTA 

 ACÇÃO SÍSMICA TIPO 1 

 

 
 

ACÇÃO SÍSMICA TIPO 2 
 

(SEG.) ζ = 2%ζ = 2%ζ = 2%ζ = 2%    ζ = 5%ζ = 5%ζ = 5%ζ = 5%    ζ = 10%ζ = 10%ζ = 10%ζ = 10%    

0,040 1,803 1,791 1,928 
0,045 2,080 2,056 2,142 

0,050 3,860 2,609 2,382 

0,055 4,766 3,146 2,528 

0,060 5,087 3,404 2,662 

0,070 5,493 3,683 2,823 

0,080 6,074 3,948 2,934 

0,090 6,345 4,091 3,008 

0,100 6,430 4,138 3,026 

0,120 6,362 4,101 3,016 

0,140 6,271 4,075 3,003 

0,160 6,511 4,146 2,991 

0,180 6,576 4,165 2,975 

0,200 6,529 4,124 2,923 

0,250 6,211 3,9 2,747 

0,300 5,719 3,589 2,527 

0,400 4,769 3,002 2,13 

0,500 4,125 2,59 1,832 

0,800 2,771 1,746 1,241 

1,000 2,270 1,426 1,015 

2,000 1,000 0,635 0,465 

3,000 0,587 0,377 0,285 

4,000 0,393 0,255 0,198 

5,000 0,282 0,186 0,151 

10,000 
 

0,064 0,115 0,092 

Tabela 54 – Espectro de resposta: Acção Sísmica Tipo 1 

      . 

Tabela 55 – Espectro de resposta:  

       Acção Sísmica Tipo 2. 

 

 
 

Fig. 112 – Gráficos período-aceleração para ambos os tipos de acção sísmica em terrenos tipo II.

T (SEG.) ζ = 2%ζ = 2%ζ = 2%ζ = 2%    ζ = 5%ζ = 5%ζ = 5%ζ = 5%    ζ = 10%ζ = 10%ζ = 10%ζ = 10%    

0,040 1,178 1,185 1,192 

0,045 1,249 1,275 1,264 

0,050 1,544 1,471 1,354 

0,055 2,313 1,729 1,464 

0,060 2,779 1,944 1,575 

0,070 3,221 2,182 1,690 

0,080 3,385 2,267 1,741 

0,090 3,432 2,291 1,761 

0,100 3,423 2,287 1,759 

0,120 3,358 2,270 1,757 

0,140 3,540 2,339 1,776 

0,160 3,654 2,391 1,791 

0,180 3,669 2,397 1,793 

0,200 3,636 2,377 1,782 

0,250 3,531 2,346 1,766 

0,300 3,748 2,417 1,775 

0,400 3,727 2,394 1,751 

0,500 3,608 2,351 1,727 

0,600 3,823 2,416 1,722 

0,700 3,849 2,419 1,699 

0,800 3,778 2,363 1,650 

1,000 3,496 2,156 1,481 

2,000 1,686 1,060 0,755 

3,000 1,035 0,655 0,475 

4,000 0,722 0,459 0,332 

5,000 0,541 0,345 0,254 

10,000 0,151 0,103 0,085 
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9. OUTPUT DO ENSAIO 

DIRECÇÃO TRANSVERSAL – ENSAIO 1 

 

Fig. 113 – Output obtido no Ensaio 1 segundo a direcção transversal  

(direcção perpendicular ao eixo da via). 

DIRECÇÃO LONGITUDINAL – ENSAIO1 

 

Fig. 114 – Output obtido no Ensaio 1 segundo a direcção longitudinal (direcção do eixo da via).
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DIRECÇÃO TRANSVERSAL – ENSAIO 2 

 

Fig. 115 – Output obtido no Ensaio 2 segundo a direcção transversal  

(direcção perpendicular ao eixo da via). 
 

DIRECÇÃO LONGITUDINAL – ENSAIO 2 

 

Fig. 116 – Output obtido no Ensaio 2 segundo a direcção longitudinal (direcção do eixo da via).
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DIRECÇÃO VERTICAL – ENSAIO 2 

 

Fig. 117 – Output obtido no Ensaio 2 segundo a direcção vertical. 
 

DIRECÇÃO TRANSVERSAL – ENSAIO COINCIDENTE COM A PASSAGEM DO METRO 

 

Fig. 118 – Output obtido no ensaio coincidente com a passagem do metro segundo a direcção 

transversal (direcção perpendicular ao eixo da via).
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