
 

Setembro 2007 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Análise Sísmica de uma Construção em Taipa 

 

 

 

DANIEL JOSÉ DOS SANTOS PARREIRA 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em  

ENGENHARIA CIVIL 

 

Júri 
 

Presidente: Prof. José Manuel Matos Noronha da Câmara 

Orientador: Prof. Luís Manuel Coelho Guerreiro 

 Vogal: Prof. Luís Manuel Soares dos Santos Castro 

 





 i 

ANÁLISE SÍSMICA DE UMA CONSTRUÇÃO EM TAIPA 

RESUMO 

Nesta dissertação apresenta-se um estudo sobre o comportamento sísmico de uma construção 

em taipa. O território de Portugal continental é um espaço que apresenta um risco sísmico não 

negligenciável, sendo, por isso, a vulnerabilidade sísmica deste tipo de estruturas um problema muito 

relevante. 

Neste contexto, concebeu-se um edifício com a tipologia corrente deste tipo de construção, 

com apenas um piso e paredes de várias dimensões, o qual serve de base a todas as modelações e 

análises efectuadas. Para a realização da análise sísmica utiliza-se o programa de cálculo automático 

SAP2000, no qual se modelou o edifício e se realizou uma análise dinâmica tridimensional. 

A acção sísmica é considerada por intermédio de espectros de resposta definidos no 

Regulamento de Segurança e Acções e as propriedades da taipa são determinadas de acordo com 

alguns regulamentos internacionais já que, em Portugal não existe qualquer norma para a construção 

em terra. 

Identificam-se os principais esforços que actuam nestas estruturas e são criados modelos de 

análise para cada um deles. Efectua-se também, a verificação aos Estados Limites Últimos das várias 

paredes do edifício. 

Testam-se ainda algumas medidas de reforço para resolver alguns dos problemas que 

surgiram na análise efectuada. Estudam-se assim, os efeitos da utilização de contrafortes, de lintéis 

sobre as aberturas e da alteração da secção da viga de bordadura.  

Por fim, são apresentadas conclusões acerca de todo o estudo, sugerindo-se ainda alguns 

desenvolvimentos futuros. 
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SEISMIC ANALYSIS OF A RAMMED EARTH BUILDING 

ABSTRACT 

In this dissertation, the seismic behaviour of a rammed earth building will be presented. The 

Portuguese continental territory is a space that presents a high seismic risk, so the seismic 

vulnerability of this type of structures is a very relevant problem. 

A building was created with the current typology of this construction type, with only a floor and 

walls of several dimensions, chosen to be used as a prototype for analytical purposes. For the 

accomplishment of the seismic study, the building was modelled whit the software SAP2000 which 

took place a three-dimensional dynamic analysis.  

The seismic action considered is defined by response spectrums pointed in Portuguese Code 

(Regulamento de Segurança e Acções) and the properties of the rammed earth are defined in 

agreement with some international regulations, because in Portugal doesn’t exist any standard about 

earth construction.  

The main stresses acting in these structures are identified and analysis models are created for 

each one of these stresses. Also the verification is done to Ultimate Limits States of the several 

building walls. 

Some reinforcement methods are also tested, to solve some of the problems that appeared in 

the analysis made. The effects of buttresses, lintels on the openings and the use of different bond 

beams sections are studied. 

Finally, the conclusions of the analysis are presented, being suggested some future 

developments. 
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1. Introdução  

A construção com terra crua é uma técnica muito antiga mas que tem vindo gradualmente a 

desaparecer. Apesar de tudo na actualidade ainda existe uma fracção considerável da população 

mundial que continua, um pouco por todos os continentes, a habitar em edifícios deste tipo. 

Em Portugal, a construção em terra tem também uma grande tradição. Contudo, nas últimas 

décadas, estas técnicas tradicionais têm vindo a ser substituídas por outras, bem como por novos 

materiais construtivos. Ainda assim, este tipo de construção, sobretudo em taipa, tem ganho nos 

últimos anos novos adeptos, mormente no Sul do território nacional, em concelhos do litoral 

alentejano e no Algarve. 

A concepção destes edifícios é, em muitos casos, da responsabilidade de pessoas já com uma 

certa idade, que no passado trabalharam com estas técnicas, adquiriram grande experiência e que, 

agora, transmitem o seu know how às gerações mais novas. Subsiste, contudo, uma grande incerteza 

quanto à segurança estrutural dos edifícios construídos em terra no nosso país. 

O território de Portugal continental é um espaço que apresenta um risco sísmico não 

negligenciável, sendo, por isso, a vulnerabilidade sísmica deste tipo de estruturas um problema muito 

relevante. Todavia, persiste no nosso país um vazio legislativo no que se refere a normas que 

regulamentem a construção de edifícios em terra, sendo este tipo de construção projectada e as 

obras realizadas sem o enquadramento de qualquer código ou documento normativo. 

Com este estudo pretende-se contribuir para o desenvolvimento da abordagem de análise 

estrutural dos edifícios construídos em taipa e, ao mesmo tempo, contribuir para a definição de um 

modelo de edifício em taipa, cujas características estruturais garantam a sua segurança, 

nomeadamente, no caso de ocorrência de movimentos sísmicos.  

O estudo que aqui se apresenta contempla apenas a técnica construtiva em taipa, focando 

somente o caso das novas edificações, sem a utilização de elementos verticais de betão. Não são 

tratadas questões como o reforço e reabilitação de edifícios já existentes. 

Outra preocupação implícita neste trabalho prende-se com a necessidade urgente de conceber 

um modelo de edifício seguro, de acordo com o que se faz em Portugal, que funcione como uma 

espécie de “alicerce técnico” em que, subsequentemente, se funde a criação, em Portugal, de normas 

para a construção em terra sismo-resistente, tal como já existem em diversos outros países. 
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1.1 Metodologia 

Foi concebido para este estudo um edifício com a tipologia corrente das construções em taipa 

portuguesas. Neste processo foram muito úteis as visitas efectuadas a algumas obras em execução 

no Alentejo e também a colaboração de alguns Arquitectos que se dedicam a esta actividade há já 

alguns anos. 

A partir deste modelo, efectuou-se uma análise dinâmica tridimensional recorrendo a um 

programa de cálculo automático [SAP2000,1995], adequado à modelação deste tipo de estruturas. A 

definição das características mecânicas e de comportamento da taipa foi efectuada de acordo com a 

regulamentação internacional consultada, pois no nosso país não existe regulamentação sobre a 

construção em terra. 

Através do modelo criado identificaram-se os esforços mais importantes que solicitam estas 

estruturas e ao mesmo tempo desenvolveu-se uma metodologia de análise para cada um deles. 

Efectuou-se ainda no edifício modelado a verificação aos Estados Limites Últimos das várias 

paredes, de acordo com a acção sísmica preconizada na regulamentação nacional. Foram analisadas 

todas as paredes mas apenas são apresentados os resultados pormenorizados das três paredes 

consideradas mais relevantes para este estudo. 

Com a finalidade de resolver alguns dos problemas detectados foram testadas ainda algumas 

soluções de reforço como contrafortes, lintéis nas aberturas e alteração da secção da viga de 

bordadura; para o que foram introduzidas pequenas alterações no modelo inicial do edifício. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

A estrutura desta dissertação obedece à seguinte organização: 

Após esta Introdução, no Capítulo 2 é feito o enquadramento da construção em terra em 

Portugal. São enunciadas as várias técnicas tradicionais de construção e identificadas algumas das 

suas vantagens e inconvenientes. Das várias técnicas, a da construção em taipa merecerá uma 

atenção muito particular, em grande medida porque é a mais disseminada no nosso país, 

nomeadamente no Sul de Portugal. Neste capítulo, são ainda apresentadas algumas imagens das 

visitas efectuadas. 

No Capítulo 3 é tratada a questão da regulamentação sobre a construção em terra. São 

focados os problemas da inexistência de um código nacional e apresentados alguns regulamentos 

em vigor em países como Espanha, Estados Unidos da América, Peru e Nova Zelândia. 

O Capítulo 4 inicia-se com a apresentação e caracterização do edifício concebido para a 

modelação, bem como do programa informático utilizado. São definidos os materiais adoptados e 

justificadas as características escolhidas. Posteriormente, são identificados os elementos utilizados 

no modelo, as razões que presidiram a essas opções e os problemas que surgiram na sua 

modelação. Por fim, são enunciadas as hipóteses adoptadas na criação do modelo. 
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No Capítulo 5 é tratada a importante questão da vulnerabilidade sísmica do edifício. Definem-

se as várias acções que actuam na estrutura e as combinações de acções utilizadas na verificação 

da segurança. Depois, são identificados os principais esforços a actuar nas paredes da estrutura e 

definidos os modelos de análise de cada um destes esforços. São também enunciadas e 

devidamente fundamentadas as características mecânicas e de comportamento adoptadas para a 

taipa. Por último, é feita a análise de tensões de algumas paredes e extraídas as primeiras 

conclusões. 

O Capítulo 6 incide sobre o estudo de várias soluções de reforço, no sentido de se resolverem 

alguns dos problemas detectados e apresentados no capítulo anterior. É, assim, analisada a ligação 

das paredes com a viga de bordadura; a colocação de lintéis sobre as aberturas; o aumento da 

secção da viga de bordadura e a colocação de contrafortes. São ainda apresentados alguns 

pormenores de concepção que deverão ser adoptados para um melhor funcionamento da estrutura. 

Finalmente, no Capítulo 7 enunciam-se as conclusões finais e são apresentadas algumas 

propostas de investigação que poderão ser efectuados futuramente, no sentido de se averiguar e 

aprofundar algumas questões surgidas no decorrer deste estudo, mas que aqui não houve 

possibilidade de tratar. 
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2. A Construção em Terra em Portugal 

2.1 Caracterização Geral 

A terra é um material de construção muito antigo que é utilizado de diferentes formas. Na 

actualidade uma grande parte da população mundial ainda vive em edifícios construídos em terra. A 

maior parte destes edifícios localizam-se em países do terceiro mundo, no entanto, países como 

França, Espanha, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, entre outros, ainda apresentam uma 

percentagem significativa das suas populações a habitar em edifícios deste tipo.  

Não se sabe ao certo quando foram introduzidas na Península Ibérica as técnicas construtivas 

em terra. Contudo, em Portugal, a utilização da terra como elemento construtivo era já uma prática 

comum na pré–história, como o atestam diversos vestígios arqueológicos [Correia e Merten, 2005]. 

Ainda é possível encontrar um pouco por todo o nosso país uma grande quantidade de 

edificações realizadas a partir da utilização de terra. As principais técnicas tradicionais são a Taipa, o 

Adobe e o Tabique, que se encontram distribuídos geograficamente como os mapas da Figura 2.1 

representam. 

 

Figura 2.1 Distribuição geográfica das principais técnicas tradicionais de construção em terra [Jorge et al, 2005]. 

A informação destes mapas, embora ainda esteja em actualização, indica claramente que a 

maior parte da construção em Taipa se localiza no Sul do país, em Adobe sobretudo no centro e que 
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o tabique apenas se encontra representado em algumas áreas do Interior Norte. Recentemente em 

Portugal começou também a ser utilizada outra técnica, a do Bloco de Terra Compactada ou BTC 

(Figura 2.2). 

    

Figura 2.2 Quatro técnicas de construção em terra (da esquerda para a direita): Taipa, Adobe, Tabique e Blocos 
de Terra Compactada (BTC) [Jorge et al, 2005]. 

Nas últimas décadas, estas técnicas tradicionais sofreram um progressivo abandono, sendo 

substituídos pelo betão e o tijolo furado industrializado. No entanto, recentemente, está-se a assistir a 

um ressurgimento da construção em terra, especialmente no Algarve, em alguns concelhos do litoral 

alentejano e, em alguns casos isolados, no centro do país. Este retorno a velhas técnicas explica-se 

sobretudo pelo aumento da procura por uma habitação saudável e natural, como alternativa a uma 

construção “industrializada” e impessoal e, por outro lado, pela teimosia de alguns taipeiros que 

insistem na edificação em taipa [Correia e Merten, 2005]. 

A construção com terra crua é uma solução ecologicamente interessante; o material utilizado é 

reciclável, permitindo uma utilização mais sustentável e a preservação de recursos naturais; a 

construção utiliza apenas maquinaria simples e força humana e, devido às suas excelentes 

características térmicas, reduz os consumos de energia eléctrica. Outra vantagem deste material é 

não ser combustível, apresentando, assim, um bom comportamento face ao fogo. As suas principais 

desvantagens desta construção prendem-se com uma deficiente resistência mecânica e com o mau 

comportamento na presença de humidade. 

Uma questão bastante polémica sobre este tipo de construção prende-se com a sua viabilidade 

económica se comparada com os métodos correntes de construção. A grande problemática desta 

questão é que se por um lado o custo dos materiais é muito inferior, o preço da mão-de-obra 

especializada, é superior [Lourenço, 2005a].  
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2.2 Construção em Taipa 

Em Portugal, entre as principais técnicas tradicionais de construção baseadas no uso da terra, 

a taipa será, provavelmente, a mais disseminada. O termo taipa tem sido tradicionalmente utilizado 

para designar indistintamente tanto o material como o processo de construção, que consiste 

basicamente na execução de grandes blocos de terra moldada in situ, compactada com pisões, 

dentro de cofragens amovíveis (Figura 2.3) [Rocha, 2005]. As dimensões destas cofragens variam 

conforme a região. 

 

 

         

Figura 2.3 O Taipal e os seus vários componentes (em cima) [Cabral, 2005], execução da taipa (à esquerda) 
[Rocha, 2005] e fotografia de uma parede de taipa (à direita). 

No Alentejo, a habitação tradicional em taipa apresenta normalmente uma planta rectangular 

simples e é composta, em geral, por um piso térreo. A espessura das paredes é normalmente 50cm, 

só aumentando no caso de edifícios com maior altura. Do mesmo modo, não se efectuam paredes 

com espessura inferior a 40cm pois este é o espaço mínimo para um homem conseguir compactar a 

terra dentro do Taipal (Figura 2.3). 

O embasamento colocado costumava ser em pedra, tendo em geral 30 a 50cm de altura e a 

espessura da parede. Hoje, é frequentemente executado em betão (viga de fundação), com 

aproximadamente as mesmas dimensões. Este elemento é colocado para evitar a subida de 
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humidade por capilaridade e a altura é adoptada de modo a proteger as paredes dos salpicos da 

água caída dos beirados. Os blocos de taipa são realizados sobre estas fundações em sucessivas 

fiadas (desfasadas), até se atingir a altura pretendida para as paredes. 

As coberturas apresentam uma ou duas águas e são pouco inclinadas. São compostas por 

telhas de canal, meia cana ou canudo apoiadas normalmente em ripas de madeira. Estas sustentam-

se nos barrotes que descansam no pau de fileira (no topo da cobertura, por baixo da cumeeira) na 

madre ou no frechal. Quando o vão, entre as paredes exteriores, é largo, encontram-se asnas 

simples, a suportar todo o madeiramento. Actualmente, na cobertura também é costume utilizar-se a 

telha Marselha, a telha de aba e canudo ou telha Lusa [Correia e Merten, 2005]. 

Os revestimentos das paredes antigas de terra crua são geralmente constituídos por um 

sistema de reboco de camadas múltiplas de argamassa com base em cal aérea. Devem ser 

argamassas de fraca resistência mecânica e baixa retracção, pois a taipa é uma base fraca que não 

suporta grandes retracções. Este tipo de revestimento tem como função evitar a entrada directa de 

água até ao suporte. Contudo, é necessário garantir uma camada permeável ao vapor de água, para 

a parede poder “respirar”, de modo a evitar o destaque do revestimento [Rodrigues, 2005]. O 

acabamento final é tradicionalmente feito com cal (caiação). 

Actualmente é hábito optar-se por deixar a taipa à vista, pois a própria parede apresenta uma 

estética muito interessante e, em simultâneo, garante, em função da sua composição, resistência à 

acção erosiva do vento e da chuva. 

  

Figura 2.4 Diagrama tri-axial de classificação da terra [Faria, 2005]. 

O factor que maior influência tem na resistência da edificação com terra crua é o desempenho 

mecânico do solo utilizado. A composição da terra para construção em taipa varia de uma região para 

outra. Em certos casos, pode ser necessário misturar terras de vários locais ou profundidades para 

obter uma composição mais satisfatória para a construção. Os constituintes mais importantes da terra 

são a argila, a areia e o silte (Figura 2.4).  

A argila é o constituinte do solo que mais influencia o seu desempenho mecânico, pois é ela 

que garante coesão e alguma resistência à acção da água. No entanto, um solo com demasiada 
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argila pode criar fendas durante a secagem, devido a efeitos de retracção. Assim, a argila pode ser o 

“ingrediente mágico” ou problemático da construção em terra [2]. É na conjugação da argila e dos 

restantes constituintes que se consegue obter um bom solo para a construção (Figura 2.4). 

Com os conhecimentos existentes de Mecânica de Solos podem-se realizar ensaios que levem 

à escolha dos solos com características adequadas a este tipo de construção. Os principais ensaios 

são: a Análise Granulométrica, o Limite de Consistência (ou Atterberg), a Actividade da Argila, a 

Retracção Relativa e o Ensaio de Compactação. A CRATerre (Centre International de la Construction 

en Terre) tem estudos que neste âmbito podem servir como balizas para a escolha ”óptima” dos solos 

[Marques, 2002]. Há também vários testes empíricos que podem ser realizados para verificar a 

qualidade do solo. 

A estabilização dos solos é um processo mais recente que tem como finalidade obter dos solos 

um melhor comportamento mecânico, uma melhor coesão, reduzir a porosidade, aumentando a 

impermeabilidade, e reduzir a erosão provocada pelo vento e chuva. Os estabilizantes mais utilizados 

são o cimento e a cal e recomendam-se percentagens entre os 6 e os 12% [Marques, 2002]. Contudo, 

com a adição destes estabilizantes perde-se um pouco o conceito de construção reciclável.   

A construção tradicional com terra tem uma resposta muito deficiente às acções horizontais 

provocadas pelos sismos, que se fica a dever, principalmente, à sua fraca resistência à tracção e ao 

seu comportamento frágil [Brito e Gomes, 2005]. Para além da composição da terra utilizada a 

qualidade de construção é também essencial no comportamento do edifício ao sismo, pois a elevada 

vulnerabilidade deste tipo de edificações é essencialmente devida à ausência de ligações adequadas 

entre as várias partes da estrutura. 

É bastante provável que sismos de grande potencial destrutivo ocorram no futuro em Portugal. 

Verifica-se que a maior parte da construção antiga em taipa e a que se faz na actualidade, se localiza 

precisamente nas regiões do território nacional de maior sismicidade (Figura 2.1 e Anexo A). No 

entanto, a vulnerabilidade sísmica destes edifícios continua a ser ignorada por parte das autoridades 

competentes que desconhecem o tema. Do mesmo modo, as pessoas que se dedicam a este tipo de 

construção, baseiam-se no facto dela ter, ao longo de muitos anos, resistido a várias vicissitudes, 

para defender a sua continuidade. Assim, é urgente criar uma metodologia de análise que verifique a 

segurança deste tipo de edificações, de modo a ser possível criar, no futuro, um regulamento 

adequado à realidade nacional e que possa servir de apoio a todas as partes envolvidas. 
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2.3 Visitas Efectuadas 

No âmbito da realização deste trabalho foram efectuadas algumas visitas com o intuito de 

abordar este tema da melhor forma possível. É através do contacto directo com a realidade que se 

consegue realizar um trabalho com qualidade e adequado ao que se faz na prática.  

Soube-se, através da “Associação Centro da Terra”, da existência de alguns arquitectos que no 

litoral alentejano e no Algarve continuam a construir edifícios em taipa. Foram contactados os 

arquitectos Alexandre Bastos e Henrique Schreck, que desenvolvem a sua actividade profissional na 

zona de Odemira, e que de pronto se disponibilizaram a colaborar no que fosse necessário.  

Foi ainda contactada a empresa “Betão e Taipa”, sediada em Serpa, que desenvolve a sua 

actividade nesta área, tendo várias obras no Alentejo e também em Espanha. Como se pode ver nas 

imagens que se seguem, as obras desta empresa que se teve oportunidade de visitar são muito 

diferentes das realizadas pelos arquitectos atrás referidos. 

De um modo geral, as visitas efectuadas foram muito importantes pois, até este momento 

subsistiam muitas dúvidas sobre o que, neste domínio, se faz actualmente em Portugal. A partir deste 

momento tornou-se muito mais fácil definir tanto a estrutura como os objectivos a alcançar com este 

trabalho. 

 

2.3.1 Adega da Herdade do Rocim (Cuba, Alentejo) 

 

 

Figura 2.5 Adega da Herdade do Rocim (Cuba), vista geral. 

Esta adega é um exemplo atípico da utilização de taipa. A parte em taipa desta obra foi 

realizada pela empresa “Betão e Taipa” e não tem qualquer função estrutural, observando-se paredes 

com mais de 8m de altura e com 60cm de espessura. Neste caso particular foram colocadas paredes 

de taipa em torno de todas as paredes de betão do edifício devido às excelentes características 

térmicas deste material que garante temperaturas mais adequadas à produção de vinho. Nesta 
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construção o solo utilizado foi estabilizado com 10% de cimento branco, tendo sido realizados 

ensaios à compressão simples em vários provetes antes da realização da obra.   

       

Figura 2.6 Vista lateral de uma parede já concluída (à esquerda) e de outra em fase de construção (à direita), 
Adega da Herdade do Rocim (Cuba). 

Este foi o primeiro contacto com profissionais experientes no trabalho de construção em taipa, 

o que se revelou de grande importância para o esclarecimento de algumas dúvidas. Foi também a 

única visita onde se viu realmente fazer taipa (Figura 2.7).  

         

Figura 2.7 Aspectos do trabalho com o compactador pneumático, Adega da Herdade do Rocim (Cuba). 

Verificou-se que esta empresa já não utiliza o método tradicional de compactação manual do 

solo, utilizando para esse fim compactadores pneumáticos (Figura 2.7) os quais garantem uma maior 

produção de blocos de taipa. 
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2.3.2 Habitação em Vale de Rocins (Salvada, Alentejo) 

 

 

Figura 2.8 Habitação em Vale de Rocins (Salvada, Beja) 

Este edifício também foi construído pela empresa “Betão e Taipa”. A habitação apresenta um 

único piso e uma estrutura mista taipa-betão. O “esqueleto” do edifício foi dimensionado em betão e 

as paredes exteriores construídas em taipa com 50cm de espessura. As paredes interiores são em 

tijolo furado (Figura 2.9). 

        

Figura 2.9 Interior da habitação em Vale de Rocins (Salvada, Beja). Estrutura da cobertura em madeira (à 
esquerda) e com laje fungiforme (à direita). 

Como a Figura 2.9 ilustra, uma parte do edifício apresenta cobertura com estrutura em madeira 

tendo sido aplicada na restante uma laje maciça. As paredes têm sempre como embasamento uma 

viga de fundação de betão. 

Nas construções desta empresa verificou-se que nas paredes em que a taipa fica à vista, é 

aplicada uma pintura hidrófuga para evitar a penetração e erosão da água. A argamassa utilizada no 

revestimento dos restantes painéis de parede é à base de cal aérea. Outro pormenor interessante 

detectado prende-se com o emprego de uma rede na interface de ligação entre as paredes de taipa e 

os elementos de betão, supostamente com a finalidade de melhorar a aderência entre os dois 

materiais (Figura 2.10). 
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Figura 2.10 Rede aplicada na interface taipa – betão, Vale de Rocins (Salvada, Beja). 

Como se pode observar na Figura 2.11, os lintéis utilizados sobre as aberturas são chapas de 

aço reforçadas com cutelos.   

 

Figura 2.11 Lintel em aço sobre uma janela, Vale de Rocins (Salvada, Beja). 

 

2.3.3 Habitação Unifamiliar (Vila Nova de Mil Fontes, Alentejo) 

 

 

Figura 2.12 Habitação unifamiliar junto a Vila Nova de Mil Fontes (Arq. Alexandre Bastos). 
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A Figura 2.12 representa um edifício de habitação unifamiliar, de piso térreo, da autoria do 

Arquitecto Alexandre Bastos. Quando esta obra foi visitada a estrutura já estava totalmente concluída 

encontrando-se em fase de acabamentos. 

          

Figura 2.13 Habitação unifamiliar junto a Vila Nova de Mil Fontes: fachada do edifício (à esquerda) e parede de 
empena (à direita). 

As paredes exteriores foram construídas em taipa com 50cm de espessura e apenas foram 

rebocadas nas zonas em torno das aberturas e nos cunhais. A taipa que foi deixada à vista não leva 

qualquer revestimento. As poucas paredes interiores foram executadas com tijolo furado.  

 

           

Figura 2.14 Aspecto interior do edifício junto a Vila Nova de Mil Fontes. 

Todas as paredes de taipa são assentes sobre uma viga de fundação de betão e a cobertura 

de duas águas apresenta-se pouco inclinada, sendo constituída por telha Lusa com estrutura em 

madeira. Sobre as aberturas foram colocados pequenos lintéis de betão. 
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2.3.4 Atelier Alexandre Bastos (São Luís, Alentejo) 

 

 

Figura 2.15 Vista geral do Atelier Alexandre Bastos (São Luís, Odemira). 

O edifício da Figura 2.15 foi projectado pelo arquitecto Alexandre Bastos. Trata-se de uma 

construção em taipa, de 1993, e foi um protótipo que este arquitecto utilizou para testar diferentes 

composições de solos na construção das paredes (de 50cm de espessura) e também diferentes 

argamassas a aplicar sobre estas paredes. Este edifício é bastante conhecido a nível nacional pois é 

capa do livro “Arquitectura de Terra em Portugal”, da “Associação Centro da Terra”.  

         

Figura 2.16 Fachada do Atelier Alexandre Bastos. 

Como se pode ver nas imagens da Figura 2.16 a taipa foi deixada à vista nas paredes. Apesar 

de terem passado mais de 14 anos sobre a data da sua construção, a taipa não apresenta quaisquer 

problemas devidos a erosão. Apenas se soltaram das paredes algumas partículas superficiais que 

não interferem no seu desempenho mecânico.  
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Figura 2.17 Interior do Atelier Alexandre Bastos. 

No interior do atelier as paredes de taipa também foram deixadas à vista. A cobertura é em 

telha Lusa com estrutura em madeira. Uma das paredes de empena apresenta um arco (Figura 2.17).          

Nesta visita o Arq. Alexandre Bastos mostrou também alguns resultados de ensaios 

experimentais, nomeadamente de Análises Granulométricas, de Limites de Consistência e, o mais 

importante para o estudo em curso, de Ensaios à Compressão Simples. 

 

2.3.5 Habitação Unifamiliar (São Teotónio, Alentejo) 

 

 

Figura 2.18 Habitação unifamiliar em São Teotónio, Odemira (Arq. Henrique Schreck). 

Este edifício, representado na Figura 2.18, é a habitação particular do Arquitecto Henrique 

Schreck e foi construído em taipa no início dos anos noventa. Alguns painéis de parede foram 

deixados com a taipa à vista que se apresenta pouco degradada. Apresenta espessuras de paredes 

de 50cm e a cobertura é em telha Lusa com estrutura em madeira. 
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3. Regulamentação sobre Construção em Terra 

3.1 A Realidade Nacional 

Em Portugal não existe nenhum regulamento sobre construção em terra. Todas as obras 

realizadas com técnicas de construção em terra crua são efectuadas sem o apoio de qualquer código. 

Os projectos entregues para aprovação nas Câmaras Municipais são ratificados sem qualquer 

correcção por parte dos técnicos destas instituições, pois não existe nenhum regulamento/norma 

nacional em que se baseiem para fazer esta avaliação.  

A segurança estrutural do edifício é, assim, da inteira responsabilidade do projectista que, por 

sua vez, também desenvolve os seus planos sem nenhum documento regulamentar em que se possa 

basear. A concepção destes edifícios é feita com base na experiência adquirida e transmitida por 

pessoas mais idosas, com grande experiência e que no passado trabalharam com estas técnicas. 

Existe pois, no nosso país, uma grande incerteza quanto à segurança estrutural dos edifícios 

construídos em terra, nomeadamente quando se coloca em questão a sua vulnerabilidade a 

movimentos sísmicos. 

O aparecimento de novos materiais construtivos, como o betão armado, suscita também 

algumas dúvidas quanto à sua utilização neste tipo de construção. O que se verificou nas visitas 

efectuadas (ponto 2.3), é que existe quem dimensione os seus edifícios com elementos estruturais 

em betão armado e apenas utilize taipa como alvenaria das paredes. No entanto, existe também 

quem defenda que, uma vez que as paredes de taipa são autoportantes, não necessitam de ser 

reforçadas com outros materiais. Esta questão também não é definida em qualquer dos regulamentos 

existentes no nosso país. 

Assim, é urgente que se legisle em Portugal de forma a criar regulamentação adequada às 

técnicas nacionais de construção em terra, de forma a evitar todas as dúvidas e a verem-se 

esclarecidos os problemas que este tipo de construção coloca. 

 

3.2 Regulamentação Internacional 

Como a nível nacional não foi possível encontrar qualquer tipo de regulamentação de apoio a 

este trabalho, recorreu-se a documentos regulamentares de outros países com grande tradição na 

construção em terra e que também se localizam em pontos do nosso planeta com elevada 

sismicidade.  

Os regulamentos analisados são relativamente recentes e têm origem em países como o Peru, 

a Espanha, Estados Unidos da América e a Nova Zelândia. Estes regulamentos estão adequados às 

diferentes realidades nacionais e são, em seguida, resumidamente descritos.  
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3.2.1 Peru 

O regulamento peruano analisado foi a Norma Técnica de Edificación E.080 Adobe [E.080 

ADOBE, 1999] que se refere apenas à técnica de construção em terra com adobe. Neste documento 

são dadas indicações relativamente às características mecânicas, de comportamento e 

dimensionamento da alvenaria em adobe.  

A metodologia é simples, aplica-se a pequenas edificações de baixo custo (no máximo com 

dois pisos) e tem em vista a sua resistência às acções sísmicas, de modo a evitar a possibilidade de 

colapso frágil das mesmas. É preconizada uma solução com elementos estruturais verticais, em 

betão (colunas), ou em pilares de adobe e com elementos estruturais horizontais (vigas e lintéis) em 

madeira ou betão. A alvenaria entre estes elementos é de fiadas de adobe reforçadas nas direcções 

horizontal e vertical com canas ou outro material semelhante. É evidente a preocupação da ligação 

entre a alvenaria e os elementos estruturais, de modo a garantir uma boa transmissão de esforços. 

São dados valores de referência para as dimensões das paredes, sua espessura, localização 

das aberturas e dimensão das vigas de fundação. 

Esta norma é muito interessante para a técnica de construção em terra com blocos de adobe, 

pois fornece importantes informações para uma construção sismo-resistente. No entanto, como o 

presente trabalho se encaminhou para o estudo de uma construção em taipa, foi pouco consultada. 

  

3.2.2 Espanha 

Tal como Portugal, Espanha também não dispõe de um regulamento específico para a 

construção em terra. No entanto, o artigo Earth Building in Spain [Delgado e Guerrero, 2006], 

apresenta os resultados de uma compilação da regulamentação geral espanhola, onde foram 

encontradas algumas normas com indicações de valores de referência a adoptar para as 

características mecânicas e de comportamento da taipa e do adobe. 

É proposto um método simplificado para os casos mais comuns deste tipo de construção, 

geralmente pequenos edifícios. Para a aplicação deste método é necessário garantir seis condições: 

distribuição uniforme de carregamentos; paredes contraventadas lateralmente; viga de bordadura em 

todas as paredes; cobertura rígida para evitar a transmissão de forças laterais para as paredes 

(diafragma estrutural); compatibilidade na deformação das fundações das paredes e um material 

resistente às acções climáticas. 

Para a aplicação deste método é necessário determinar as características mecânicas do 

material. Para este fim, são apresentadas três abordagens possíveis. Em projectos de grande 

importância é necessário efectuar ensaios laboratoriais, impreterivelmente. Nos projectos de menor 

risco podem ser adoptados valores de referência directamente da Tabela 3.1 evitando assim a 

realização de ensaios. 
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Tabela 3.1 Valores de referência das tensões resistentes de paredes em terra [Delgado e Guerrero, 2006]. 

   
Compressão 

[MPa] 
Tracção 
[MPa] 

Corte 
[MPa] 

Paredes interiores sem contacto com ambiente 
húmido 0,20 0,02 0,03 

Paredes exteriores ou paredes em contacto com 
ambiente húmido 0,10 0,01 0,01 

 

A terceira hipótese é a que se aplica nos projectos mais comuns, de risco intermédio. A tensão 

resistente deve ser escolhida na Tabela 3.2 e posteriormente validada com os valores obtidos em 

ensaios realizados in situ. A tensão resistente de tracção por flexão pode ser considerada como 1/10 

da tensão resistente de compressão.  

Tabela 3.2 Resistência à compressão para o adobe e taipa em função do tipo de estabilização [Delgado e 
Guerrero, 2006]. 

Tipo de Estabilização Taipa [MPa] Adobe [MPa] 

Baixa Resistência 0,60 0,75 

Média Resistência 1,20 1,50 Sem estabilização 
Alta Resistência 1,80 2,25 

Dosagem baixa 3,00 3,75 

Dosagem média 4,80 6,00 
Estabilização com 
Cimento Portland 

Dosagem alta 6,60 8,25 

Dosagem baixa 2,40 3,00 

Dosagem média 3,50 4,40 
Estabilização com 
cal e cimento 

Dosagem alta 4,80 6,00 

Dosagem baixa 1,80 2,25 

Dosagem média 2,40 3,00 
Estabilização com 
cal 

Dosagem alta 3,60 4,50 

 

Ainda de acordo com este artigo, as paredes de elevado comprimento livre devem ser 

lateralmente reforçadas através de outras paredes, contrafortes ou de qualquer outra forma. É 

apresentado também um quadro das distâncias aconselhadas entre contraventamentos em função do 

método de construção, da esbelteza da parede e da área de aberturas. No entanto, estas distâncias 

podem não se adaptar a edifícios situados no território nacional pois o grau de sismicidade 

considerado pode ser diferente. Por fim, são dadas algumas dimensões de referência relativas à 

espessura das paredes. 

 

3.2.3 Novo México, EUA 

O regulamento americano consultado foi o New Mexico Earthen Building Materials Code [New 

México Code, 2003], que trata de três técnicas distintas de construção em terra. São abordadas as 

técnicas de construção em taipa, em adobe e em BTC (Bloco de Terra Compactada).  

Este documento só se aplica a edifícios de dois ou menos pisos e tem como objectivo 

estabelecer os requisitos mínimos para a construção em terra. São abordados alguns temas 



Análise Sísmica de uma Construção em Taipa 

 20 

importantes neste tipo de construção como as dimensões das paredes, as características mecânicas 

dos materiais e os testes a realizar para as obter e ainda a utilização das vigas de bordadura e de 

fundação, bem como a questão da ligação entre os vários elementos. 

Relativamente à construção em taipa, a técnica construtiva mais focada neste trabalho, foram 

obtidas informações bastante importantes. São definidas para este tipo de construção diferentes 

espessuras para as paredes interiores e exteriores, definindo-se para as primeiras uma espessura 

mínima de 30cm e para as exteriores um mínimo de 45cm.  

Relativamente à resistência à compressão do material, este regulamento revelou-se como o 

mais exigente dos vários consultados, pois preconiza para a taipa uma resistência mínima à 

compressão de cerca de 2MPa, seja a solo estabilizado ou não.  

São definidas regras para o contraventamento lateral das paredes através de vigas de 

bordadura; dos espaçamentos máximos entre elementos de contraventamento e também da 

utilização de contrafortes, fornecendo valores para as suas dimensões (sub-capítulo 6.5). São 

enunciadas ainda algumas instruções para garantir uma boa ligação entre as paredes e entre estas e 

os restantes elementos. 

Relativamente às aberturas verifica-se uma preocupação no seu posicionamento e são 

fornecidos quadros com as possíveis dimensões dos lintéis (de madeira ou betão) em função da 

espessura da parede e do vão.  

 

3.2.4 Nova Zelândia 

O regulamento da Nova Zelândia para a construção em terra é o mais completo de todos os 

documentos internacionais consultados. Encontra-se estruturado em três partes distintas: NZS 4297: 

Engineering Design of Earth Buildings [NZ 4297, 1998], NZS 4298: Materials and Workmanship for 

Earth Buildings [NZ 4298, 1998] e NZS 4299: Earth Buildings Not Requiring Specific Design [NZ 4299, 

1998]. As técnicas construtivas abordadas por este regulamento são a Taipa, o Adobe e os Blocos de 

Terra Compactada (BTC).  

A parte NZS 4299 trata da construção em terra que não necessita de dimensionamento 

específico. De acordo com este documento, desde que sejam cumpridas as regras e não se excedam 

as limitações enunciadas é possível construir um edifício dispensando um dimensionamento mais 

complexo. No final, é apresentado um modelo de cálculo simples para verificação da segurança de 

um edifício. 

Se o edifício que se pretende projectar ultrapassa os pressupostos enunciados na parte NZS 

4299 então é necessário recorrer à parte NZS 4297 que fornece informações para o 

dimensionamento específico. Enquanto a primeira parte é de fácil interpretação e pode ser utilizada 

por qualquer pessoa, a parte NZS 4297 exige algum conhecimento de engenharia.  
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Os limites e regras impostos estão relacionados com a área por piso; número de pisos; altura 

das paredes; peso da cobertura; dimensões e espaçamento das aberturas (e respectivos lintéis) e a 

disposição em planta das paredes. É também preconizada a utilização de vigas de bordadura e de 

fundação em todas as paredes.  

Finalmente a parte NZS 4298 trata de todos os aspectos relativos ao material a utilizar, de 

modo a garantir uma construção com qualidade. Nesta parte são abordados temas como: a 

constituição da terra; a sua resistência mecânica; as características de comportamento e os vários 

testes e ensaios experimentais que se devem realizar antes do início da construção. São ainda 

focados os materiais utilizados nas juntas e no revestimento das paredes. 

Este regulamento foi o mais utilizado na realização deste trabalho. No entanto existem alguns 

pressupostos que não estão de acordo com a construção em terra em Portugal. Neste documento as 

espessuras de paredes definidas para a construção em taipa variam entre 28 e 35cm e é 

aconselhada a utilização de armadura vertical e horizontal quando é colocada a questão sísmica. Em 

Portugal (Capítulo 2) as paredes em taipa apresentam espessuras com um mínimo de 40cm e não se 

utilizam quaisquer armaduras de reforço nas paredes. 

Outro aspecto que também não costuma ser considerado no nosso país é a colocação da 

estrutura da cobertura a funcionar como um diafragma, sistema que é aconselhado por este código. 

Neste regulamento são também abordados temas relacionados com a durabilidade; o 

comportamento térmico; a resistência ao fogo; a ligação entre os vários elementos e ainda vários 

outros pormenores construtivos de cada uma das técnicas.  

São ainda apresentados, para os projectos mais comuns, os valores de resistência da Tabela 

3.3, que são inferiores aos obtidos em testes efectuados em laboratório para aferir sobre as 

características mecânicas deste material. Ainda segundo o mesmo regulamento estes valores podem 

ser utilizados no dimensionamento de construções correntes quando não se realizam ensaios 

experimentais. 

Tabela 3.3 Valores de resistência para a taipa [NZ 4297, 1998]. 

Parâmetro de Resistência Valor [MPa] 

Resistência à Compressão (por flexão ou compressão simples) 0,50 

Resistência ao Corte da Terra  0,08 

Resistência à Tracção por Flexão 0,10 

 

Como já foi referido, estes valores de resistência fornecidos na Tabela 3.3 são valores muito 

conservativos, razão pela qual este documento fornece ainda outro método para a determinação das 

características mecânicas e de comportamento da terra. Assim, são fornecidas várias expressões que 

em função da resistência à compressão da terra (obtida através de ensaios experimentais) 

possibilitam obter as restantes características mecânicas e ainda o Módulo de Elasticidade (sub-

capítulo 5.5.3). 
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4. Modelação do Edifício em Taipa  

4.1 Introdução 

Para testar a resistência de uma construção em taipa à acção dos sismos optou-se por 

modelar um edifício num programa de cálculo de modo a efectuar uma aprofundada análise dinâmica 

tridimensional. O programa de cálculo utilizado foi o SAP2000, versão 10.0.7, que preenche os 

requisitos necessários para este fim.  

Foi também necessário adoptar um edifício para este estudo. A ideia foi conceber um edifício 

de acordo com a tipologia corrente deste tipo de construção em terra e, ao mesmo tempo, constituído 

por paredes de várias dimensões de modo a ser possível o estudo de várias situações distintas. 

Assim, com a ajuda do Arquitecto Henrique Schreck, criou-se um edifício de habitação unifamiliar, 

com apenas um piso e com paredes de diversas dimensões. Foi realizado um esboço prévio da 

planta, com as dimensões esquematizadas na Figura 4.1, a partir do qual Henrique Schreck 

desenhou uma nova planta e a perspectiva apresentadas, respectivamente, nas Figura 4.2 e Figura 

4.3. 

 

Figura 4.1 Dimensões em planta do edifício adoptado para a análise (medidas em metros). 

Como se pode observar na Figura 4.1, o edifício adoptado para a análise apresenta paredes 

com diferentes comprimentos livres. Adoptou-se como altura máxima das paredes de empena o valor 

de 4,5m e para as restantes paredes de contorno uma altura constante de 3m, com excepção de uma 

delas que apresenta 3,6m de altura. Relativamente às duas paredes interiores, a paralela às paredes 

de empena foi definida com uma altura máxima de 4,5m e a outra com uma altura constante também 

de 4,5m (Figura 4.3). As paredes modelaram-se com altura ligeiramente superior à esquematizada 

pelo arquitecto no desenho da perspectiva.   
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Figura 4.2 Planta arquitectónica do edifício adoptado para a análise (Arq. Henrique Schreck). 

 

Figura 4.3 Perspectiva do edifício adoptado para a análise (Arq. Henrique Schreck). 

A espessura adoptada para as paredes foi de 50cm, pois é o valor que é vulgarmente utilizado 

nos edifícios de apenas um piso. Espessuras superiores só são utilizadas em paredes com maior 

altura.  

Após esta introdução, o capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: as características 

dos materiais que foram inseridos no programa de cálculo automático são o tema focado no ponto 4.2; 

no sub-capítulo 4.3 vai ser explicada a forma como se modelou cada um dos elementos, os 

problemas que surgiram durante todo este processo, o modelo utilizado para simular o efeito da 

cobertura e ainda uma simples verificação que foi efectuada para inquirir sobre a validade do modelo 

e finalmente no sub-capítulo 4.4 são enunciadas todas as hipóteses e pressupostos adoptadas nesta 

modelação. 
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4.2 Caracterização dos Materiais 

A definição de um material no programa de cálculo automático SAP2000 implica a atribuição da 

massa volúmica, do peso volúmico, do módulo de elasticidade, do coeficiente de Poisson e do 

amortecimento.  

Os materiais utilizados na modelação deste edifício foram a taipa e o betão C25/30. Sobre o 

betão não surgem quaisquer dúvidas quanto aos valores a utilizar, pois é um material já 

profundamente estudado. Já as propriedades da taipa deveriam ser determinadas com base em 

ensaios experimentais. Contudo, tal não foi possível realizar, pelo que os dados inseridos no modelo 

foram determinados com base em regulamentos internacionais que fornecem valores de referência 

ou que definem expressões para os calcular. A forma de obter estas propriedades é explicada no 

ponto 5.5.3, que trata das Características Mecânicas e de Comportamento da Taipa. 

Tabela 4.1 Características da taipa em função da sua massa volúmica [Marques, 2002]. 

Massa Volúmica Seca [ton/m3] Características 

1,65 a 1,76 Medíocre 

1,76 a 2,10 Muito satisfatória 

2,10 a 2,20 Excelente 

2,20 a 2,40 Excepcional 

 

Em relação ao peso volúmico dos materiais, definiu-se para a taipa (γt) um valor de 20kN/m
3
 e 

para o betão (γb) de 25kN/m
3
. No regulamento da Nova Zelândia [NZ 4299, 1998] o valor definido 

para o peso volúmico da terra é de 18kN/m
3
, no entanto, em [Marques, 2002] é fornecida a Tabela 4.1 

onde se pode observar a massa volúmica que deve ser adoptada para obter boas características 

mecânicas no material. Assim adoptou-se para o peso volúmico da taipa um valor ligeiramente 

superior. A massa volúmica e o peso volúmico relacionam-se através da constante gravitacional 

g=9,8m/s
2
. O amortecimento foi considerado 5% para os dois materiais. 

Na Tabela 4.2 são apresentados os valores das propriedades introduzidos no programa. 

Tabela 4.2 Características dos materiais utilizados na modelação 

Material 
Massa 

Volúmica  
ρ  [ton/m3] 

Peso 
Volúmico   
γ  [kN/m3] 

Módulo de 
Elasticidade 

E  [MPa] 

Coeficiente 
de Poisson 
υ  [-] 

Amortecimento 
ξ  [%] 

Taipa 2,04 20,00 300,00 0,20 5,00 

Betão C25/30 2,55 25,00 30500,00 0,20 5,00 
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4.3 Desenvolvimento do Modelo 

Definidos os materiais e a solução estrutural foram então modelados os diversos componentes 

do edifício. A sua modelação foi efectuada com o recurso a dois elementos finitos distintos que estão 

disponíveis no programa de cálculo automático. Procurou-se que cada componente do edifício fosse 

modelado com o elemento que apresentasse o comportamento mais adequado. Assim utilizaram-se 

na modelação deste edifício elementos solid e frame.  

 

4.3.1 Paredes 

As paredes de taipa foram modeladas com elementos solid aos quais foram atribuídas as 

propriedades do material “Taipa”. A espessura de cada parede (50cm) divide-se em dois elementos, 

cada um com 25cm de espessura (Figura 4.4). Modelaram-se estes elementos de 25cm de espessura 

com bases de três formas diferentes, triangulares, rectangulares e trapezoidais (sub-capítulo 4.3.3).  

O elemento solid é um elemento tridimensional em que o ângulo interno de cada canto deve 

ser inferior a 180º. Por razões numéricas devem usar-se valores entre 45 e 135º mas os melhores 

resultados são obtidos para 90º. Nos elementos rectangulares a relação entre o lado maior e menor 

deve ser aproximadamente unitária [Branco, 2005]. 

 

Figura 4.4 Troço de uma parede de taipa modelada com elementos solid 

Em cada nó estão libertos os três graus de translação, estando impedidos os de rotação. Este 

elemento apenas permite a transmissão de tensões através dos nós, não permitindo a transmissão 

de momentos. A determinação das tensões é efectuada em dois pontos por face, para uma posterior 

extrapolação para os nós do elemento. A massa calculada para a análise dinâmica é a utilizada para 

calcular as forças de inércia sendo a massa distribuída pelos nós [Branco, 2005].   

A adopção destes elementos tridimensionais em alternativa a elementos planos, como é o caso 

do shell justifica-se por o elemento solid permitir a visualização da distribuição das tensões não só na 

fachada, mas também ao longo da espessura da parede. Segundo [Branco, 2005], onde é feita uma 
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análise comparativa entre estes dois elementos conclui-se que para uma análise tridimensional o 

elemento solid revela-se o mais adequado, pois permite obter resultados mais aproximados.  

O problema destes elementos está relacionado com a compatibilização da malha de elementos 

finitos. Esta questão é mais aprofundada em 4.3.3. 

 

4.3.2 Vigas de Bordadura 

As vigas de bordadura foram modeladas com elementos frame que é um elemento de barra 

com 6 graus de liberdade e que une 2 nós. Este elemento utiliza uma formulação tridimensional de 

viga-coluna, apresentando efeitos de flexão biaxial, torção, esforço axial e corte biaxial [Branco, 2005]. 

Foram modeladas vigas de bordadura, com uma altura de 20cm, sobre todas as paredes com 

espessura igual a 50cm (Figura 4.5). 

 

               

Figura 4.5 Todas as vigas de bordadura modeladas no edifício (à esquerda) e posicionamento da viga em 
relação à parede (à direita). 

 

4.3.3 Compatibilização dos Elementos 

Ao definir dois elementos distintos para a modelação do edifício foi necessário ter precauções e 

resolver alguns problemas que foram surgindo, de modo a obter uma malha compatível de elementos 

finitos. Como se pode verificar em seguida, até a compatibilização entre os próprios elementos solid 

pode complicar a modelação. 

Quanto mais refinada for a malha de elementos finitos melhores serão os resultados obtidos. 

Contudo, malhas muito finas, para além de complicarem a compatibilização dos elementos, podem 

gerar modelos muito pesados, aumentando em muito o tempo de análise do programa de cálculo. 

Tendo em consideração todos estes factores, definiu-se para as paredes, de altura constante, uma 

malha de elementos finitos regular com elementos de base quadrada e com aproximadamente 1m de 

lado (Figura 4.6). 

Parede 

Viga de 
Bordadura 



Análise Sísmica de uma Construção em Taipa 

 28 

 

Figura 4.6 Malha tipo de elementos finitos das paredes de altura constante. 

Nas paredes de empena, que são paredes de altura variável não foi possível definir uma malha 

apenas com elementos de base rectangular, tendo sido necessário adoptar alguns elementos com 

bases triangulares e trapezoidais (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Malha de elementos finitos nas paredes de altura variável. 

Na modelação das paredes com os elementos solid surgiram alguns problemas nas zonas 

onde se intersectavam várias paredes. Para os resolver foi necessário criar uma espécie de “pilar”, da 

altura das paredes e de secção quadrada (composta por quatro elementos de solid também de base 

quadrada) com 50cm de lado (Figura 4.8).  

         

Figura 4.8 Pormenor do “pilar” utilizado na intersecção das paredes para compatibilização dos nós. 
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Este “pilar” foi colocado nos cantos do edifício (cunhais) e sempre que se intersectavam 

perpendicularmente várias paredes, pois é possível ligar-lhe, de forma compatível, paredes em 

qualquer um dos seus quatro lados.  

Na modelação da viga de bordadura sobre as paredes foi necessário definir o comprimento de 

cada elemento de frame de acordo com a malha das paredes, de modo que os deslocamentos entre 

os dois elementos sejam compatíveis (Figura 4.9). No entanto, o principal problema que se colocou 

nesta ligação foi que a parede, modelada com elementos solid, apresenta três nós ao longo da sua 

espessura, enquanto que a viga de bordadura, modelada com elementos frame, apresenta apenas 

um nó. Na realidade, a ligação entre estes dois elementos faz-se ao longo de toda a espessura. 

 

 

Figura 4.9 Modelo de compatibilização dos elementos solid e frame. 

A solução encontrada para resolver esta contrariedade foi ligar os nós do elemento de frame da 

viga de bordadura aos nós centrais da espessura da parede. Depois para transmitir a toda a 

espessura da parede o efeito da viga de bordadura utilizou-se um elemento de frame denominado 

“Viga Rígida”, a ligar estes nós centrais aos dois nós laterais da espessura da parede, como é 

representado na Figura 4.9. 

Este elemento “Viga Rígida” é um artifício que se utiliza muitas vezes na modelação para 

compatibilizar os deslocamentos entre dois nós distintos. Para este efeito foi necessário alterar as 

propriedades deste elemento, no sentido de lhe aumentar bastante a rigidez, tendo-se aumentado 

100 vezes o valor da inércia segundo os seus dois eixos principais. 

 

 

Parede 

“Viga Rígida” 

Viga de 
Bordadura 
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4.3.4 Simulação da Acção da Cobertura 

As acções do peso próprio das paredes e das vigas de bordadura são geradas 

automaticamente pelo programa e são função do peso volúmico do material. O mesmo acontece com 

a massa dos elementos considerada pelo programa na análise dinâmica, que depende da massa 

volúmica do material. Como a cobertura não foi introduzida no modelo do edifício (ponto 4.4.3) foi 

necessário introduzir cargas e massas sobre a viga de bordadura para simular o seu efeito.  

Como a cobertura se admitiu composta por telha Lusa, com ripas e varas de madeira o valor 

tomado para a sua acção foi de 0,7kN/m
2
, em planta (sub-capítulo 5.3). Posteriormente, foi 

necessário definir um modelo para quantificar a carga a colocar sobre cada uma das paredes, que se 

encontra representado na Figura 4.10. Nesta figura definem-se quatro áreas de influência distintas: A, 

B, C e D. As setas indicam a parede que vão suportar as cargas de cada uma das áreas. As paredes 

exteriores suportam apenas as cargas provenientes de uma destas áreas, enquanto que as paredes 

interiores resistem à acção vertical de duas áreas de influência. 

 
Figura 4.10 Planta com o modelo de quantificação da acção da cobertura (dimensões em metros). 

As cargas resultantes destas áreas de influência são cargas triangulares ou trapezoidais. No 

entanto, estas foram convertidas em cargas uniformemente distribuídas de modo a facilitar a sua 

modelação. Assim, para obter estes valores uniformes de carga, multiplicaram-se os valores de pico 

das cargas triangulares e trapezoidais por um factor de 0,7 e 0,8, respectivamente. 

Tabela 4.3 Casos de carga referentes à acção da cobertura e respectivos valores. 

Caso de carga q [kN/m] 

A 1,23 

B 1,40 

C 0,74 

D 0,84 

2 x A 2,45 

2 x B 2,80 

A + C 1,96 

A + D 2,07 
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Na Tabela 4.3 são apresentados os vários casos de carga, q, e respectivos valores que foram 

introduzidos no programa, referentes à acção da cobertura e sua estrutura de suporte. 

Do mesmo modo, na Tabela 4.4 são apresentados os valores de massa, m, introduzidos no 

programa de cálculo automático para cada um dos casos. A massa e o peso relacionam-se através 

da constante gravitacional g=9,8m/s
2
. 

Tabela 4.4 Valores de massa referentes à acção da cobertura. 

Caso m [ton/m] 

A 0,13 

B 0,14 

C 0,08 

D 0,09 

2 x A 0,25 

2 x B 0,29 

A + C 0,20 

A + D 0,21 

 

 

4.3.5 Resultado Final 

Nas Figura 4.11 e Figura 4.12 é apresentado o resultado final da modelação segundo duas 

perspectivas distintas.  

 

Figura 4.11 Primeira perspectiva do resultado final da modelação.  
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Figura 4.12 Segunda perspectiva do resultado final da modelação. 

 

4.3.6 Verificação do Modelo 

Para verificar se as propriedades dos materiais e os carregamentos foram bem introduzidos, foi 

efectuada a validação do modelo criado. Para tal contabilizaram-se todas as acções verticais 

introduzidas no modelo e determinou-se o valor da componente vertical da reacção global do edifício, 

valor que o programa de cálculo também fornece automaticamente. De seguida compararam-se estes 

dois valores para aferir a veracidade dos resultados obtidos através do programa. 

A Tabela 4.5 apresenta um resumo dos valores calculados manualmente para os vários 

elementos do edifício e também o resultado final obtido para a componente vertical da reacção global 

do edifício. 

Tabela 4.5 Valores obtidos manualmente para a reacção vertical do edifício modelado. 

Elemento Cobertura Paredes Viga de Bordadura Total 

Valor [kN] 77,00 2295,50 160,00 2532,50 

 

O valor de reacção vertical obtido através do programa foi 2407,65 kN. Assim, verifica-se um 

erro, de 4,93%, que representa um valor aceitável. Grande parte deste erro deve-se ao facto de não 

ter sido retirada nos cálculos a parcela, relativa às aberturas das paredes, correspondente a todas as 

portas e janelas.  
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4.4 Hipóteses Adoptadas na Modelação 

Para modelar o edifício com um comportamento o mais próximo possível da realidade foi 

necessário adoptar algumas hipóteses e pressupostos que, de seguida, são enunciados e 

devidamente justificados.  

 

4.4.1 Viga de Bordadura 

Apesar de se tratar aqui do estudo de um edifício de taipa, foram introduzidos no modelo 

alguns elementos de betão, nomeadamente vigas de bordadura sobre todas as paredes (Figura 4.13 

e 4.5). Estes elementos são utilizados na prática e, segundo as informações recolhidas junto dos 

arquitectos que se dedicam a este tipo de construção, a razão da colocação desta viga na ligação das 

paredes com a estrutura de madeira da cobertura é evitar o contacto entre os dois materiais que 

provoca a passagem de humidade da taipa para a madeira, causando a deterioração da última. 

Actualmente, estas vigas são construídas com um betão de fraca qualidade. A armadura colocada 

apenas tem função construtiva e, assim, a influência estrutural destes elementos no funcionamento 

global da estrutura é praticamente nula. 

 

Figura 4.13 Viga de bordadura separando a parede de taipa da estrutura da cobertura (Vila Nova de Mil Fontes).  

Já que estes elementos são utilizados na prática, resolveu-se atribuir-lhes também uma função 

estrutural. Para tal basta construí-los com um betão de qualidade e com a armadura necessária para 

garantir a segurança aos esforços de flexão que lhes são transmitidos. Deste modo, este elemento 

passa a desempenhar um papel estrutural muito positivo pois todas as paredes passam a ficar 

restringidas lateralmente no seu topo por este elemento mais rígido. A utilização deste elemento com 

papel estrutural é defendida por vários autores e é sugerida em vários regulamentos internacionais 

consultados (ponto 3.2). 

 

Viga de 
Bordadura 
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4.4.2 Viga de Fundação 

Os edifícios correntes de taipa são também assentes sobre uma viga de fundação 

(normalmente em betão ou em alvenaria de pedra) com cerca de 50cm acima do solo. No entanto 

esse elemento não foi introduzido no modelo pois como se localiza junto ao solo, iria ter muito pouca 

influência nos resultados obtidos para a análise sísmica. Assim, as paredes foram modeladas como 

encastradas na sua base e ligadas à viga de bordadura no seu topo. 

 

4.4.3 Cobertura 

A cobertura admitiu-se composta por Telha Lusa, com ripas e varas de madeira, solução que é 

costume utilizar-se na prática. A cobertura e a sua estrutura também não foram introduzidas no 

modelo, sendo o seu efeito simulado com a introdução de cargas e massas ao longo das vigas de 

bordadura, segundo um modelo que foi explicado atrás, no ponto 4.3.4. 

Apenas foram introduzidas no modelo do programa as acções verticais da cobertura, 

admitindo-se que as acções horizontais causadas pela sua inclinação, são suportadas pela própria 

estrutura de suporte da cobertura (Figura 4.14) e assim, não são transmitidos impulsos horizontais às 

paredes. 

 

Figura 4.14 Estrutura de suporte da cobertura que absorve os impulsos horizontais (Vila Alva, Alentejo). 

 

4.4.4 Aberturas 

As aberturas efectuadas no modelo estão localizadas de acordo com o projectado nos 

desenhos do Arquitecto Henrique Schreck (Figura 4.2 e Figura 4.3). No entanto, algumas delas foram 

modeladas com dimensões diferentes das preconizadas no projecto para evitar mais problemas na 

modelação ao nível da definição da malha de elementos finitos (sub-capítulo 4.3.3). 

Deste modo, todas as portas foram modeladas com aproximadamente 2m de altura por 1m de 

largura. As janelas modelaram-se como quadradas com 1m de lado. 
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No modelo não foram introduzidos quaisquer elementos a simular o efeito da cantaria que 

costuma ser colocada. Esta cantaria é utilizada com o fim de resistir às tracções que por vezes 

aparecem em torno das janelas e das portas. No entanto, no Capítulo 6 efectua-se um estudo 

relacionado com este tema. 

 

4.5 Conclusões  

A modelação das paredes do edifício seria muito mais fácil e rápida com elementos shell em 

alternativa aos elementos solid. No entanto, o elemento solid tem a grande vantagem de permitir a 

visualização da distribuição de tensões ao longo da espessura da parede, facto que é essencial para 

perceber o seu funcionamento. Deste modo, as dificuldades que se colocaram na compatibilização 

dos elementos acabaram por ser recompensadas. 
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5. Análise da Vulnerabilidade Sísmica 

5.1 Introdução 

Neste capítulo aborda-se um problema muito importante, pois a questão da vulnerabilidade 

sísmica dos edifícios em taipa pode ser considerada como uma das questões mais importantes e que 

suscita maiores dúvidas sobre a segurança deste tipo de construção. Em Portugal, este tema tem 

sido pouco aprofundado, pelo que se pretende aqui contribuir para o esclarecimento de algumas 

dúvidas que ainda existem e, ao mesmo tempo, desenvolver uma metodologia de análise para este 

tipo de problema. 

Nos pontos 5.2, 5.3 e 5.4 deste capítulo são definidas as acções estáticas e dinâmicas, bem 

como as combinações de acções consideradas para a obtenção dos resultados finais.  

No sub-capítulo 5.5 são identificados os principais esforços a analisar nas paredes deste tipo 

de construção, definem-se os modelos de análise de cada um dos esforços e efectua-se a análise de 

resultados com base nos valores obtidos pelo modelo em SAP. São também definidas, e 

devidamente justificadas, as características de comportamento e de resistência da taipa. 

Finalmente, no ponto 5.6 são extraídos os primeiros comentários e conclusões. 

 

5.2 Definição da Acção Sísmica 

Os esforços na estrutura contemplam uma parcela estática, correspondente ao peso próprio 

dos elementos, que é caracterizada no próximo sub-capítulo, e uma parcela dinâmica correspondente 

à acção sísmica que será definida de seguida.  

A análise da acção sísmica foi realizada com base numa análise modal por espectro de 

resposta. Da análise modal obteve-se uma frequência fundamental para a estrutura de 7,59Hz. Por 

este motivo apenas se considerou na análise a Acção Sísmica Tipo 1, definida no Regulamento de 

Segurança e Acções (RSA) [RSA, 2005], pois esta acção é a condicionante para frequências mais 

elevadas. 

A maior parte da construção em taipa localiza-se no Sul do país (Figura 2.1). Desta forma, na 

quantificação da acção do sismo, considerou-se que o edifício em estudo se encontra localizado na 

zona de maior sismicidade definida pelo RSA, a Zona Sísmica A (Anexo A). Admitiu-se um 

amortecimento de 5% e relativamente ao tipo de terreno de fundação admitiu-se um Terreno Tipo II 

(Artº 29.2 do RSA). No Anexo A é também representado o espectro de resposta utilizado. 

No modelo de cálculo não se teve em conta a acção vertical do sismo, pois como as paredes 

axialmente são muito rígidas, os modos de vibração vertical da estrutura apresentam frequências 

superiores a 10Hz (Art.º 29.4 do RSA) que um sismo não tem capacidade de mobilizar.  
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O RSA estipula ainda que a ductilidade que o edifício possui deve ser considerada através de 

um coeficiente de comportamento. Como a ductilidade da taipa deverá ser muito reduzida adoptou-se 

para esta estrutura um coeficiente de comportamento unitário. 

 

5.3 Outras Acções  

As restantes acções consideradas foram as acções permanentes do peso próprio das paredes 

(PPParedes), das vigas de bordadura (PPVigas) e da cobertura (PPCobertura). O peso próprio das paredes e 

das vigas, que é função do peso volúmico considerado para os materiais, é gerado automaticamente 

pelo programa de cálculo. Para a taipa definiu-se um peso volúmico, γt, igual a 20kN/m
3
 e para o 

betão (γb) de 25kN/m
3
 (ponto 4.2). 

A cobertura admitiu-se composta por Telha Lusa, com ripas e varas de madeira. Para definir o 

seu peso próprio recorreu-se aos valores de referência indicados nas folhas da cadeira de Estruturas 

de Edifícios do ano lectivo 2006/2007 [E.E., 2007], obtendo-se o valor 0,7kN/m
2
. Como foi explicado 

no sub-capítulo 4.4.3, considerou-se que a cobertura não transmite esforços horizontais às paredes 

sendo estes totalmente absorvidos pela própria estrutura da cobertura. Não foi considerada na 

análise qualquer sobrecarga. 

 

5.4 Combinações de Acções 

As combinações foram efectuadas para a verificação dos Estados Limites Últimos de acordo 

com o RSA.  

Como se pode observar em 5.5.2, nos modelos de análise dos esforços foram consideradas de 

forma independente as acções do sismo e das cargas permanentes. Desta forma, foi criada uma 

Combinação 1 referente à acção das cargas permanentes (CP) e duas combinações relativas à 

acção do sismo nas direcções X e Y, respectivamente, Combinação 2 e Combinação 3. 

No entanto, na Combinação 2 não é considerada apenas a acção pura do sismo na direcção X 

(Acção X), considera-se também 30% da acção do sismo na direcção Y (Acção Y). Aplicou-se o 

mesmo critério na Combinação 3 (100% segundo Y e 30% segundo X). 

Tabela 5.1 Combinações de acções utilizadas na análise.  

Combinação 1 CP = 1,0 x PPParedes + 1,0 x PPVigas + 1,0 x PPCobertura 

Combinação 2 Sismo X = 1,5 x Acção X + 0,3 x (1,5 x Acção Y) 

Combinação 3 Sismo Y = 0,3 x (1,5 x Acção X) + 1,5 x Acção Y 

 

Na Tabela 5.1 são apresentadas resumidamente as três combinações de acções utilizadas na 

análise efectuada, bem como os coeficientes que afectam cada uma das acções. 
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5.5 Análise de Resultados 

5.5.1 Identificação dos Esforços Analisados 

Os principais esforços devidos à acção de um sismo, que actuam numa parede autoportante 

como é uma parede de taipa, são os esforços devidos à flexão e ao esforço transverso/corte. A flexão 

divide-se em dois efeitos distintos: a flexão horizontal (MHorizontal) e a flexão vertical (MVertical). Da 

mesma forma, no esforço transverso também se podem distinguir duas componentes: o esforço de 

corte longitudinal (VLongitudinal) e o esforço de corte transversal (VTransversal).  

Na Figura 5.1 estão representados os diferentes esforços atrás referidos, num esquema que 

representa uma parede de comprimento L e altura h. 

 

Figura 5.1 Esquema dos esforços que solicitam as paredes (parede orientada segundo X). 

Como foi referido no Capítulo 4 as paredes foram modeladas com elementos solid. Estes 

elementos não fornecem valores de momentos ou de esforço transverso, mas fornecem tensões a 

partir das quais se podem obter esses esforços. Todas as verificações de segurança efectuadas no 

estudo foram feitas com base na análise das tensões.  

 
Os valores dos esforços relativos à flexão horizontal (MHorizontal) podem ser obtidos através das 

tensões σ33, como se pode observar no esquema da Figura 5.2, que representa o corte A – A’ da 

parede de espessura t representada na Figura 5.1. 
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Figura 5.2 Corte da parede A – A’ (Figura 5.1). 

 
Da mesma forma, os valores dos esforços relativos à flexão vertical (MVertical) podem ser 

obtidos através das tensões σ11, como se pode observar na Figura 5.3 que representa o corte B – B’ 

da parede de espessura t (Figura 5.1).  

 

Figura 5.3 Corte da parede B – B’ (Figura 5.1). 

Em relação à flexão vertical há um pormenor que importa salientar, no caso da parede em 

análise estar orientada segundo X, as tensões que estão relacionadas com este esforço são as 

tensões σ11. Contudo, se a parede em análise estiver orientada segundo Y, as tensões relacionadas 

com este esforço serão as tensões σ22. 

 
No caso do esforço transverso, as tensões que se relacionam com cada uma das 

componentes deste esforço (VLongitudinal  e VTransversal) também variam conforme a orientação da parede. 

Nas paredes orientadas segundo a direcção X o esforço de corte longitudinal está relacionado com as 

tensões σ13 e o esforço de corte transversal é dado pelas tensões σ23. No caso das paredes 

orientadas segundo Y é ao contrário. A Tabela 5.2 apresenta um resumo destas relações entre as 

tensões e as componentes de esforço de corte em função da orientação da parede. 

Tabela 5.2 Relação entre as tensões e esforços de corte em função da orientação das paredes. 

Orientação da Parede VLongitudinal VTransversal 

X σ13 σ23 

Y σ23 σ13 
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5.5.2 Modelos de Análise dos Esforços 

A análise dos esforços efectuada teve como base a Teoria da Elasticidade. Através do modelo 

de análise de cada um dos esforços obteve-se a tensão actuante e comparou-se com a tensão 

resistente para se verificar se é garantida a segurança aos Estados Limites Últimos de resistência. 

É importante referir que as tensões actuantes na estrutura devido ao sismo, retiradas do 

programa de cálculo, são obtidas em valor absoluto, uma vez que se trata de uma análise sísmica por 

espectro de resposta. Assim, no caso da flexão simples surgem nas paredes tensões de igual valor 

em ambas as faces. Na realidade, os valores de tensão instalados nas faces de cada parede são 

iguais mas simétricos (numa face compressão e na outra tracção) pois a linha neutra está situada 

exactamente na linha média da parede.  

Foi definido o modelo de cálculo dos esforços de flexão e de esforço transverso e ainda o 

modelo da verificação ao deslizamento da ligação Parede–Viga de bordadura. A resistência da 

própria viga de bordadura não foi analisada pois é uma questão que está relacionada com a 

resistência do betão armado, assunto que sai fora do âmbito deste trabalho. 

 

Flexão Horizontal 

A flexão horizontal nas paredes de taipa é, na prática, uma flexão composta. O sismo provoca 

o aparecimento de flexão simples e, devido às cargas permanentes, existe esforço normal de 

compressão nas paredes. Assim, esta compressão contraria a tracção por flexão originada pela 

acção dos sismos, o que é muito benéfico pois as estruturas em terra apresentam uma resistência à 

tracção muito baixa. 

Então, na análise das tensões devidas à flexão horizontal (σ33) optou-se por separar as tensões 

originadas pela acção das cargas permanentes (σ33,CP) das tensões com origem na acção do sismo 

(σ33,S). Na Figura 5.4 é representado esquematicamente o modelo de cálculo adoptado, bem como as 

verificações efectuadas.  

 

Figura 5.4 Primeiro modelo de análise das tensões devidas à flexão horizontal. 

Após a sobreposição da acção das cargas permanentes com a acção do sismo, calcularam-se 

as tensões máximas de compressão (σC,Sd) e de tracção (σT,Sd) e efectuaram-se duas verificações de 

segurança, uma relativa à compressão e outra à tracção por flexão:  
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σC,Sd = σ33,S + σ33,CP  ≤ σC,Rd (Eq. 5.1) 

σT,Sd = σ33,S - σ33,CP  ≤ σT,Rd       (Eq. 5.2) 

onde: 

σC,Rd - representa a Tensão Resistente à Compressão, cujo valor adoptado é explicado em 

5.5.3 (Eq. 5.13). 

σT,Rd  - representa a Tensão Resistente à Tracção por Flexão. O valor tomado para esta tensão 

é também explicado em 5.5.3 (Eq. 5.15). 

No caso especifico da flexão horizontal foi ainda definido um segundo modelo de análise caso 

não fosse verificada a segurança pela análise descrita anteriormente. Neste novo modelo assume-se 

que a parede fendilha parcialmente e, assim, a acção é equilibrada apenas pelas tensões de 

compressão. Este modelo é representado esquematicamente na Figura 5.5.  

 

Figura 5.5 Segundo modelo de análise das tensões devidas à flexão horizontal com rotura parcial da parede. 

Como se pode ver na Figura 5.5 é definida uma excentricidade equivalente (e), que define a 

posição da força resultante da acção das cargas permanentes (R). Esta excentricidade equivalente 

calcula-se através da seguinte expressão: 

R

M
e =       (Eq. 5.3) 

onde o M representa o momento flector introduzido pela acção do sismo. 

É necessário também determinar a espessura da secção que se encontra comprimida (t’), e 

ainda a máxima tensão de compressão (σ’C,Sd), que actua sobre a secção. Donde vem: 

e
2

t
acom,a3t' −=×=  (Eq. 5.4) 

e 

t'

R2
σ' SdC,

×
= .    (Eq. 5.5) 

Após o cálculo de todos estes parâmetros é necessário averiguar dois critérios para que se 

possa dar como garantida a segurança aos Estados Limites Últimos. No primeiro verifica-se se esta 

excentricidade equivalente (e) se encontra dentro da secção para poder ser equilibrada: 
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2

t
e  1 Critério ≤     (Eq. 5.6) 

Assegurada a verificação do primeiro critério, verifica-se se a máxima tensão de compressão 

(σ’C,Sd) consegue ser resistida: 

RdC,SdC, σσ'2Critério ≤     (Eq. 5.7) 

Se falhar o Critério 1 automaticamente falha o Critério 2. Ao passar o Critério 1, pode ou não 

passar o Critério 2. 

 

Flexão Vertical 

No caso da flexão vertical, as tensões de compressão (σ11,CP) existentes devido à acção das 

cargas permanentes são praticamente nulas. Deste modo, foram desprezadas e efectuou-se uma 

análise à flexão simples, considerando apenas as tensões com origem na acção dinâmica do sismo 

(σ11,S). Na Figura 5.6 é esquematizado o modelo de análise e a verificação efectuada numa parede 

orientada segundo a direcção X. 

 

Figura 5.6 Modelo de análise das tensões devidas à flexão vertical (parede orientada segundo X). 

Tratando-se de flexão simples, a linha neutra encontra-se a meio da secção da parede e as 

tensões de compressão e de tracção devidas à flexão são iguais em valor absoluto. Como a 

resistência à tracção é muito inferior à resistência à compressão apenas se verificou a segurança aos 

Estados Limites Últimos de tracção, que é a situação mais condicionante. Assim verificou-se: 

Paredes orientadas segundo X:   σT,Sd  = σ11,S  ≤ σT,Rd                                            (Eq. 5.8) 

Paredes orientadas segundo Y:   σT,Sd  = σ22,S   ≤ σT,Rd (Eq. 5.9) 

onde σT,Rd  representa a tensão de rotura à tracção por flexão e é explicada no sub-capítulo 5.5.3 (Eq. 

5.15). 
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Esforço Transverso 

A análise ao esforço transverso foi efectuada de forma global em cada uma das paredes. 

Optou-se por não verificar pontualmente cada ponto da parede, pois na realidade em caso de ocorrer 

rotura por corte na parede, esta nunca iria acontecer apenas num ponto localizado. Este rompimento 

iria afectar ao mesmo tempo toda a parede, formando-se uma linha de rotura. Foram, então, retirados 

valores para análise em vários pontos ao longo duma linha do desenvolvimento longitudinal da 

parede (Figura 5.7), onde se observaram maiores tensões de corte, a partir dos quais se obteve um 

valor médio para as direcções longitudinal (σV,L) e transversal (σV,T).  

Os valores de tensões de corte utilizados na verificação de segurança devem-se unicamente à 

acção do sismo pois, como é natural as cargas permanentes não provocam esforço de corte. As 

tensões de corte longitudinal (σV,L) utilizadas no cálculo foram as obtidas pela acção do sismo na 

direcção longitudinal das paredes. Quanto às tensões de corte transversal (σV,T) são as resultantes da 

acção do sismo na direcção perpendicular ao plano da parede. 

 

Figura 5.7 Modelo de análise do esforço transverso. 

Na Figura 5.7 pode observar-se um esquema representativo do modelo de análise dos 

esforços transversos. Obtiveram-se os valores de tensão ao corte na zona mais esforçada (nós 1 a 6), 

fez-se a sua média e confrontou-se com o valor de Tensão Resistente ao Esforço Transverso (σV,Rd). 

O valor tomado para esta tensão é explicado no sub-capítulo 5.5.3 (Eq.s 5.16 e 5.17). 

Neste modelo de análise considerou-se que a tensão de corte era constante ao longo da 

espessura da parede. Na realidade, estas tensões apresentam uma pequena variação, elas 

diminuem no sentido da face para a linha média da parede. Assim, no cálculo utilizaram-se valores 

retirados dos nós das faces das paredes, fazendo-se uma análise do lado da segurança.  

Desta forma, efectuaram-se as seguintes verificações:  

Corte Longitudinal: σV,L ≤ σV,Rd (Eq. 5.10) 

Corte Transversal: σV,T ≤ σV,Rd (Eq. 5.11) 
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Deslizamento na ligação Parede–Viga de bordadura  

A análise efectuada ao deslizamento na ligação Parede–Viga de bordadura foi definida com 

base no modelo de análise da aderência entre betão e solo no caso da verificação da segurança ao 

deslizamento de uma sapata. A análise baseou-se na comparação entre os esforços de corte 

actuantes nesta interface (VSd) e a força de atrito resistente (FaR). 

As tensões de corte actuantes (σV,L e σV,T) e a tensão local de compressão devida às cargas 

permanentes (σ33,CP) foram obtidas nos nós ao longo da interface parede–viga de bordadura, tendo-

se depois calculado os seus valores médios, aplicando-se o mesmo método que para o esforço 

transverso. Para determinar a força de atrito resistente na interface dos dois materiais distintos 

considerou-se um coeficiente de atrito estático, µ=0,4. A força de atrito resistente calculou-se 

multiplicando o coeficiente de atrito (µ) pela reacção normal obtida da acção das cargas permanentes. 

Assim, foi efectuada a seguinte verificação: 

RdaCPVCPVRSd AAFaV ,,, σσµσσµσ =×<⇔××<×⇔< 3333 (Eq. 5.12) 

onde: 

A - Área de contacto Parede–Viga de bordadura; 

σV - Tensão de corte actuante (σV,L ou σV,T); 

σ33,CP  - Tensão de compressão devida às cargas permanentes;  

σa,Rd  - Tensão resistente devida ao atrito. 

 

5.5.3 Características Mecânicas e de Comportamento da Taipa 

A definição das características mecânicas do material é fundamental para assegurar a 

qualidade da análise efectuada. Um erro na definição de uma destas características pode 

comprometer a segurança de toda a estrutura. 

A taipa é um material isotrópico de fraca qualidade pois apresenta reduzida resistência 

mecânica e um comportamento frágil. A forma ideal de determinar as propriedades deste material 

seria através de ensaios experimentais, que infelizmente não houve oportunidade de realizar. Por 

este motivo, foi através de regulamentos de outros países (ponto 3.2) que se definiram a maioria dos 

valores relativos às características de resistência e comportamento deste material.   

Dos regulamentos consultados, os que fornecem alguma informação sobre as características 

mecânicas da taipa são os regulamentos de Espanha [Delgado e Guerrero, 2006], do Novo México 

[New Mexico Code, 2003] e o da Nova Zelândia [NZ 4297, 1998]. Este último define, para todas as 

propriedades necessárias a esta análise, expressões em função do valor da Tensão Resistente à 

Compressão. De acordo com este regulamento, é possível definir o Módulo de Elasticidade (E), a 
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Tensão Resistente à Tracção por Flexão (σT,Rd) e a Tensão Resistente ao Esforço Transverso (σV,Rd) 

em função do valor da Tensão de Resistente à Compressão (σC,Rd). Estas relações foram 

estabelecidas com base em ensaios experimentais. 

Em Portugal, o único ensaio experimental que habitualmente é efectuado para avaliar as 

características mecânicas da taipa é o teste à compressão simples. Os ensaios necessários para 

determinar os valores de resistência ao corte e à tracção por flexão não são realizados.  

Os resultados dos ensaios à compressão simples que houve oportunidade de consultar, 

apontam para valores de resistência à compressão em torno de 1MPa [Bastos, 2007], que estão de 

acordo com os valores preconizados na Tabela 3.2 [Delgado e Guerrero, 2006]. Como não foi 

possível aceder a mais informação de ensaios realizados adoptou-se na análise este valor para a 

tensão resistente à compressão. As restantes características foram determinadas através das 

relações enunciadas no regulamento da Nova Zelândia [NZ 4297, 1998]. 

De seguida são definidas as propriedades, as expressões utilizadas para a sua obtenção e os 

valores utilizados na análise. 

 

Tensão Resistente à Compressão 

Este valor foi obtido através da consulta de ensaios experimentais [Bastos, 2007], como já foi referido 

e, é válido tanto para a compressão simples como para a compressão por flexão. 

kPa1000σ RdC, = (Eq. 5.13) 

 

Módulo de Elasticidade  

De acordo com o regulamento Neozelandês [NZ 4297, 1998], o Módulo de Elasticidade, para a 

construção de paredes em terra (Et) deve ser obtido através da expressão: 

kPa000300σ300E RdC,t =×= (Eq. 5.14) 

 

Tensão Resistente à Tracção por Flexão 

No regulamento Neozelandês [NZ 4297, 1998] é estipulado que para materiais de construção 

em terra com resistência à compressão inferior a 6MPa a Tensão Resistente de Tracção por Flexão 

(σT,Rd) é dada pela seguinte expressão: 

kPa100σ0,10σ RdC,RdT, =×= (Eq. 5.15) 
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Tensão Resistente ao Esforço Transverso 

Ainda de acordo com o regulamento Neozelandês [NZ 4297, 1998] a resistência ao corte da 

terra (σV,Rd), é obtida pelo maior valor resultante das duas seguintes expressões: 

kPa70σ0,07σ RdC,RdV, =×= (Eq. 5.16) 

ou 

kPah)5(70σ RdV, ×+= (Eq. 5.17) 

onde h representa a altura da parede em metros.  

 

Coeficiente de Poisson 

No regulamento da Nova Zelândia não é fornecida qualquer informação acerca do valor a 

tomar para este parâmetro. Assim e de acordo com [Lourenço e Oliveira, 2005] admitiu-se um 

Coeficiente de Poisson (υ) igual a 0,2. 

 

Estas expressões, definidas pelo regulamento Neozelandês [NZ 4297, 1998], fornecem 

provavelmente valores muito próximos dos reais. No entanto, a resistência deste material é afectada 

por muitos factores (que estão fora do âmbito deste trabalho), razão pela qual é essencial a 

realização dos ensaios já referidos, de modo a ser possível trabalhar com valores totalmente fiáveis e 

ao mesmo tempo verificar a validade destas expressões. 

 

5.5.4 Análise de Tensões 

A análise das tensões foi efectuada para todas as paredes do edifício de acordo com os 

modelos de análise explicados no sub-capítulo 5.5.2. 

 

Figura 5.8 Esquema de identificação das paredes (dimensões em metros). 
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Para identificar claramente cada uma das paredes atribuiu-se às paredes orientadas segundo a 

direcção X a designação “Parede Xi” e às direccionadas segundo Y a designação “Parede Yi”. O 

esquema de identificação de todas as paredes está representado na Figura 5.8.  

Todas as paredes foram analisadas em termos de flexão, esforço transverso e deslizamento na 

ligação parede–viga de bordadura. No entanto apenas serão apresentados resultados 

pormenorizados relativos às paredes mais importantes. As verificações das restantes paredes serão 

apresentadas sucintamente em quadros resumo pois os resultados obtidos não são determinantes 

para as conclusões.  

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises efectuadas para três paredes 

específicas, duas paredes orientadas segundo X, as Paredes X2 e X5 e uma parede orientada 

segundo Y, a Parede Y1 (Figura 5.8). 

 

Parede X2 

A parede X2 é a maior parede do edifício. Tem 7m de comprimento livre, 4,5m de altura e 0,5m 

de espessura. A meio do seu comprimento livre apresenta uma abertura, correspondente a uma porta 

(Figura 5.8).  

A Figura 5.9 representa esta parede com os pontos de onde foram retirados valores para a 

análise de cada um dos esforços. Nos pontos numerados de 1 a 16 retiraram-se valores relativos à 

flexão e nos pontos A a H obtiveram-se os valores de cálculo do esforço transverso. 

 

Figura 5.9 Parede X2 e respectivos pontos de análise (dimensões em metros).  

São apresentadas de seguida várias tabelas com os valores de tensões e resultados das 

verificações realizadas, relativos à flexão horizontal. Os pontos analisados ao nível da flexão são os 

pontos 1 a 10, representando um corte a toda a altura da parede e os pontos 11 a 16, um corte da 

zona mais esforçada. 
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Na Tabela 5.3 são apresentados separadamente os valores obtidos de duas combinações. A 

combinação das Cargas Permanentes (σ33,CP) e a combinação Sismo Y (σ33,S) como foi definido no 

modelo de análise (sub-capítulo 5.5.2). No caso desta parede utilizou-se a combinação Sismo Y, pois 

é a combinação condicionante, uma vez que é a que representa o sismo a actuar perpendicularmente 

ao plano da parede. 

No Anexo B podem ser consultados os diagramas de tensões (extraídos do programa de 

cálculo), necessários para a verificação da segurança à flexão horizontal nesta parede. 

Tabela 5.3 Valores obtidos para a análise da flexão horizontal na Parede X2. 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ33,CP [kPa] σ33,S [kPa] 
1 4,89 5,00 4,35 17,20 60,00 

2 4,89 5,00 4,00 20,50 83,40 

3 4,89 5,00 3,60 25,70 113,60 

4 4,89 5,00 3,00 45,90 178,10 

5 4,89 5,00 2,50 54,90 145,70 

6 4,89 5,00 2,00 64,80 122,10 

7 4,89 5,00 1,50 75,60 131,10 

8 4,89 5,00 1,00 87,80 143,40 

9 4,89 5,00 0,50 94,00 180,30 

10 4,89 5,00 0,00 100,70 221,80 

11 3,50 5,00 4,35 15,20 76,10 

12 3,50 5,00 4,00 18,60 104,70 

13 3,50 5,00 3,60 23,40 148,50 

14 3,50 5,00 3,00 34,50 227,30 

15 3,50 5,00 2,50 45,70 219,00 

16 3,50 5,00 2,15 54,10 208,60 

 

Como era previsível e se pode verificar pelos valores obtidos, as tensões devidas às cargas 

permanentes aumentam à medida que se diminui a cota do ponto. Já as tensões relativas à acção do 

sismo apresentam valores máximos na zona localizada a meio do comprimento livre da parede, por 

cima da porta aumentando também com a diminuição da altura. Verifica-se, assim, que a viga de 

bordadura não provoca um grande grau de encastramento, já que a parede apresenta um andamento 

de momentos semelhante ao de uma consola. 

Aplicando o primeiro modelo de análise para verificação da segurança relativamente à flexão 

horizontal, obtiveram-se os resultados apresentados nas Tabelas 5.4 e 5.5. A primeira apresenta os 

resultados da verificação da segurança à compressão (Eq. 5.1) e a segunda a os referentes à tracção 

por flexão (Eq. 5.2). 
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Tabela 5.4 Resultados da verificação da segurança à compressão na Parede X2 (Eq. 5.1). 

Ponto σC,Sd = σ33,S + σ33,CP [kPa] σC,Rd [kPa] Verificação 

1 77,20 1000,00 Verifica 

2 103,90 1000,00 Verifica 

3 139,30 1000,00 Verifica 

4 224,00 1000,00 Verifica 

5 200,60 1000,00 Verifica 

6 186,90 1000,00 Verifica 

7 206,70 1000,00 Verifica 

8 231,20 1000,00 Verifica 

9 274,30 1000,00 Verifica 

10 322,50 1000,00 Verifica 

11 91,30 1000,00 Verifica 

12 123,30 1000,00 Verifica 

13 171,90 1000,00 Verifica 

14 261,80 1000,00 Verifica 

15 264,70 1000,00 Verifica 

16 262,70 1000,00 Verifica 

 

Como se pode observar na Tabela 5.4 não existe qualquer problema de resistência 

relativamente à compressão. A máxima tensão de compressão a actuar nesta parede apresenta um 

valor que representa cerca de 32% da máxima capacidade resistente da taipa a este esforço. Como 

esta parede é a maior de todo o edifício estudado pode-se desde já concluir que os problemas de 

segurança que possam surgir não estão relacionados com a resistência à compressão. 

Como já foi referido, na Tabela 5.5 são apresentados os resultados obtidos na verificação da 

segurança à tracção por flexão na Parede X2. 

Tabela 5.5 Resultados da verificação da segurança à tracção por flexão horizontal na Parede X2 (Eq. 5.2). 

Ponto σT,Sd = σ33,S - σ33,CP [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 42,80 100,00 Verifica 

2 62,90 100,00 Verifica 

3 87,90 100,00 Verifica 

4 132,20 100,00 Não Verifica 

5 90,80 100,00 Verifica 

6 57,30 100,00 Verifica 

7 55,50 100,00 Verifica 

8 55,60 100,00 Verifica 

9 86,30 100,00 Verifica 

10 121,10 100,00 Não Verifica 

11 60,90 100,00 Verifica 

12 86,10 100,00 Verifica 

13 125,10 100,00 Não Verifica 

14 192,80 100,00 Não Verifica 

15 173,30 100,00 Não Verifica 

16 154,50 100,00 Não Verifica 
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Neste caso surgem vários problemas pois a parede através desta análise não verifica a 

segurança em 6 dos 16 pontos estudados. Esta situação deve-se principalmente à elevada altura da 

parede e, também, ao seu elevado comprimento livre. 

Como não foi verificada a segurança através do primeiro modelo de análise foi então 

necessário recorrer ao segundo modelo (Eq.s 5.3 a 5.7), definido para a verificação da segurança à 

flexão horizontal, no qual se considera a rotura parcial da secção da parede. Desta forma fez-se uma 

nova análise, mas apenas para os pontos que não passaram no primeiro método. A Tabela 5.6 

apresenta de forma sucinta os resultados obtidos. 

Tabela 5.6 Resultados da verificação da segurança à flexão horizontal pelo segundo método de análise na 
Parede X2 (Eq.s 5.3 a 5.7). 

Ponto R [kN/m] M [kNm/m] e [m] Critério 1 t` [m] σ'C,Sd [kPa] σC,Rd [kPa] Critério 2 

4 11,48 7,42 0,65 Não Verifica - - - - 
10 50,35 9,24 0,18 Verifica 0,20 505,13 1000,00 Verifica 

13 11,70 6,19 0,53 Não Verifica - - - - 

14 17,25 9,47 0,55 Não Verifica - - - - 

15 22,85 9,13 0,40 Não Verifica - - - - 

16 27,05 8,69 0,32 Não Verifica - - - - 

 

Como a Tabela 5.6 documenta, esta parede também não passa na verificação da segurança 

através do segundo método de análise. No entanto, o ponto 10 que não passava no primeiro método 

de análise, agora já passa, uma vez que neste ponto a força resultante das tensões de compressão 

(R) é muito elevada, permitindo que seja garantido o equilíbrio nesta secção apenas por compressão. 

Nos restantes pontos sujeitos a esta análise já não foi verificada a segurança, pois as tensões de 

compressão devido às cargas permanentes são baixas o que implica a falha de verificação logo no 

Critério 1.  

Pode, assim, concluir-se que este segundo método se revela muito útil para a verificação da 

segurança em pontos com elevados momentos mas sobretudo com elevadas compressões devido às 

cargas permanentes, como é o caso das secções localizadas junto à viga de fundação. 

 
Falhada a verificação da segurança à flexão horizontal desta parede continuou a análise. Na 

Tabela 5.7 são apresentados os valores de tensões e os resultados das verificações de segurança 

efectuadas relativamente à flexão vertical (Eq. 5.8). Os pontos analisados são os mesmos da flexão 

horizontal e a acção do sismo considerada é a combinação Sismo Y, pois é a que origina maiores 

valores de tensão, já que simula a acção do sismo na direcção transversal ao plano da parede. 

No Anexo C podem ser consultados os diagramas de tensões, extraídos do programa de 

cálculo, necessários para a verificação da segurança à flexão vertical nesta parede. 
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Tabela 5.7 Resultados obtidos na verificação de segurança efectuada para a flexão vertical na parede X2 (Eq. 
5.8). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ11,CP [kPa] σ11,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 4,89 5,00 4,35 3,40 55,60 100,00 Verifica 

2 4,89 5,00 4,00 3,20 66,70 100,00 Verifica 

3 4,89 5,00 3,60 3,00 83,60 100,00 Verifica 

4 4,89 5,00 3,00 5,90 106,50 100,00 Não Verifica 

5 4,89 5,00 2,50 6,80 88,60 100,00 Verifica 

6 4,89 5,00 2,00 7,90 70,20 100,00 Verifica 

7 4,89 5,00 1,50 7,00 52,00 100,00 Verifica 

8 4,89 5,00 1,00 5,90 34,30 100,00 Verifica 

9 4,89 5,00 0,50 15,60 42,50 100,00 Verifica 

10 4,89 5,00 0,00 25,00 52,80 100,00 Verifica 

11 3,50 5,00 4,35 4,00 89,60 100,00 Verifica 

12 3,50 5,00 4,00 3,90 107,10 100,00 Não Verifica 

13 3,50 5,00 3,60 3,70 131,80 100,00 Não Verifica 

14 3,50 5,00 3,00 7,40 169,30 100,00 Não Verifica 

15 3,50 5,00 2,50 9,10 160,60 100,00 Não Verifica 

16 3,50 5,00 2,15 10,20 153,90 100,00 Não Verifica 

 

Como se pode verificar na Tabela 5.7, as tensões de compressão devidas às cargas 

permanentes são muito pequenas e por esse motivo não foram considerados no modelo de análise. 

Constata-se igualmente que as maiores tensões devidas à acção do sismo surgem na zona sobre a 

porta, ou seja, a meio do comprimento livre da parede (pontos 11 a 16). 

Quanto à verificação de segurança à flexão vertical, a parede também não passa em 6 dos 16 

pontos. De acordo com a análise efectuada seria atingida a rotura por larga margem em quase todos 

os pontos a meio do comprimento livre da parede, o que se pode justificar pelas suas elevadas 

dimensões.  

 
Na análise do esforço transverso efectuou-se a verificação aos esforços de corte transversal 

e de corte longitudinal. Antes de observar os valores de tensão actuantes ao longo da parede, 

determinou-se o valor da tensão resistente ao esforço transverso, σV,Rd  (Eq.s 5.16 e 5.17). Este valor 

é apresentado na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 Tensão resistente ao esforço transverso na Parede X2 (Eq.s 5.16 e 5.17). 

h [m] σV,Rd [kPa] 
4,50 92,50 

 

Para a verificação ao esforço transverso foram observados valores nos pontos A a H (Figura 

5.9) e determinada a sua média. Os valores médios das tensões de corte longitudinal e transversal a 

actuar na parede são apresentados na Tabela 5.9, bem como as respectivas verificações de 

segurança (Eq.s 5.10 e 5.11). 

No Anexo D apresentam-se os diagramas de tensões, extraídos do programa de cálculo, 

necessários para a verificação da segurança ao esforço transverso nesta parede. 
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Tabela 5.9 Valores médios das tensões de corte e respectivas verificações de segurança na parede X2 (Eq.s 
5.10 e 5.11). 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 101,89 Não Verifica 

Transversal σV,T 46,49 Verifica 

 

Esta parede apresenta valores bastante elevados de esforço transverso na direcção 

longitudinal, o que tem como consequência a não verificação da segurança a este esforço. Estas 

tensões de corte longitudinal tão elevadas resultam desta parede interior apresentar uma elevada 

rigidez no seu plano, funcionando, assim, como contraventamento das paredes Y1 e Y2 e também 

das paredes Y3 e Y4 (Figura 5.8). O efeito de contraventamento aqui enunciado refere-se à acção de 

suporte de umas paredes em relação às outras que intersectam e lhes são perpendiculares. Deste 

modo, quando o sismo actua segundo X, estas paredes que apresentam pouca rigidez à acção 

sísmica, apoiam-se na Parede X2 transmitindo-lhe esforço transverso na sua direcção longitudinal. 

Ao nível do esforço de corte transversal os valores obtidos são relativamente baixos não 

apresentando quaisquer problemas de segurança.  

 
Para verificação da segurança ao deslizamento na ligação Parede X2–Viga de bordadura 

foram obtidos valores das tensões de corte e da tensão de compressão, que podem ser consultados 

nos Anexos B e D. Com os valores da tensão de compressão devidos às cargas permanentes (σ33,CP) 

calculou-se a tensão resistente devida ao atrito, σa,Rd, (Eq. 5.12) que é apresentado na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 Tensão resistente devido ao atrito na interface Parede X2–Viga de bordadura (Eq. 5.12). 

σ33,CP [kPa] σa,Rd [kPa] 

14,44 5,78 

 

Na Tabela 5.11 são apresentados os valores das tensões de corte actuantes e ainda os 

resultados obtidos nas verificações de segurança efectuadas (Eq. 5.12). 

Tabela 5.11 Tensões de corte na interface Parede X2–Viga de bordadura e resultados das verificações de 
segurança (Eq. 5.12). 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 40,49 Não Verifica 

Transversal σV,T 15,60 Não Verifica 

 

De acordo com a análise efectuada, a segurança ao deslizamento não é assegurada. A tensão 

actuante é muito superior à tensão resistente, principalmente na direcção longitudinal. Este é um 

problema relevante pois a viga de bordadura desempenha um papel estrutural muito importante e 

deste modo é essencial garantir que não existe deslizamento na interface taipa–betão.  
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Apresentado, de imediato, um quadro resumo dos resultados das verificações de segurança 

efectuadas na Parede X2 (Tabela 5.12). 

Tabela 5.12 Quadro resumo das verificações de segurança da parede X2. 

Parede 
 

L 
[m] 

h 
[m] MHorizontal MVertical VLongitudinal VTransversal 

Ligação 
Parede-Viga 

de bordadura 
X2 7,00 4,50 Não Verifica Não Verifica Não Verifica Verifica Não Verifica 

 

Pode concluir-se que, globalmente, a Parede X2 não verifica a segurança aos Estados Limites 

Últimos. Esta parede apresenta dimensões demasiado elevadas para as características resistentes 

da taipa. Outro factor que também diminui muito a sua segurança é o facto de se tratar de uma 

parede interior, com elevada rigidez no seu plano, levando a que concentre muitos esforços, 

principalmente esforço transverso. 

 

Parede X5 

A Parede X5 é uma parede interior com 5m de comprimento livre, 4,5m de altura e 0,5m de 

espessura. Apresenta como abertura uma porta a meio do seu comprimento livre (Figura 5.8).  

Na Figura 5.10 é representado um esquema desta parede com os pontos de onde foram 

retirados valores para análise. Os pontos 1 a 16 foram utilizados na análise da flexão e os pontos A a 

F na do esforço transverso. Utilizou-se para esta parede a mesma metodologia e ordem de análise 

empregues na Parede X2. 

 

Figura 5.10 Parede X5 e respectivos pontos de análise (dimensões em metros). 
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Para a análise da flexão horizontal obtiveram-se para os pontos em estudo os valores 

representados na Tabela 5.13. Nesta parede os valores de tensão devidos à acção do sismo também 

são obtidos com a combinação Sismo Y. 

No Anexo E apresentam-se os diagramas de tensões, extraídos do programa de cálculo, 

necessários para a verificação da segurança à flexão horizontal nesta parede. 

Tabela 5.13 Valores obtidos para a análise da flexão horizontal na Parede X5. 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ33,CP [kPa] σ33,S [kPa] 
1 8,15 5,00 4,35 15,40 24,60 

2 8,15 5,00 4,00 18,40 32,60 

3 8,15 5,00 3,60 22,70 52,10 

4 8,15 5,00 3,00 42,70 72,90 

5 8,15 5,00 2,50 52,20 67,20 

6 8,15 5,00 2,00 62,60 56,70 

7 8,15 5,00 1,50 74,00 73,00 

8 8,15 5,00 1,00 84,80 84,40 

9 8,15 5,00 0,50 91,00 110,30 

10 8,15 5,00 0,00 98,40 127,60 

11 9,50 5,00 4,35 14,60 36,00 

12 9,50 5,00 4,00 17,60 51,20 

13 9,50 5,00 3,60 22,10 74,60 

14 9,50 5,00 3,00 33,70 121,00 

15 9,50 5,00 2,50 43,90 114,60 

16 9,50 5,00 2,15 52,50 108,20 

  

Nesta parede verifica-se uma diminuição dos valores da tensão devido à acção do sismo 

comparativamente com os valores obtidos na Parede X2. Esta diminuição é normal, pois apesar de 

também apresentar uma altura de 4,5m tem menos dois metros de comprimento livre. Os valores 

máximos destas tensões ocorrem também sobre a porta, a meio do vão livre da parede. Os valores 

de tensão com origem nas cargas permanentes apresentam-se muito semelhantes aos da Parede X2, 

já que ambas apresentam a mesma altura. 

Na Tabela 5.14 são apresentados os resultados da verificação de segurança à compressão 

com base no primeiro método de análise definido para a flexão horizontal (Eq. 5.1). Tal como já se 

tinha verificado com a Parede X2, não se detectou nenhum problema ao nível da compressão nos 

pontos analisados. 

Neste estudo efectua-se uma análise elástica e a tensão resistente de compressão é muito 

superior à tensão resistente de tracção. Assim, ainda que se some à compressão do sismo a parcela 

de compressão correspondente às cargas permanente, não se consegue mobilizar a máxima tensão 

resistente de compressão sem que ocorra primeiro ocorra a rotura por tracção.  
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Tabela 5.14 Resultados da verificação da segurança à compressão na Parede X5 (Eq. 5.1). 

Ponto σC,Sd = σ33,S + σ33,CP [kPa] σC,Rd [kPa] Verificação 

1 40,00 1000,00 Verifica 

2 51,00 1000,00 Verifica 

3 74,80 1000,00 Verifica 

4 115,60 1000,00 Verifica 

5 119,40 1000,00 Verifica 

6 119,30 1000,00 Verifica 

7 147,00 1000,00 Verifica 

8 169,20 1000,00 Verifica 

9 201,30 1000,00 Verifica 

10 226,00 1000,00 Verifica 

11 50,60 1000,00 Verifica 

12 68,80 1000,00 Verifica 

13 96,70 1000,00 Verifica 

14 154,70 1000,00 Verifica 

15 158,50 1000,00 Verifica 

16 160,70 1000,00 Verifica 
 

Na Tabela 5.15 são apresentados, também com base no primeiro método de análise definido 

para a flexão horizontal (Eq. 5.2), os resultados obtidos da verificação da segurança à tracção por 

flexão na Parede X5. 

Tabela 5.15 Resultados da verificação da segurança à tracção por flexão horizontal na Parede X5 (Eq. 5.2). 

Ponto σT,Sd = σ33,S - σ33,CP [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 9,20 100,00 Verifica 

2 14,20 100,00 Verifica 

3 29,40 100,00 Verifica 

4 30,20 100,00 Verifica 

5 15,00 100,00 Verifica 

6 -5,90 100,00 Verifica 

7 -1,00 100,00 Verifica 

8 -0,40 100,00 Verifica 

9 19,30 100,00 Verifica 

10 29,20 100,00 Verifica 

11 21,40 100,00 Verifica 

12 33,60 100,00 Verifica 

13 52,50 100,00 Verifica 

14 87,30 100,00 Verifica 

15 70,70 100,00 Verifica 

16 55,70 100,00 Verifica 

 

Como se pode observar na Tabela 5.15 a Parede X5 verifica a segurança à flexão horizontal, o 

que não acontecia no caso da Parede X2. Esta verificação é garantida pela diminuição das tensões 

de tracção originadas pelo sismo, pois as tensões devidas às cargas permanentes apresentam-se 

praticamente iguais às da Parede X2. Contudo, esta parede não se encontra muito folgada, pois a 

máxima tensão de tracção obtida representa cerca de 87% da sua capacidade resistente.   
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Como não se verificam problemas em nenhum dos pontos analisados não foi necessário 

recorrer ao segundo método de análise definido para a flexão horizontal (sub-capítulo 5.5.2). 

 
Verificada a segurança à flexão horizontal foi efectuada a verificação relativa à flexão vertical. 

Na Tabela 5.16 apresentam-se os valores das tensões e os resultados obtidos na verificação de 

segurança (Eq. 5.8). Para obter os valores de tensão devida à acção do sismo foi considerada a 

combinação Sismo Y. No Anexo F são apresentados os diagramas de tensões, extraídos do 

programa de cálculo, necessários para a verificação da segurança à flexão vertical nesta parede. 

Tabela 5.16 Resultados obtidos na verificação de segurança efectuada para a flexão vertical na Parede X5 (Eq. 
5.8). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ11,CP [kPa] σ11,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 8,15 5,00 4,35 2,40 36,10 100,00 Verifica 

2 8,15 5,00 4,00 2,50 47,40 100,00 Verifica 

3 8,15 5,00 3,60 2,70 62,50 100,00 Verifica 

4 8,15 5,00 3,00 5,30 80,10 100,00 Verifica 

5 8,15 5,00 2,50 6,20 71,30 100,00 Verifica 

6 8,15 5,00 2,00 7,00 58,50 100,00 Verifica 

7 8,15 5,00 1,50 6,40 44,10 100,00 Verifica 

8 8,15 5,00 1,00 6,00 26,00 100,00 Verifica 

9 8,15 5,00 0,50 14,80 28,50 100,00 Verifica 

10 8,15 5,00 0,00 24,90 30,40 100,00 Verifica 

11 9,50 5,00 4,35 3,60 49,20 100,00 Verifica 

12 9,50 5,00 4,00 3,20 64,60 100,00 Verifica 

13 9,50 5,00 3,60 2,70 82,00 100,00 Verifica 

14 9,50 5,00 3,00 6,00 114,80 100,00 Não Verifica 

15 9,50 5,00 2,50 7,60 107,50 100,00 Não Verifica 

16 9,50 5,00 2,15 8,50 102,30 100,00 Não Verifica 

 

A Tabela 5.16 permite observar mais uma vez que os esforços devidos à acção das cargas 

permanentes são muito baixos e, assim, é possível desprezá-los na análise. 

A segurança não é garantida em três pontos, que se localizam a meio do comprimento livre da 

parede, por cima da porta (Figura 5.10). Relativamente à Parede X2 verifica-se que este esforço 

diminui consideravelmente e que o seu valor de pico apenas ultrapassa em cerca de 15% a 

capacidade resistente da parede. Este pequeno problema relativo à flexão vertical será alvo de uma 

análise mais pormenorizada no Capítulo 6.  

 
A observação relativa ao esforço transverso dividiu-se numa análise ao corte longitudinal e 

noutra ao corte transversal. Na Tabela 5.17 é apresentado o valor de esforço transverso resistente 

determinado para esta parede (Eq.s 5.16 e 5.17). 

Tabela 5.17 Tensão resistente ao esforço transverso na Parede X5 (Eq.s 5.16 e 5.17). 

h  [m] σV,Rd [kPa] 
4,50 92,50 
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Na Tabela 5.18 são apresentados os valores médios das tensões de corte actuantes nos 

pontos A a F (Figura 5.10), bem como o resultado das verificações de segurança efectuadas. O 

Anexo G contém os diagramas de tensões, extraídos do programa de cálculo, necessários para a 

verificação da segurança ao esforço transverso nesta parede. 

Tabela 5.18 Valores médios das tensões de corte e respectivas verificações de segurança na Parede X5 (Eq.s 
5.10 e 5.11). 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 88,97 Verifica 

Transversal σV,T 35,20 Verifica 

 

Como se pode observar, a segurança é garantida ao esforço transverso nas duas direcções, 

verificando-se também que, tal como na Parede X2, os esforços de corte são muito superiores na 

direcção longitudinal da parede, o que, como já foi explicado, se deve à sua elevada rigidez nesta 

direcção e ao facto de se tratar de uma parede interior que contraventa quatro paredes. A Parede X5 

apresenta-se pouco folgada, já que a tensão média de corte longitudinal representa cerca de 96% da 

sua capacidade resistente a este esforço. 

 
Efectuou-se, de seguida, a análise ao deslizamento na ligação Parede X5–Viga de 

bordadura. Na Tabela 5.19 é apresentado o valor determinado para a tensão resistente devida ao 

atrito na interface dos dois materiais (Eq. 5.12). Nos Anexos E e G são apresentados os diagramas 

de tensões utilizados. 

Tabela 5.19 Tensão de atrito na interface Parede X5 – Viga de bordadura (Eq. 5.12) 

σ33,CP [kPa] σa,Rd [kPa] 

13,07 5,23 

 

A Tabela 5.20 contempla os valores das tensões de corte actuantes e ainda os resultados 

obtidos nas verificações de segurança efectuadas nas duas direcções (Eq. 5.12). 

Tabela 5.20 Tensões de corte na interface Parede X5–Viga de bordadura e resultado das verificações de 
segurança (Eq. 5.12). 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 33,70 Não Verifica 

Transversal σV,T 9,28 Não Verifica 

 

Como se pode observar na Tabela 5.20, a segurança ao deslizamento nesta ligação está longe 

de ser garantida. No caso particular da direcção longitudinal, onde existe maior tensão de corte a 

actuar, o seu valor é cerca de seis vezes superior à tensão resistente devido ao atrito. Mesmo na 

direcção transversal, que é menos solicitada, o esforço de corte actuante é perto do dobro do 

resistente. 
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Por último, é apresentado um quadro resumo dos resultados das verificações de segurança 

efectuadas nesta parede (Tabela 5.21). 

Tabela 5.21 Quadro resumo das verificações de segurança da Parede X5. 

Parede L [m] h [m] MHorizontal MVertical VLongitudinal VTransversal 
Ligação Parede - 

Viga de Bordadura 
X5 5,00 4,50 Verifica Não Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

 

Como se pode observar, a Parede X5 apenas não verifica a segurança à flexão vertical e ao 

deslizamento na interface Parede–Viga de bordadura. No caso da flexão vertical, não passa na 

verificação por curta margem, o que, presumivelmente, será indicativo de que as dimensões desta 

parede estarão apenas um pouco acima das exigidas para a verificação da sua segurança a este 

esforço. Já no caso da ligação superior da parede à viga não se verifica a segurança por larga 

margem, pelo que este problema não poderia ser resolvido com uma simples diminuição das 

dimensões da parede. 

É de referir também que no caso do esforço transverso na direcção longitudinal a verificação 

da segurança é obtida, mas por curta margem. Este esforço, ao contrário da flexão, não é muito 

afectado pela variação das dimensões das paredes. O que influencia bastante a capacidade 

resistente da parede relativamente a este esforço são as aberturas. 

 

Parede Y1 

A parede Y1 é uma parede de empena com 5m de comprimento livre e 0,5m de espessura. No 

lado do cunhal tem 3m de altura e no lado oposto 4,5m (Figura 5.8). Apresenta uma janela que se 

localiza entre o meio do comprimento livre da parede e o cunhal. 

 

Figura 5.11 Parede Y1 e respectivos pontos de análise (dimensões em metros). 
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A Figura 5.11 representa um esquema desta parede com os pontos de onde se retiraram 

valores para análise. Os pontos 1 a 8 foram utilizados no estudo da flexão e os pontos A a F no 

esforço transverso, pois representam as zonas mais castigadas por cada um dos esforços. 

Empregou-se nesta parede a mesma metodologia e ordem de análise que para as Paredes X2 e X5. 

 
Na análise da flexão horizontal obtiveram-se para os pontos em estudo os valores 

representados na Tabela 5.22. Os valores de tensão devidos à acção do sismo foram obtidos com a 

combinação Sismo X, aquela que simula a acção do sísmica a actuar transversalmente ao plano da 

parede, e por esse motivo, a condicionante. 

No Anexo H são apresentados os diagramas de tensões, extraídos do programa de cálculo, 

necessários para a verificação da segurança à flexão horizontal nesta parede. 

Tabela 5.22 Valores obtidos para a análise da flexão horizontal na Parede Y1. 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ33,CP [kPa] σ33,S [kPa] 
1 0,00 3,00 3,60 13,10 38,00 

2 0,00 3,00 3,00 35,50 94,10 

3 0,00 3,00 2,50 43,90 85,00 

4 0,00 3,00 2,00 51,40 77,90 

5 0,00 3,00 1,50 58,90 72,70 

6 0,00 3,00 1,00 66,50 67,70 

7 0,00 3,00 0,50 72,20 80,70 

8 0,00 3,00 0,00 78,60 94,90 

 

A análise da Tabela 5.22 permite concluir que as tensões devidas à acção do sismo não variam 

muito em altura, ao contrário do que acontecia no caso das paredes orientadas segundo a direcção X. 

Os valores de pico destas tensões ocorrem no ponto junto à viga de fundação e na zona do ponto 2.  

As tensões devidas à acção das cargas permanentes aumentam linearmente à medida que se 

diminui a cota dos pontos em análise. 

Na Tabela 5.23 são apresentados os resultados da verificação de segurança à compressão 

com base no primeiro método de análise definido para a flexão horizontal (Eq. 5.1). 

Tabela 5.23 Resultados da verificação da segurança à compressão na Parede Y1 (Eq. 5.1). 

Ponto σC,Sd = σ33,S + σ33,CP [kPa] σC,Rd [kPa] Verificação 

1 51,10 1000,00 Verifica 

2 129,60 1000,00 Verifica 

3 128,90 1000,00 Verifica 

4 129,30 1000,00 Verifica 

5 131,60 1000,00 Verifica 

6 134,20 1000,00 Verifica 

7 152,90 1000,00 Verifica 

8 173,50 1000,00 Verifica 

 

Tal como nas restantes paredes não se obteve nenhum problema ao nível da compressão. 
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Na Tabela 5.24 são apresentados os resultados da verificação da segurança à tracção por 

flexão na Parede Y1, também com base no primeiro método de análise definido para a flexão 

horizontal (Eq. 5.2). 

Tabela 5.24 Resultados da verificação da segurança à tracção por flexão horizontal na Parede Y1 (Eq. 5.2). 

Ponto σT,Sd = σ33,S - σ33,CP [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 24,90 100,00 Verifica 

2 58,60 100,00 Verifica 

3 41,10 100,00 Verifica 

4 26,50 100,00 Verifica 

5 13,80 100,00 Verifica 

6 1,20 100,00 Verifica 

7 8,50 100,00 Verifica 

8 16,30 100,00 Verifica 

 

Como se observa, a Parede Y1 verifica a segurança à flexão horizontal, encontrando-se até 

muito folgada. Recordemos que a Parede X5 apresenta um comprimento igual e uma altura superior 

à desta, sendo por este motivo que a Parede Y1 conduz a valores mais baixos de tensões originadas 

pela acção do sismo. Ora, se a Parede X5 já passava nesta verificação, a Parede Y1, que apresenta 

idênticas condições de apoio, também seria obrigada a passar e com maior folga. 

Como não se verificam problemas em nenhum dos pontos analisados não foi necessário 

recorrer ao segundo método de análise definido para a flexão horizontal (sub-capítulo 5.5.2). 

 
Garantida a segurança à flexão horizontal, foi efectuada a verificação relativa à flexão vertical. 

Na Tabela 5.25 apresentam-se os valores das tensões e os resultados obtidos na verificação de 

segurança (Eq.5.9).  

Tabela 5.25 Resultados obtidos na verificação de segurança efectuada para a flexão vertical na Parede Y1 (Eq. 
5.9) 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ22,CP [kPa] σ22,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 0,00 3,00 3,60 0,30 65,20 100,00 Verifica 

2 0,00 3,00 3,00 1,50 75,40 100,00 Verifica 

3 0,00 3,00 2,50 3,90 65,90 100,00 Verifica 

4 0,00 3,00 2,00 6,50 59,10 100,00 Verifica 

5 0,00 3,00 1,50 8,50 39,60 100,00 Verifica 

6 0,00 3,00 1,00 10,90 22,70 100,00 Verifica 

7 0,00 3,00 0,50 15,30 17,00 100,00 Verifica 

8 0,00 3,00 0,00 19,70 11,80 100,00 Verifica 
 

Para obter os valores de tensão devida à acção do sismo foi considerada a combinação Sismo 

Y. Como esta parede se encontra orientada segundo a direcção Y seria de esperar que os esforços 

condicionantes fossem obtidos a partir da combinação Sismo X, aquela que corresponde ao sismo a 

actuar na direcção perpendicular ao plano da parede. Todavia, como se pode observar no Anexo I, o 

que se verifica é que no caso particular da flexão vertical nesta parede, os esforços máximos são os 
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transmitidos pela Parede X2, quando o sismo actua segundo a direcção Y. No Anexo I são também 

apresentados os diagramas de tensões (extraídos do programa de cálculo) necessários para a 

verificação da segurança à flexão vertical nesta parede.  

Como se pode observar na Tabela 5.25, esta parede verifica a segurança em termos de flexão 

vertical. No entanto, no local de tensão máxima ainda se exploram cerca de 75% da capacidade 

resistente da parede a este esforço. Tal como nos casos anteriores foi desprezada a acção das 

cargas permanentes. 

Comparando estes valores com os da Parede X5, de dimensões semelhantes, constata-se que 

a Parede Y1, que apenas tem menor altura, regista valores deste esforço muito inferiores aos 

daquela parede, pelo que Y1 passa na verificação da segurança e a estudada anteriormente não. 

Assim, pode desde já concluir-se que a flexão vertical é muito influenciada pela altura das paredes.  

 
O estudo efectuado ao esforço transverso dividiu-se numa análise ao corte longitudinal e 

noutra ao corte transversal. Na Tabela 5.26 é apresentado o valor de esforço transverso resistente 

determinado para esta parede (Eq.s 5.16 e 5.17). Na análise ao corte longitudinal utilizou-se a 

combinação Sismo Y e para verificação do corte transversal a Sismo X. 

Tabela 5.26 Tensão resistente ao esforço transverso na Parede Y1 (Eq.s 5.16 e 5.17). 

h  [m] σV,Rd [kPa] 
3,75 88,75 

 

Na Tabela 5.27 são apresentados os valores médios das tensões de corte actuantes nos 

pontos A a F (Figura 5.11), bem como o resultado das verificações de segurança. 

O Anexo J contém os diagramas de tensões, extraídos do programa de cálculo, necessários 

para a verificação da segurança ao esforço transverso nesta parede. 

Tabela 5.27 Valores médios das tensões de corte e respectivas verificações de segurança na Parede Y1 (Eq.s 
5.10 e 5.11) 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 44,18 Verifica 

Transversal σV,T 22,88 Verifica 

 

Como se pode verificar a Parede Y1 encontra-se bastante aliviada ao nível do esforço 

transverso. 

Como se trata de uma parede exterior que apenas contraventa as Paredes X1 e X2 (Figura 

5.8), não lhe é transmitido muito esforço de corte longitudinal. Este facto constata-se facilmente 

comparando este valor de tensão de corte longitudinal com o obtido para a Parede X5, que tem 

dimensões semelhantes a esta (Tabela 5.18). Comprova-se mais uma vez que o esforço transverso 

longitudinal instalado numa parede não é muito influenciado pelas suas dimensões mas que varia 

bastante conforme o número de paredes que esta contraventa. 
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Na direcção transversal, tal como se verificou com as anteriores paredes, não se registam 

quaisquer problemas, donde se pode concluir que o esforço de corte transversal muito dificilmente 

será condicionante para a segurança de uma parede de taipa. 

 
De seguida efectuou-se a análise ao deslizamento na ligação Parede Y1–Viga de bordadura. 

Neste caso, como se trata de uma parede inclinada, o modelo de cálculo definido anteriormente (sub-

capítulo 5.5.2), não fornece valores exactos. 

Na Tabela 5.28 é apresentado o valor determinado para a tensão resistente devido ao atrito na 

interface dos dois materiais (Eq. 5.12). Nos Anexos H e J são apresentados os diagramas de tensões 

utilizados. 

Tabela 5.28 Tensão de atrito na interface Parede Y1–Viga de bordadura (Eq. 5.12). 

σ33,CP [kPa] σa,Rd [kPa] 

7,98 3,19 

 

Na Tabela 5.29 mostra os valores das tensões de corte actuantes e ainda os resultados obtidos 

nas verificações de segurança efectuadas nas duas direcções (Eq. 5.12). 

Tabela 5.29 Tensões de corte na interface Parede Y1–Viga de bordadura e resultado das verificações de 
segurança (Eq. 5.12) 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 21,10 Não Verifica 

Transversal σV,T 16,18 Não Verifica 

 

Como se pode observar na Tabela 5.29, tal como nos resultados relativos às paredes já 

estudadas, está longe de ser garantida a segurança ao deslizamento nesta ligação. Nota-se nesta 

parede uma diminuição da tensão de corte longitudinal na interface taipa–betão, o que se deverá ficar 

a dever a esta ser uma parede exterior. 

 
Por fim, apresenta-se um quadro resumo dos resultados das verificações de segurança 

efectuadas nesta parede (Tabela 5.30). 

Tabela 5.30 Quadro resumo das verificações de segurança da Parede Y1 (h* - altura média da parede). 

Parede L [m] h* [m] MHorizontal MVertical VLongitudinal VTransversal 
Ligação Parede - 

Viga de bordadura 
Y1 5,00 3,75 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

 

Como se observa, a Parede Y1 apenas não verifica a segurança no que diz respeito ao 

deslizamento na interface Parede–Viga de bordadura. A validação desta parede de empena, ao nível 

da flexão e do esforço transverso, é muito importante, pois na prática verifica-se muito a utilização 

deste tipo de parede com aproximadamente estas dimensões. 
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5.6 Resumo e Conclusões 

Como já dito, apesar de apenas se apresentarem pormenorizadamente os resultados de 3 

das 13 paredes do edifício, todas foram objecto de análise. Assim, os seguintes quadros resumem os 

valores obtidos nas verificações de segurança às paredes orientadas segundo a direcções X (Tabela 

5.31) e Y (Tabela 5.32). 

Tabela 5.31 Quadro resumo das verificações de segurança das paredes orientadas segundo a direcção X. 

Parede L [m] h [m] MHorizontal MVertical VLongitudinal VTransversal 
Ligação 

Parede - Viga 
de bordadura 

X1 7,00 3,00 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

X2 7,00 4,50 Não Verifica Não Verifica Não Verifica Verifica Não Verifica 

X3 7,00 3,00 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

X4 5,00 3,00 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

X5 5,00 4,50 Verifica Não Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

X6 5,00 3,60 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

 

Tabela 5.32 Quadro resumo das verificações de segurança das paredes orientadas segundo a direcção Y. 

Parede L [m] h* [m] MHorizontal MVertical VLongitudinal VTransversal 
Ligação 

Parede - Viga 
de bordadura 

Y1 5,00 3,75 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

Y2 5,00 3,75 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

Y3 5,00 3,75 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

Y4 3,00 4,05 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

Y5 2,00 3,30 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

Y6 5,00 3,75 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

Y7 3,00 4,05 Verifica Verifica Verifica Verifica Não Verifica 

h* - altura média das paredes 

 

A primeira observação diz respeito ao problema que se verifica na ligação da parede de taipa 

com a viga de bordadura de betão, pois não é verificada a segurança em nenhuma das paredes do 

edifício. Trata-se de um problema muito grave, uma vez que a viga de bordadura desempenha um 

papel estrutural fundamental nestes edifícios ao garantir que todas as paredes funcionam em 

conjunto. Por este motivo, a ligação Parede-Viga de bordadura é alvo de uma análise mais 

pormenorizada no Capítulo 6.  

Nos próximos comentários optou-se por excluir a verificação da ligação Parede-Viga de 

bordadura. Assim, quando se afirmar que as paredes garantem a segurança, é independentemente 

da verificação ou não da parede a este critério. 

As paredes que não verificam a segurança segundo os modelos de análise definidos no sub-

capítulo 5.5.2 são as Paredes X2 e X5. A Parede X5 apenas não verifica a segurança ao nível da 

flexão vertical e, por uma margem mínima. Por este motivo é alvo, no próximo capítulo, de um estudo 

mais aprofundado, de forma a resolver-se este pequeno problema. Quanto à Parede X2 não recebe 
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aprovação em todos os esforços analisados, excepto no caso do esforço de corte transversal, pelo 

que se pode concluir que não é aconselhável adoptar paredes desta dimensão, isto é, com uma 

altura elevada aliada a um comprimento livre também elevado.   

Em termos de flexão podem fazer-se algumas comparações entre paredes, que ajudam a 

perceber a relação entre as suas dimensões e os esforços (Tabela 5.33 e Figura 5.8). A Parede X2 

não verifica a segurança em termos de flexão vertical e horizontal. Contudo, a Parede X1, que tem o 

mesmo comprimento livre e menos 1,5m de altura, verifica a segurança, por larga margem, ao nível 

das duas flexões. Quanto à Parede X5, que apresenta a mesma altura e menos 2m de comprimento 

que a Parede X2, verifica a segurança à flexão horizontal mas ainda não passa em termos de flexão 

vertical. Assim, pode concluir-se que a altura influencia muito mais os valores obtidos para a flexão 

que o comprimento livre da parede.  

Tabela 5.33 Comparação das Paredes X1, X2 e X5 em termos de flexão. 

Parede L [m] h [m] MHorizontal MVertical 

X1 7,00 3,00 Verifica Verifica 

X2 7,00 4,50 Não Verifica Não Verifica 

X5 5,00 4,50 Verifica Não Verifica  

  

Outra conclusão a retirar é que o esforço condicionante na verificação da segurança é a flexão 

vertical pois, como se pode verificar na Parede X5, é o único esforço que impede a verificação da 

segurança da parede. Mesmo nas restantes paredes, observa-se que se não há problemas com a 

flexão vertical também os restantes esforços passam na análise efectuada. Pode até afirmar-se que a 

flexão vertical é um bom indicador da segurança de uma parede de taipa.  

Nos quadros anteriores não são apresentados os valores de esforço transverso em cada 

parede. No entanto, foi notado que as paredes interiores (X2, X5, Y4 e Y3 na Figura 5.8) se 

encontram mais castigadas em termos de esforço transverso, na direcção longitudinal, que as 

restantes paredes. Esta concentração de esforços não é consequência de se tratarem de simples 

paredes interiores, mas de cada uma delas contraventar quatro paredes comparativamente às 

paredes exteriores que só contraventam duas. O que se verifica é que as paredes têm pouca rigidez 

fora do seu plano, pelo que, quando solicitadas “apoiam-se” em paredes perpendiculares (com 

grande rigidez no seu plano) que as contraventam. Deste modo, é essencial que estas paredes sejam 

muito bem interligadas e devam ser mesmo perpendiculares, pois é assim que apresentam maior 

capacidade de contraventamento. 

Decorrente do raciocínio enunciado no parágrafo anterior, é aconselhável que um edifício de 

taipa tenha paredes com um menor comprimento livre e aproximadamente a mesma percentagem de 

paredes segundo cada direcção. 

Relativamente ao esforço de corte transversal pode concluir-se claramente que não é este 

parâmetro que condiciona a segurança de uma parede de taipa. 
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Ainda quanto ao esforço transverso, é de evitar a execução de grandes aberturas (portas e 

janelas com grande vão) ou a adopção de aberturas pouco intervaladas, pois estas diminuem 

bastante a capacidade resistente da parede a este esforço. O que se verifica é que existe menos 

parede para resistir a estes esforços de corte que assim se concentram nos painéis existentes entre 

as aberturas (nembos). Estes painéis, por serem demasiado pequenos podem não ter uma 

capacidade resistente ao corte suficiente para garantir a segurança. 

Outra constatação é que todas as paredes orientadas segundo Y verificam a segurança 

relativamente ao conjunto dos parâmetros analisados. Como a acção do sismo é igual nas duas 

direcções, esta coincidência pode ser explicada por a dimensão das paredes segundo Y ser 

relativamente inferior à das paredes segundo X. Com efeito, comparando estas paredes orientadas 

segundo Y, com as que não verificam os critérios de segurança (X2 e X5), as primeiras apresentam 

sempre menor altura média (h*) e um comprimento livre (L) igual ou menor. 

 

Conclusões 

A principal conclusão a retirar do estudo realizado é que é possível construir edifícios em taipa 

que verifiquem a segurança à acção dos sismos em relação aos Estados Limites Últimos definidos no 

RSA. No entanto porque a taipa é um material com fraca resistência mecânica, estes edifícios têm 

limitações tanto ao nível da dimensão das paredes como da sua distribuição em planta. 

Os esforços que condicionam a segurança das paredes destas edificações são principalmente 

a flexão horizontal, a flexão vertical e também o esforço transverso na direcção longitudinal das 

paredes. A grandeza dos esforços de flexão é função essencialmente das dimensões da própria 

parede, do comprimento livre e principalmente da sua altura  

O esforço de corte longitudinal que surge numa parede depende fundamentalmente do número 

de paredes que esta contraventa, isto é, do número de paredes que a intersectam transversalmente. 

Já a capacidade resistente ao corte das paredes é maior quanto menor for a área de aberturas. 

Pela análise efectuada conclui-se também que a ligação entre as paredes e a viga de 

bordadura pode ser um problema sério. Como já foi dito, este tema será tratado de forma mais 

desenvolvida no próximo capítulo. 

A interligação entre vigas de bordadura e entre as próprias paredes não foi aqui estudada, mas 

também deve ser executada com o máximo cuidado pois é essencial para um bom comportamento 

global da estrutura à acção sísmica. 
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6. Estudo de Soluções de Reforço  

6.1 Introdução 

Da análise efectuada no capítulo anterior verificou-se que este edifício de taipa apresenta 

alguns problemas de resistência quando solicitado pela acção de um sismo. Desses, uns apenas são 

resolúveis diminuindo a dimensão das paredes. Contudo, outros há que conseguem ser 

ultrapassados com a implementação de várias medidas de reforço. Algumas delas são já muito 

antigas mas existem outras que só agora começam a ser utilizadas. 

O primeiro tema deste capítulo (sub-capítulo 6.2) trata do problema maior da ligação das 

paredes à viga de bordadura.  

De seguida, em 6.3, é estudada a utilidade da colocação de lintéis sobre as aberturas 

relativamente à acção horizontal dos sismos, nomeadamente na Parede X5 que apenas não verifica a 

segurança à flexão vertical. É também estudada na Parede X5 a influência da dimensão da secção 

das vigas de bordadura (sub-capítulo 6.4) 

No sub-capítulo 6.5 é estudado o emprego daquela que deve ser a técnica de reforço mais 

antiga deste tipo de construções - os contrafortes. Utilizados na maior parte dos casos com a 

finalidade de reforçar as estruturas às acções estáticas horizontais, neste capítulo, contudo, é 

analisada a sua utilidade no reforço face às acções dinâmicas dos sismos. 

Por último, no ponto 6.6 são discutidos alguns aspectos de concepção que influenciam de 

modo muito importante o comportamento do edifício à acção sísmica, como é o caso da distribuição 

dos elementos estruturais em planta, a questão da viga de fundação e da sua ligação às paredes e 

ainda a ligação entre os blocos de taipa. 

 

6.2 Ligação Parede–Viga de Bordadura 

A viga de bordadura tem um papel estrutural fundamental pois garante que as paredes 

funcionam todas em conjunto. Esta viga é um elemento de união na zona superior das paredes, 

ligando estas de forma consistente segundo uma estrutura reticulada. A viga de bordadura tem 

também como função receber e transmitir às paredes as cargas impostas pela cobertura, podendo 

ser construída em betão armado ou em madeira [Brito e Gomes, 2005]. Deste modo, é vital garantir 

uma boa ligação entre esta viga e as paredes e também entre as próprias vigas de bordadura das 

diferentes paredes. 

Após a análise efectuada em todas as paredes do edifício em estudo (Tabelas 5.31 e 5.32) o 

grande problema detectado prende-se com a não verificação da segurança ao deslizamento na 

ligação Parede–Viga de bordadura.  
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Para solucionar este problema pensou-se em aumentar a aderência entre a taipa e o betão 

através da utilização de uma interface mais irregular entre os dois materiais e, assim, aumentar o 

coeficiente de atrito (µ). No entanto, verificou-se que mesmo que se conseguisse atingir um 

coeficiente de atrito unitário algumas paredes continuariam sem garantir a segurança a esta 

verificação por larga margem (Eq. 5.12).  

 Pensou-se ainda em criar um “dente” nesta ligação, de modo a aumentar a área de contacto 

entre os dois materiais e, ao mesmo tempo, transferir alguma da responsabilidade desta ligação para 

a resistência ao corte da própria taipa. Contudo, esta seria uma solução um pouco complicada de 

aplicar na prática. 

A melhor solução para resolver este problema vem enunciada nos regulamentos da Nova 

Zelândia [NZ 4299, 1998] e do Novo México [New México Code, 2003] que preconizam a utilização 

de chumbadouros na ligação destes dois elementos. Os chumbadouros são elementos metálicos 

semelhantes a parafusos, que ligam as paredes às vigas de bordadura, tal como é esquematizado na 

Figura 6.1. Segundo estes regulamentos os chumbadouros devem ser introduzidos em orifícios com 

um mínimo de 30cm de profundidade e com 7cm de diâmetro no interior da parede. Estes valores de 

referência têm como objectivo garantir um bom encastramento destes elementos nas paredes e, ao 

mesmo tempo, assegurar que a capacidade resistente da própria parede não é muito afectada.  

 

Figura 6.1 Reforço da ligação Parede–Viga de bordadura através da utilização de chumbadouros (dimensões em 
metros). 

O afastamento destes elementos e a área adoptada para a sua secção devem ser definidos de 

forma a resistir aos máximos esforços de corte que solicitam esta interface Parede–Viga de 

bordadura. 
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6.3 Lintéis  

Na construção em taipa é usual a utilização de pequenos lintéis sobre as aberturas. Estes 

lintéis podem ser de betão, de madeira ou até de aço (Figura 6.2). Na prática, quando são utilizados, 

têm como principal função estrutural a resistência às acções verticais. No entanto, este estudo tem 

como objectivo a verificação da influência estrutural destes elementos na resistência às acções 

horizontais, nomeadamente à acção do sismo. 

       

Figura 6.2 Lintel de betão numa janela dum edifício de taipa junto a Vila Nova de Mil Fontes (à esquerda); lintel 
de aço na adega da Herdade do Rocim em Cuba (à direita). 

A parede escolhida para esta análise foi a Parede X5 (Figura 5.8) que verifica a segurança em 

todos esforços analisados à excepção da flexão vertical (sub-capítulo 5.5.4).  

Em relação ao lintel adoptou-se um elemento de betão igual à viga de bordadura, com 20cm de 

altura e com a espessura da parede (50cm). No regulamento da Nova Zelândia [NZ 4299, 1998] e 

também segundo [Lourenço, 2005b], os lintéis devem ser assentes nas paredes de terra, no mínimo 

com 30cm para cada lado da abertura. Contudo, por motivos de compatibilização da malha de 

elementos finitos, modelou-se com cerca de 1m para cada lado da abertura, que é um valor 

relativamente superior. 

 

Figura 6.3 Parede X5 com lintel sobre a abertura e respectivos pontos de análise (dimensões em metros). 

Lintel 
de betão  

Lintel  
de aço 
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Na Figura 6.3 é representada a Parede X5 com o respectivo lintel, os pontos alvo de análise da 

flexão (1 a 16) e também os pontos utilizados para a verificação da segurança ao deslizamento na 

interface Parede–Lintel (A a D). Nesta análise utilizou-se a combinação de acções Sismo Y, que é a 

que origina maiores esforços nesta parede. 

 
Como já foi referido, esta parede sem o lintel não verificava a segurança à flexão vertical 

(Tabela 5.16). Na Tabela 6.1 são apresentados os valores de tensões obtidos para os mesmos 

pontos estudados anteriormente e o resultado da verificação da segurança à flexão vertical da Parede 

X5 (Eq. 5.8), agora com o lintel sobre a abertura. Os diagramas de tensões utilizados podem ser 

consultados no Anexo L. 

Tabela 6.1 Resultados obtidos na verificação de segurança efectuada para a flexão vertical na Parede X5 com 
lintel sobre a abertura (Eq. 5.8). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ11,CP [kPa] σ11,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 8,15 5,00 4,35 2,40 32,30 100,00 Verifica 

2 8,15 5,00 4,00 2,50 41,00 100,00 Verifica 

3 8,15 5,00 3,60 3,00 54,00 100,00 Verifica 

4 8,15 5,00 3,00 5,30 68,70 100,00 Verifica 

5 8,15 5,00 2,50 6,80 62,40 100,00 Verifica 

6 8,15 5,00 2,00 8,00 56,60 100,00 Verifica 

7 8,15 5,00 1,50 6,60 40,60 100,00 Verifica 

8 8,15 5,00 1,00 5,60 23,90 100,00 Verifica 

9 8,15 5,00 0,50 15,30 24,70 100,00 Verifica 

10 8,15 5,00 0,00 25,50 25,80 100,00 Verifica 

11 9,50 5,00 4,35 3,40 39,00 100,00 Verifica 

12 9,50 5,00 4,00 3,40 49,10 100,00 Verifica 

13 9,50 5,00 3,60 2,80 62,60 100,00 Verifica 

14 9,50 5,00 3,00 6,30 68,70 100,00 Verifica 

15 9,50 5,00 2,50 8,10 55,90 100,00 Verifica 

16 9,50 5,00 2,15 9,40 46,20 100,00 Verifica 

 

Como se observa, com este novo modelo a Parede X5 já passa na verificação da flexão 

vertical. Com a aplicação do lintel sobre a abertura, o valor de pico desta flexão baixa cerca de 40% 

em relação ao modelo antigo. Nota-se, assim, uma grande diminuição deste tipo de esforços na zona 

por cima da abertura, precisamente onde havia maiores problemas.  

Neste novo modelo montado no programa de cálculo foi igualmente modelado um lintel na 

Parede X2, por cima da porta, com as mesmas dimensões. Também neste caso se constata uma 

diminuição dos valores de tensão devidos à flexão. Todavia, não baixaram o suficiente para ser 

garantida a segurança. 
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Em termos de flexão horizontal não se verificavam problemas nesta parede mesmo antes da 

colocação do lintel. Mas fazendo uma leitura aos valores obtidos para este esforço com o novo 

modelo, verifica-se também uma considerável diminuição das tensões. O lintel de betão, como é um 

elemento muito mais rígido que a parede de taipa (Eb >> Et), absorve grande parte dos esforços de 

flexão, que antes apenas eram suportados pela parede de terra. 

 
Verificada a segurança em termos de flexão foi necessário avaliar a segurança ao 

deslizamento na interface Parede–Lintel. Esta verificação efectuou-se pelo mesmo método 

utilizado no caso da ligação Parede–Viga de bordadura, explicado no sub-capítulo 5.5.2.  

Na Tabela 6.2 é apresentado o valor determinado para a tensão resistente devido ao atrito na 

interface dos dois materiais (Eq. 5.12). 

Tabela 6.2 Tensão de atrito na interface Parede–Lintel (Eq. 5.12). 

σ33,CP [kPa] σa,Rd [kPa] 

59,03 23,61 
 

Os valores das tensões de corte actuantes e os resultados obtidos nas verificações de 

segurança efectuadas nas duas direcções (Eq. 5.12), são apresentados na Tabela 6.3. Os diagramas 

de tensões utilizados nesta verificação são apresentados no Anexo M. 

Tabela 6.3 Tensões de corte na interface Parede–Lintel e resultado das verificações de segurança (Eq. 5.12). 

Direcção Tensão Valor Médio [kPa] Verificação 

Longitudinal σV,L 77,33 Não Verifica 

Transversal σV,T 18,18 Verifica 

 

Como se pode observar, a segurança ao deslizamento nesta interface não se verifica na 

direcção longitudinal da parede. Nesta direcção a tensão de corte actuante é três vezes superior à 

tensão resistente devido ao atrito. Na direcção transversal é garantida a segurança mas por curta 

margem. 

Tal como no caso da ligação Parede–Viga de bordadura, o problema que aqui se coloca deve-

se à deficiente aderência entre os dois materiais, terra e betão. Assim, a solução preconizada é igual 

à definida para o caso da ligação Parede–Viga de bordadura (sub-capítulo 6.2), ou seja, a utilização 

de chumbadouros.  

Neste trabalho não foi estudada a utilização de lintéis de madeira ou de aço. Admite-se, 

contudo, que estes elementos, constituídos por estes materiais, constituam uma boa solução pois 

apresentam maior rigidez que a parede de taipa. Tal como no caso do lintel de betão o que é 

essencial é garantir uma boa ligação entre os dois materiais para que a parede e o lintel funcionem 

em conjunto. 



Análise Sísmica de uma Construção em Taipa 

 72 

6.4 Vigas de Bordadura 

Já foi referida anteriormente a grande importância estrutural que as vigas de bordadura 

desempenham. Neste sub-capítulo optou-se por modelar no edifício uma viga de bordadura com 

maior altura para compreender melhor a sua influência nos esforços que surgem nas paredes.  

O modelo inicial apresentava vigas bordadura de 20cm de altura e 50cm de espessura. No 

novo modelo adoptaram-se vigas com 40cm de altura e manteve-se a mesma espessura. Esta 

dimensão foi alterada nas vigas de todas as paredes. 

A análise efectuada baseou-se na comparação da flexão vertical entre o modelo inicial e este 

novo modelo com uma viga de bordadura com maior secção. No modelo inicial as paredes que não 

verificaram a segurança relativamente a este esforço foram as Paredes X2 e X5 (sub-capítulo 5.5.4), 

no entanto apenas são apresentados resultados do novo modelo relativos à Parede X5. 

 

Figura 6.4 Parede X5 com a viga de bordadura com maior secção e respectivos pontos de análise (dimensões 
em metros). 

Na Figura 6.4 é representada a Parede X5 com a viga de bordadura com 40cm de altura e 

ainda os pontos alvo de análise da flexão (1 a 16). Nesta análise utilizou-se a combinação de acções 

Sismo Y que é a que origina maiores esforços nesta parede. 

Como já foi referido, esta parede no modelo inicial não verificava a segurança à flexão vertical 

(Tabela 5.16). De seguida são apresentados os valores de tensões obtidos para os mesmos pontos 

estudados anteriormente e, o resultado da verificação da segurança à flexão vertical da Parede X5, 

mas agora para este novo modelo (Tabela 6.4). Os diagramas de tensões utilizados podem ser 

consultados no Anexo N. 
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Tabela 6.4 Resultados obtidos na verificação de segurança efectuada para a flexão vertical na Parede X5 com 
viga de bordadura de maior secção (Eq. 5.8). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ11,CP [kPa] σ11,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 8,15 5,00 4,35 3,00 22,90 100,00 Verifica 

2 8,15 5,00 4,00 3,10 33,30 100,00 Verifica 

3 8,15 5,00 3,60 36,00 47,60 100,00 Verifica 

4 8,15 5,00 3,00 6,20 69,80 100,00 Verifica 

5 8,15 5,00 2,50 7,00 63,70 100,00 Verifica 

6 8,15 5,00 2,00 7,60 55,70 100,00 Verifica 

7 8,15 5,00 1,50 6,90 41,10 100,00 Verifica 

8 8,15 5,00 1,00 6,30 26,20 100,00 Verifica 

9 8,15 5,00 0,50 15,40 27,90 100,00 Verifica 

10 8,15 5,00 0,00 26,30 29,30 100,00 Verifica 

11 9,50 5,00 4,35 3,90 27,70 100,00 Verifica 

12 9,50 5,00 4,00 3,80 43,20 100,00 Verifica 

13 9,50 5,00 3,60 3,70 61,40 100,00 Verifica 

14 9,50 5,00 3,00 7,60 88,40 100,00 Verifica 

15 9,50 5,00 2,50 8,80 83,60 100,00 Verifica 

16 9,50 5,00 2,15 9,60 80,20 100,00 Verifica 

 

Como se pode observar na Tabela 6.4 com este novo modelo a Parede X5 já passa na 

verificação da flexão vertical. Verifica-se que através da colocação de uma viga de bordadura com 

maior rigidez (maior inércia), conseguem-se diminuir globalmente os esforços de flexão vertical nesta 

parede.  

Na Parede X2 não se verificou uma grande alteração nos valores das tensões relativas à flexão 

vertical com a alteração da secção da viga de bordadura. Apesar de se ter aumentado para o dobro a 

altura da viga de bordadura, a parede apresenta dimensões demasiado elevadas para que seja 

possível diminuir-lhe o valor deste esforço. 

 

6.5 Contrafortes 

Um aspecto típico das construções em taipa é a frequente utilização de contrafortes, também 

denominados gigantes (Figura 6.5). 

       

Figura 6.5 Contrafortes em construções de taipa em Vila Alva (Alentejo). 
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Segundo [Brito, 1999], recorre-se a estes elementos para melhorar o comportamento destas 

construções às acções horizontais. Estas acções não resultam apenas de abalos sísmicos mas 

também da existência de telhados inclinados, arcos e abobadilhas (impulsos laterais). Os gigantes 

são elementos de grande inércia construídos geralmente em pedra e que por vezes também são 

colocados nos cunhais com o fim reforçar a ligação entre as paredes. 

Na prática verifica-se que quando são utilizados contrafortes, a sua principal função é o 

aumento da resistência da estrutura às acções horizontais estáticas referidas atrás. No entanto, no 

âmbito deste trabalho estudou-se a utilidade destes elementos quando a estrutura é solicitada por 

uma acção dinâmica como é o caso de um sismo.  

Para efectuar este estudo realizou-se uma análise comparativa entre uma parede com e sem 

contraforte. O primeiro modelo introduzido no programa de cálculo é um edifício igual ao original, 

retirando-lhe apenas a Parede X2. Ficou-se com uma parede de empena (Parede Y1 e Parede Y2) 

com 10m de comprimento livre. Esta parede de empena, composta pelas Paredes Y1 e Y2, designou-

se por Parede Y1+Y2 (Figura 6.6). 

 

Figura 6.6 Modelo do edifício sem Parede X2 e sem contraforte. 

O segundo modelo utilizado neste estudo é semelhante ao primeiro mas com a inclusão de um 

contraforte a meio do comprimento livre da Parede Y1+Y2, posicionado do lado exterior do edifício. O 

contraforte tem as dimensões e formas representadas na Figura 6.7 onde também é apresentado 

este segundo modelo.  

As dimensões do contraforte foram adoptadas respeitando o regulamento do Novo México, 

EUA [New México Code, 2003]. Neste regulamento é indicada como altura mínima do contraforte 

75% da altura total da parede, como espessura mínima cerca de 45cm e a sua base deve ser 

superior a um terço da altura da parece ou maior que 1m. Este regulamento considera ainda que 

paredes de taipa com espessura superior a 60cm não necessitam de contrafortes, pois já apresentam 

uma capacidade de contraventamento intrínseca.  

Parede Y1 + Y2 
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Figura 6.7 Modelo do edifício sem Parede X2 e com contraforte (à esquerda) e esquema do contraforte com as 
dimensões adoptadas, em metros (à direita). 

De seguida, são apresentados os resultados, relativos aos esforços de flexão, obtidos para a 

Parede Y1+Y2 com e sem contraforte. Os resultados do esforço transverso não são apresentados 

pois esta parede com e sem contraforte não apresenta problemas a este nível. Os modelos de 

análise utilizados são os definidos no ponto 5.5.2. Na Figura 6.8 é representada a Parede Y1+Y2 e os 

pontos analisados. 

 

Figura 6.8 Parede Y1+Y2 e respectivos pontos de análise (dimensões em metros). 

Os resultados foram obtidos com a combinação Sismo X, que é a combinação que simula a 

acção do sismo na direcção perpendicular ao plano das paredes, produzindo assim maiores esforços 

de flexão.  

 

 

 

Contraforte 
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Flexão Horizontal 

A análise à flexão horizontal, como já foi explicado, compreende uma verificação da segurança 

à compressão e à tracção. Como em termos de compressão não se detectaram quaisquer problemas 

nas duas situações em estudo, apenas são apresentados os resultados obtidos relativamente à 

verificação da tracção por flexão (Eq. 5.2).  

Na Tabela 6.5 são apresentados os valores e os resultados obtidos na verificação da 

segurança à tracção por flexão no modelo sem contraforte. Os pontos analisados (1 a 10) localizam-

se exactamente a meio do comprimento livre da Parede Y1+Y2 que é a zona da parede onde se 

verificaram maiores tensões devido a este esforço (Figura 6.8). No Anexo O são apresentados os 

diagramas de tensões utilizados. 

Tabela 6.5 Valores e resultados obtidos na verificação da segurança à tracção por flexão horizontal na Parede 
Y1+Y2 - modelo sem contraforte (Eq. 5.2). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ33,CP 

[kPa] 
σ33,S 

[kPa] 
σT,Sd = σ33,S - σ33,CP  

[kPa] 
σT,Rd 

[kPa] Verificação 

1 0,00 5,00 4,35 12,30 64,20 51,90 100,00 Verifica 

2 0,00 5,00 4,00 15,20 63,10 47,90 100,00 Verifica 

3 0,00 5,00 3,60 19,20 65,00 45,80 100,00 Verifica 

4 0,00 5,00 3,00 34,70 57,90 23,20 100,00 Verifica 

5 0,00 5,00 2,50 42,80 61,40 18,60 100,00 Verifica 

6 0,00 5,00 2,00 50,90 65,90 15,00 100,00 Verifica 

7 0,00 5,00 1,50 59,90 113,80 53,90 100,00 Verifica 

8 0,00 5,00 1,00 69,20 159,70 90,50 100,00 Verifica 

9 0,00 5,00 0,50 74,20 201,80 127,60 100,00 Não Verifica 

10 0,00 5,00 0,00 78,90 240,50 161,60 100,00 Não Verifica 

 

Como se pode observar na Tabela 6.5, não é assegurada a segurança ao nível da flexão 

horizontal em dois pontos, pontos estes que se localizam junto à fundação. Como o comprimento livre 

e altura da parede na zona analisada são elevados, neste local a parede funciona praticamente como 

consola encastrada na fundação. 

A Tabela 6.6 apresenta o mesmo conteúdo que a Tabela 6.5 mas agora relativamente ao 

modelo com contraforte. No Anexo P são apresentados os diagramas de tensões utilizados. 

Tabela 6.6 Valores e resultados obtidos na verificação da segurança à tracção por flexão horizontal na Parede 
Y1+Y2 - modelo com contraforte (Eq. 5.2). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ33,CP 

[kPa] 
σ33,S 

[kPa] 
σT,Sd = σ33,S - σ33,CP 

[kPa] 
σT,Rd 

[kPa] Verificação 

1 0,00 5,00 4,35 12,20 33,20 21,00 100,00 Verifica 

2 0,00 5,00 4,00 13,90 36,50 22,60 100,00 Verifica 

3 0,00 5,00 3,60 16,10 40,50 24,40 100,00 Verifica 

4 0,00 5,00 3,00 29,90 66,10 36,20 100,00 Verifica 

5 0,00 5,00 2,50 39,60 78,60 39,00 100,00 Verifica 

6 0,00 5,00 2,00 48,80 90,60 41,80 100,00 Verifica 

7 0,00 5,00 1,50 60,00 113,10 53,10 100,00 Verifica 

8 0,00 5,00 1,00 71,40 136,40 65,00 100,00 Verifica 

9 0,00 5,00 0,50 78,10 152,60 74,50 100,00 Verifica 

10 0,00 5,00 0,00 84,60 169,00 84,40 100,00 Verifica 
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Como se pode observar, com a utilização do contraforte como reforço desta parede verifica-se 

a segurança da Parede Y1+Y2 à flexão horizontal, o que não acontecia no modelo anterior. Aliás, 

com a colocação do contraforte os valores máximos de tensão devido a este esforço diminuíram para 

cerca de metade. 

 

Flexão Vertical 

Relativamente à flexão vertical, apresentam-se de seguida as Tabelas 6.7 e 6.8 com os valores 

obtidos e as verificações de segurança efectuadas (Eq. 5.9) para os modelos, respectivamente, sem 

e com contraforte. No modelo sem contraforte os pontos analisados (1 a 10) localizam-se 

exactamente a meio do comprimento livre da parede, tal como no caso da flexão horizontal. No 

modelo com contraforte os esforços máximos surgiram a cerca de um quarto do comprimento livre da 

Parede Y1+Y2 e, assim, foram esses os pontos analisados - pontos 1’ a 8’ (Figura 6.8). Os Anexos Q 

e R contêm os diagramas de tensões utilizados. 

Tabela 6.7 Valores e resultados obtidos na verificação da segurança à flexão vertical na Parede Y1+Y2 - modelo 
sem contraforte (Eq. 5.9). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ22,CP [kPa] σ22,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1 0,00 5,00 4,35 1,50 113,30 100,00 Não Verifica 

2 0,00 5,00 4,00 1,40 109,40 100,00 Não Verifica 

3 0,00 5,00 3,60 1,30 106,60 100,00 Não Verifica 

4 0,00 5,00 3,00 1,40 89,00 100,00 Verifica 

5 0,00 5,00 2,50 3,20 69,00 100,00 Verifica 

6 0,00 5,00 2,00 5,00 49,90 100,00 Verifica 

7 0,00 5,00 1,50 7,20 5,30 100,00 Verifica 

8 0,00 5,00 1,00 9,30 21,80 100,00 Verifica 

9 0,00 5,00 0,50 14,60 38,70 100,00 Verifica 

10 0,00 5,00 0,00 19,70 54,30 100,00 Verifica 

 

Tabela 6.8 Valores e resultados obtidos na verificação da segurança à flexão vertical na Parede Y1+Y2 - modelo 
com contraforte (Eq. 5.9). 

Ponto x [m] y [m] z [m] σ22,CP [kPa] σ22,S [kPa] σT,Rd [kPa] Verificação 

1’ 0,00 3,00 3,60 0,00 65,00 100,00 Verifica 

2’ 0,00 3,00 3,00 0,40 79,20 100,00 Verifica 

3’ 0,00 3,00 2,50 0,90 65,10 100,00 Verifica 

4’ 0,00 3,00 2,00 1,40 53,80 100,00 Verifica 

5’ 0,00 3,00 1,50 5,80 33,70 100,00 Verifica 

6’ 0,00 3,00 1,00 9,60 15,70 100,00 Verifica 

7’ 0,00 3,00 0,50 14,40 24,30 100,00 Verifica 

8’ 0,00 3,00 0,00 19,00 32,50 100,00 Verifica 

 

Ta como no caso da flexão horizontal com a utilização do contraforte assegura-se a verificação 

da segurança da Parede Y1+Y2 à flexão vertical. Neste caso, a diminuição das tensões máximas não 

é tão significativa como no caso da flexão horizontal, todavia, ainda se verifica uma redução de cerca 

de 30% no valor máximo de flexão vertical.  



Análise Sísmica de uma Construção em Taipa 

 78 

Através da análise global efectuada à Parede Y1+Y2 constata-se que o contraforte é muito útil 

no reforço desta parede. Com o contraforte aumenta-se a sua inércia no plano em que esta é mais 

frágil, o seu próprio plano. O contraforte funciona, pois, como contraventamento desta parede 

conferindo-lhe um suporte muito importante, e os esforços que sem contraforte eram transmitidos à 

parede encaminham-se agora para este elemento mais rígido. 

O facto de o contraforte contraventar a parede é muito importante para verificar a sua 

segurança aos Estados Limites Últimos. No entanto, surge um problema na própria resistência do 

contraforte à flexão horizontal. O que acontece é que surgem no contraforte, modelado em taipa, 

tensões de tracção/compressão da ordem dos 250kPa que um contraforte construído nesse material 

não tem capacidade de suportar. Na prática, estes elementos são construídos em alvenaria de pedra 

que podem também não cumprir os requisitos de resistência necessários. Uma boa solução pode ser 

a utilização de betão ou mesmo betão armado na construção destes elementos que são materiais 

muito mais resistentes e pesados. Qualquer que seja o material utilizado é essencial garantir uma boa 

ligação do contraforte à própria parede, bem como uma boa fundação. 

Conclui-se, assim, que a utilização de contrafortes na zona intermédia de paredes em taipa 

com comprimento livre elevado, é uma boa solução para assegurar a estabilidade destas à acção de 

um sismo. No entanto, é importante garantir que o contraforte é bem ligado à parede e que apresenta 

resistência suficiente para poder garantir esta estabilidade. 

A utilização dos contrafortes pode também ser utilizada com outra função, relacionada com a 

torção global do edifício por acção de um sismo. A boa distribuição destes elementos pode ser muito 

útil para aproximar o centro de rigidez (CR) do centro de massa (CM) do edifício e, deste modo, 

diminuir os efeitos da torção, os quais podem causar danos graves na estrutura. 

Outro posicionamento dos contrafortes, que pode aumentar a resistência das paredes ao 

esforço transverso na direcção longitudinal, é no alinhamento destas paredes. Como se verificou nas 

paredes interiores analisadas no ponto 5.5.4, as tensões de corte longitudinal obtidas estão muito 

perto, ou são mesmo superiores, ao limite máximo de resistência deste tipo de paredes. Admite-se 

que a colocação de contrafortes no alinhamento destas paredes poderia aliviá-las em relação a este 

esforço. Pode-se aplicar esta metodologia igualmente nas paredes com grandes e/ou muitas 

aberturas, que também costumam apresentar este tipo de problema. 
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6.6 Outros Pormenores de Concepção 

Vão-se aqui destacar outros pormenores de concepção importantes, que ainda não foram 

referidos, mas que devem ser considerados para aumentar a qualidade de construção e, assim, 

melhorar significativamente o comportamento ao sismo deste tipo de construções. 

 
Um dos princípios básicos da construção “Sismo–Resistente” é a distribuição dos elementos 

estruturais em planta. Segundo [Brito e Gomes, 2005], o uso de uma geometria adequada tem uma 

grande importância na estabilidade da construção pois quanto mais compacta a estrutura, mais 

estabilidade terá. Uma estrutura com geometria em planta quadrada é melhor do que uma rectangular 

e uma circular é melhor que uma quadrada (Figura 6.9).  

 

Figura 6.9 Caracterização sob o ponto de vista sísmico da geometria em planta dos edifícios [Brito e Gomes, 
2005]. 

No caso de se optar por uma geometria irregular, por exemplo em U, a solução é menos 

estável que a utilização de três elementos rectangulares separados (Figura 6.10). Aplica-se o mesmo 

raciocínio a edifícios com geometria em planta em L. 

 

Figura 6.10 Solução para uma edificação com uma geometria em planta em U [Brito e Gomes, 2005]. 

Esta distribuição dos elementos estruturais em planta é muito importante, pois é através da 

geometria em planta que se procura fazer coincidir o centro de massa (CM) com o centro de rigidez 

(CR) de forma a minorar os efeitos da torção quando a edificação é solicitada pela acção de um 

sismo. 

Ainda relacionado com a definição do edifício em planta, é de evitar a construção de paredes 

de taipa em “consola”, isto é, que apenas se intersectam com uma parede perpendicular num dos 

extremos. Estas paredes, quando solicitadas pela acção de um sismo fora do seu plano apenas são 

contraventadas num dos extremos, apresentando, deste modo, elevados esforços de flexão. 
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Outro aspecto relevante deste tipo de construção, como já foi referido, é a utilização de uma 

viga de fundação, em betão ou em alvenaria de pedra, sob todas as paredes (Figura 6.11). Esta viga 

costuma apresentar a espessura da parede, uma altura de cerca de 50cm acima do solo e tem como 

principais funções: dificultar a subida da humidade por capilaridade e evitar o desgaste desta zona 

devido à escorrência das águas, que é um dos piores inimigos deste tipo de construção [Marques, 

2002]. 

           

Figura 6.11 Viga de fundação em betão (à esquerda) e em alvenaria de pedra (à direita). 

Actualmente, a viga de fundação é construída em betão e muitas vezes ainda lhe é aplicada 

uma pintura hidrófuga para contrariar os problemas de infiltração da humidade. A ligação do betão 

com a taipa, por si só, já apresenta pouca aderência, com a pintura hidrófuga a rugosidade nesta 

interface ainda diminui mais. Nasce, assim, um problema importante na ligação Parede–Viga de 

Fundação pois nesta zona surgem esforços de corte relativamente elevados que podem vencer o 

atrito entre os dois materiais. 

A análise da ligação Parede-Viga de fundação não foi muito aprofundada neste trabalho pois o 

edifício em estudo não foi modelado com viga de fundação. No entanto, analisando o edifício 

modelado, verifica-se que à altura da parede, onde existe na realidade esta ligação, os esforços de 

corte são elevados. Por este motivo aconselha-se a utilização de armadura vertical embebida na viga 

de fundação e que a mesma se prolongue na altura da parede. Esta armadura não causa grandes 

problemas na execução dos blocos de taipa e garante a resistência ao corte nesta interface. O 

afastamento e a área da secção desta armadura devem ser definidos de acordo com os esforços de 

corte que solicitam esta ligação. 

Nesta ligação poderiam também surgir problemas relacionados com a flexão horizontal pois na 

interface a resistência à tracção por flexão é praticamente nula. No entanto, como nesta zona existem 

elevados esforços de compressão devidos à acção das cargas permanentes, verifica-se a segurança 

através do segundo modelo definido para a análise à flexão horizontal, explicado no sub-capítulo 

5.5.2 (Eq.s 5.3 a 5.7). 

 

Viga de 
fundação  
em betão 

Viga de 
fundação 
em pedra 
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Outra medida que pode ser adoptada com o fim de melhorar a ligação entre os blocos de 

taipa é a adopção de “dentes” na interface vertical destes elementos (Figura 6.12).  

         

Figura 6.12 “Dente” utilizado na interface vertical dos blocos de taipa - vista superior (à esquerda), vista lateral 
(ao meio) e “barriga” no topo de cada bloco na interface horizontal entre blocos (à direita). 

Na interface horizontal entre blocos não é possível a criação deste “dente”. No entanto, é 

possível deixar uma “barriga” no topo de cada bloco de modo que este e o que lhe vai ser sobreposto 

apresentem uma ligação um pouco mais forte (Figura 6.12). 

Estes pormenores nas ligações entre blocos têm como objectivo aumentar a homogeneidade 

da parede de taipa e, assim, evitar que se formem zonas localizadas de menor resistência. 

 

6.7 Conclusões 

Os pormenores construtivos discutidos neste capítulo relativos às ligações entre o betão e a 

taipa são muito relevantes para o bom comportamento sísmico da estrutura. Como se pode observar 

pelos resultados obtidos a aderência entre estes dois materiais é bastante deficiente, e por esse 

motivo, estas ligações devem ser alvo de uma atenção especial. 

As soluções de reforço estudadas mais pormenorizadamente como foram o caso da utilização 

de lintéis sobre as aberturas, do aumento da secção da viga de bordadura e da utilização de 

contrafortes revelaram-se muito positivas para o aumento da resistência da estrutura às acções 

horizontais dos sismos. 

É essencial adoptar uma distribuição dos elementos estruturais em planta o mais uniforme e 

simétrica possível, pois este aspecto é fundamental para a resistência sísmica das estruturas. 
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7. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

7.1 Conclusões Gerais 

Salientam-se aqui alguns dos aspectos mais relevantes deste estudo, bem como algumas das 

principais conclusões. 

O reaparecimento, no nosso país, da construção com terra crua, nomeadamente em taipa, 

obriga a que sejam tomadas medidas urgentes no sentido da adopção de normas que sirvam de 

apoio aos projectistas e construtores, e que se adaptem à realidade nacional, mormente às 

características da sua sismicidade. 

A modelação de um edifício em taipa através do programa de cálculo automático SAP2000, 

revelou-se essencial para este estudo. A qualidade da modelação foi fundamental para garantir que o 

edifício modelado apresenta um comportamento próximo ao da realidade. 

No modelo, a definição do material relativo à taipa tem algumas limitações. Cada caso é 

diferente, pois as características deste material dependem muito de variáveis como a constituição do 

solo e da qualidade construtiva, havendo assim uma grande incerteza em relação aos valores a 

adoptar.  

A análise dinâmica tridimensional efectuada no edifício, pelo programa de cálculo, revelou-se 

fundamental para simular a acção do sismo, pois sem os valores obtidos desta análise seria muito 

complicado a realização deste estudo 

Das duas acções sísmicas preconizadas no Regulamento de Segurança e Acções, a única 

acção considerada neste estudo foi a Acção Sísmica Tipo 1. Facto que se deve à estrutura ter 

apresentado uma frequência fundamental elevada de 7,59Hz, para a qual esta acção é condicionante. 

A modelação das paredes, efectuada com elementos tridimensionais (solid), revelou-se muito 

positiva. Estes elementos, embora originem alguns problemas ao nível da modelação, apresentam 

um comportamento mais realista que os elementos planos (shell) e permitem a observação da 

distribuição de tensões ao longo da espessura das paredes. 

Neste trabalho foi efectuada uma análise linear. Criaram-se modelos de análise de tensões 

para os esforços que actuam nas paredes autoportantes de taipa. Os esforços identificados foram a 

flexão vertical, a flexão horizontal e os esforços de corte longitudinal e transversal. Os esforços que 

condicionam a segurança do edifício são principalmente a flexão horizontal, a flexão vertical e 

também o esforço transverso na direcção longitudinal das paredes. 

A principal conclusão a extrair deste estudo é que é possível construir edifícios em taipa, com 

um piso, que verifiquem a segurança à acção dos sismos em relação aos Estados Limites Últimos 

definidos no Regulamento de Segurança e Acções. Contudo, a taipa é um material com fraca 

resistência mecânica e, por este motivo, estes edifícios apresentam limitações tanto ao nível da 

dimensão das suas paredes, como também da distribuição destas paredes em planta. 
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A grandeza dos esforços de flexão é função essencialmente das dimensões da própria parede, 

do comprimento livre e principalmente da altura. 

O esforço de corte longitudinal que surge numa parede depende fundamentalmente do número 

de paredes que esta contraventa, isto é, do número de paredes que a intersectam transversalmente. 

A capacidade resistente ao corte das paredes é maior quanto menor for a área de aberturas. 

Assim, os problemas de resistência de um edifício à acção do sismo devem-se, essencialmente, 

à distribuição dos elementos em planta e à altura das paredes. É através do desenho em planta que 

se define o comprimento livre das paredes, que se distribuem uniformemente as paredes resistentes 

para evitar problemas de torção, que se decide o posicionamento e número de aberturas e ainda o 

número e dimensões das paredes que cada parede interior contraventa. 

Este estudo aponta também no sentido de que é essencial a utilização de vigas de bordadura 

sobre todas as paredes com função estrutural. Estes elementos, para além de aumentarem a rigidez 

à flexão vertical das paredes, são fundamentais na compatibilização de deslocamentos entre as 

várias paredes, garantindo, deste modo, que todas funcionam em conjunto. Para evitar problemas de 

deslizamento na ligação da viga de bordadura com as paredes devem utilizar-se chumbadouros. A 

interligação entre as várias vigas de bordadura e entre as próprias paredes também deve ser 

executada com o máximo cuidado, pois é essencial para um bom comportamento global da estrutura. 

Todas as ligações entre o betão e a taipa são de extrema importância para o bom 

comportamento sísmico da estrutura. A aderência entre estes dois materiais revelou-se bastante 

deficiente e por esse motivo estas ligações devem ser alvo de uma atenção especial. 

A utilização de contrafortes pode ser muito positiva para o aumento da resistência da estrutura 

às acções horizontais dos sismos, dado que estes elementos permitem diminuir o comprimento livre 

das paredes, funcionando como elementos de contraventamento. Para tal é necessário garantir a 

resistência do próprio contraforte. 

A utilização de lintéis sobre as aberturas e de vigas de bordadura com uma secção maior pode 

ser uma boa solução para paredes que apresentem como problema a flexão vertical. Os lintéis, para 

além de resistirem às tracções que por vezes surgem devido às cargas permanentes, aumentam a 

rigidez da parede fora do seu plano. O aumento da secção da viga de bordadura também provoca 

este aumento de rigidez. 
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7.2 Desenvolvimentos Futuros 

Na área da construção em terra sismo-resistente referem-se, para concluir, alguns aspectos 

que não foram abordados no âmbito deste estudo, mas que necessitam ser aprofundados em futuros 

trabalhos. 

É necessária a realização de ensaios experimentais, em provetes de taipa com composições 

diferentes (com e sem estabilização), com o objectivo de determinar valores de referência para a 

resistência mecânica da taipa. Os parâmetros mais importantes que devem ser considerados são a 

resistência à compressão; a resistência à tracção por flexão; a resistência ao corte e ainda o Módulo 

de Elasticidade. Igual procedimento deverá ser aplicado ao adobe. 

Por último, julga-se ser também muito importante a realização de ensaios, com um modelo 

reduzido de edifício construído em terra, numa mesa sísmica, com o objectivo de verificar o seu 

comportamento e resistência real face à acção de um sismo. 
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Anexo A 

 

Figura A.1 Espectro de resposta utilizado na análise sísmica [1]. 

 

 

Figura A.2 Mapa com a delimitação das zonas sísmicas do território continental português [RSA, 2005]. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo B 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Horizontal na Parede X2: 

 

 

Figura B.1 Diagrama de tensões σ33 na Parede X2 devido à acção das cargas permanentes (σ33,CP). 

 

 

Figura B.2 Diagrama de tensões σ33 na Parede X2 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σ33,S). 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo C 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede X2: 

 

 

Figura C.1 Diagrama de tensões σ11 na Parede X2 devido à acção das cargas permanentes (σ11,CP). 

 

 

Figura C.2 Diagrama de tensões σ11 na Parede X2 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σ11,S). 

 



 

 



 

 

 

Anexo D 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise do Esforço Transverso na Parede 

X2: 

 

 

Figura D.1 Diagrama de tensões σ13 na Parede X2 devido à acção do sismo segundo a direcção X (σV,L). 

 

 

Figura D.2 Diagrama de tensões σ23 na Parede X2 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σV,T). 



 

 



 

 

 

Anexo E 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Horizontal na Parede X5: 

 

 

Figura E.1 Diagrama de tensões σ33 na Parede X5 devido à acção das cargas permanentes (σ33,CP). 

 

 

Figura E.2 Diagrama de tensões σ33 na Parede X5 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σ33,S). 

 

 



 

 



 

 

 

Anexo F 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede X5: 

 

 

Figura F.1 Diagrama de tensões σ11 na Parede X5 devido à acção das cargas permanentes (σ11,CP). 

 

 

Figura F.2 Diagrama de tensões σ11 na Parede X5 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σ11,S). 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo G 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise do Esforço Transverso na Parede 

X5: 

 

 

Figura G.1 Diagrama de tensões σ13 na Parede X5 devido à acção do sismo segundo a direcção X (σV,L). 

 

 

Figura G.2 Diagrama de tensões σ23 na Parede X5 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σV,T). 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo H 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Horizontal na Parede Y1: 

 

 

Figura H.1 Diagrama de tensões σ33 na Parede Y1 devido à acção das cargas permanentes (σ33,CP). 

 

 

Figura H.2 Diagrama de tensões σ33 na Parede Y1 devido à acção do sismo segundo a direcção X (σ33,S). 

 

 



 

 



 

 

 

Anexo I 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede Y1: 

 

 

Figura I.1 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1 devido à acção das cargas permanentes (σ22,CP). 

 

 

Figura I.2 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1 devido à acção do sismo segundo a direcção X.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura I.3 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σ22,S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo J 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise do Esforço Transverso na Parede 

Y1: 

 

 

Figura J.1 Diagrama de tensões σ23 na Parede Y1 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σV,L). 

 

 

Figura J.2 Diagrama de tensões σ13 na Parede Y1 devido à acção do sismo segundo a direcção X (σV,T). 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo L 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede X5 

com lintel sobre a porta: 

 

 

Figura L.1 Diagrama de tensões σ11 na Parede X5 com lintel devido à acção das cargas permanentes (σ11,CP). 

 

 

Figura L.2 Diagrama de tensões σ11 na Parede X5 com lintel devido à acção do sismo segundo a direcção Y 

(σ11,S). 

 



 

 



 

 

 

Anexo M 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na verificação ao deslizamento na interface 

lintel com a Parede X5: 

 

 

Figura M.1 Diagrama de tensões σ33 na Parede X5 com lintel devido à acção das cargas permanentes (σ33,CP). 

 

 

Figura M.2 Diagrama de tensões σ13 na Parede X5 com lintel devido à acção do sismo segundo a direcção X 

(σV,L). 

 



 

 

 

 

 

Figura M.3 Diagrama de tensões σ23 na Parede X5 devido à acção do sismo segundo a direcção Y (σV,T). 



 

 

 

Anexo N 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede X5 

com viga de bordadura de secção maior: 

 

 

Figura N.1 Diagrama de tensões σ11 na Parede X5 com viga de bordadura de secção maior devido à acção das 

cargas permanentes (σ11,CP). 

 

 

Figura N.2 Diagrama de tensões σ11 na Parede X5 com viga de bordadura de secção maior devido à acção do 

sismo segundo a direcção Y (σ11,S). 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo O 

Diagramas de tensões utilizados em kPa, na análise da Flexão Horizontal na Parede 

Y1+Y2 sem contraforte: 

 

 

Figura O.1 Diagrama de tensões σ33 na Parede Y1+Y2 sem contraforte devido à acção das cargas permanentes 

(σ33,CP). 

 

 

Figura O.2 Diagrama de tensões σ33 na Parede Y1+Y2 sem contraforte, devido à acção do sismo segundo a 

direcção X (σ33,S). 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo P 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Horizontal na Parede 

Y1+Y2 com contraforte: 

 

 

Figura P.1 Diagrama de tensões σ33 na Parede Y1+Y2 com contraforte devido à acção das cargas permanentes 

(σ33,CP). 

 

 

Figura P.2 Diagrama de tensões σ33 na Parede Y1+Y2 com contraforte, devido à acção do sismo segundo a 

direcção X (σ33,S). 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Q 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede 

Y1+Y2 sem contraforte: 

 

 

Figura Q.1 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1+Y2 sem contraforte devido à acção das cargas permanentes 

(σ22,CP). 

 

 

Figura Q.2 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1+Y2 sem contraforte devido à acção do sismo segundo a 

direcção X (σ22,S). 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo R 

Diagramas de tensões em kPa, utilizados na análise da Flexão Vertical na Parede 

Y1+Y2 com contraforte: 

 

 

Figura R.1 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1+Y2 com contraforte devido à acção das cargas permanentes 

(σ22,CP). 

 

 

Figura R.2 Diagrama de tensões σ22 na Parede Y1+Y2 com contraforte devido à acção do sismo segundo a 

direcção X (σ22,S). 


